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Դավիթ Մելքոնյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալսիտիկայի
ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
______________________________

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 232-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գույքի վրա կալանք դնելը կիրառվում է քաղաքացիական հայցը, գույքի հնարավոր բռնագրավումը, բռնագանձումը և դատական ծախսերն ապահովելու համար:
Ըստ նույն օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի՝ քրեական վարույթն իրականացնող
մարմինն անհապաղ կալանք է դնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բռնագանձման ենթակա
գույքի վրա:
Գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշման մեջ պետք է նշվեն կալանքի ենթակա գույքը, ինչպես նաև գույքի այն արժեքը, որը բավական է քաղաքացիական
հայցը և դատական ծախսերն ապահովելու համար:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանցագործության կատարման հետևանքով ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ ստացված ցանկացած գույք, այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտները կամ այլ տեսակի օգուտները, այնպիսի հանցագործության կատարման համար օգտագործված
կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքները և միջոցները, որի կատարման արդյունքում ստացվել է գույք, ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքը, այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտները կամ այլ տեսակի
օգուտները, սույն օրենսգրքի 215.1-ին, 235.1-ին և 267.1-ին հոդվածներով նախատեսված մաքսանենգության ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխված մաքսանենգության առարկաները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դրանց համարժեք գույքը, բացառությամբ բարեխիղճ երրորդ անձի
գույքի, տուժողին և քաղաքացիական հայցվորին հանցագործությամբ պատճառված վնասների հատուցման համար անհրաժեշտ գույքի, ենթակա են բռնագրավման՝ հօգուտ պետության:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդգծել է, որ մեղադրյալի
գույքի վրա կալանք դնելն ինքնին ենթակա չէ քննադատության՝ հաշվի առնելով
մասնավորապես եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի երկրորդ պարբերությունը, սակայն պետք է հաշվի առնել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքից օգտվելու սահմանափակմամբ անձի վրա չափազանց ծանր բեռ դնելու ռիսկը, և հետևաբար՝ պետք է ապահովել համապատասխան դատավարական երաշխիքներ՝ համոզվելու համար, որ անձի սեփականության իրավունքի վրա ազդեցությունը կամայական կամ այն կանխատեսելի չէ1:
Վճռաբեկ դատարանն իր հերթին արձանագրել է, որ անձի սեփականության իրավունքի համաչափ սահմանափակման տեսանկյունից կարևոր օրենսդրական
պահանջ է նաև գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշման մեջ արգելադրման են1

Տե´ս Borzhonov v. Russia գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2009
թվականի հունվարի 22-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18274/04, կետեր 59-60:

6

Պետություն և իրավունք N 3 (91) 2021

թակա գույքի և դրա արժեքի հստակեցումը, ինչը նշանակում է հիմնավորել այդ
հարկադրանքի միջոցի կիրառմամբ հետապնդվող նպատակները. դա պետք է լինի
որոշակի և հստակ՝ ապահովելով հասարակության ընդհանուր շահի և անհատի սեփականության (կամ այլ գույքային) իրավունքի պաշտպանության միջև արդարացի
հավասարակշռություն1:
Իրավակիրառ պրակտիկայում որոշակի խնդիրներ են առաջանում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության սկզբնական փուլում մեղադրյալի՝ արգելադրման ենթակա գույքի չափը որոշելիս: Բնական է, որ քննության սկզբնական
փուլում առաջադրված մեղադրանքը քննության ընթացքում կարող է փոփոխվել՝
պայմանավորված նաև հանցագործության կատարման հետևանքով ուղղակի կամ
անուղղակի առաջացած կամ ստացված գույքի չափի փոփոխմամբ: Սակայն
քննության սկզբնական փուլում արգելադրման ենթակա գույքի չափը բացառապես
առաջադրված մեղադրանքով պայմանավորելը կվտանգի տվյալ գույքի հետագա
գոյությունը, քանի որ քննության ընթացքում՝ մինչև մեղադրանքի վերջնական ծավալների որոշումը, այն կարող է թաքցվել կամ օտարվել՝ անհնարին դարձնելով
դրա հետագա բռնագրավումը:
Սա է պատճառը, որ վերաբերելի միջազգային փաստաթղթերը կոռուպցիոն
հանցագործությունների քննության սկզբնական փուլում արգելադրման ենթակա
գույքի ծավալը չեն պայմանավորում բացառապես սկզբնական մեղադրանքի ծավալով:
Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքում 103.1-րդ հոդվածն ավելացվել է 2014 թ.

հունիսի 21-ի ՀՕ-114-Ն փոփոխությամբ, որի հիմնավորման մեջ նշված է հետևյալը.
«Օրենսդրական փաթեթի հիմքում ընկել են 2009 թ. սեպտեմբերի 22-ին Եվրա-

խորդհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի համակարգի 3-րդ փուլի գնահատման հաշվետվությամբ (այսուհետ՝ Գնահատման հաշվետվություն) արված երաշխավորությունները, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտը կարգավորող ներկայիս օրենսդրության կիրառության ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները,
բացերը և հակասությունները: Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները
քննարկվել և արժանացել են «Հայաստանի Հանրապետությունում դրամանենգության, պլաստիկ քարտերի և այլ վճարային գործիքների բնագավառում զեղծարարության, փողերի լվացման, ինչպես նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
տարվող պայքարի հարցերով» միջգերատեսչական հանձնաժողովի հավանությանը:
ՖԱԹՖ-ի 3-րդ հանձնարարականի հիման վրա և ի կատարումն Գնահատման
հաշվետվությամբ տրված երաշխավորության՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքում և քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
նախագծով առաջարկվում է սահմանել հանցավոր ճանապարհով ստացված այն
գույքի շրջանակը, որի վրա փողերի լվացման կամ դրան նախորդող հանցատեսակներով քրեական վարույթի ընթացքում գույքի հայտնաբերման դեպքում պետք
է կալանք դրվի կամ որը պետք է ենթակա լինի բռնագրավման»:

Այլ խոսքով՝ Նախագծի հիմնավորման մեջ ուղղակիորեն նշվում է, որ այն
մշակվել է ՖԱԹՖ-ի՝ «Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգ-

վածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»
2012 թ. Փետրվարի՝ 3-րդ հանձնարարականի հիման վրա և ի կատարումն դրա,
հետևաբար` տվյալ կարգավորումները կիրառելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՖԱԹՖԻ-ի համապատասխան հանձնարարականներն ու դրանց կիրառման վերաբերյալ
մշակած ուղեցույցները։
1

Տե´ս ԵԴ/0587/11/18 քրեական գործով Վճռաբեկ դատարանի 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ի
որոշման 15.2 կետը:
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ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների համաձայն՝ «Երկրները պետք է ունենան միջոցներ, որպիսիք սահմանված են Վիեննայի կոնվենցիայով, Պալերմոյի կոնվենցիայով և Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայով,
այդ թվում՝ օրենսդրորեն սահմանված միջոցներ, որոնք իրավասու մարմիններին
հնարավորություն են տալիս սառեցնել կամ արգելադրել և բռնագրավել ստորև
թվարկվածները՝ չխախտելով բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքները. (ա)
լվացված գույքը, (բ) փողերի լվացման կամ նախորդող հանցագործությունների կատարման արդյունքում ստացված գույքը, կատարման համար օգտագործված կամ
օգտագործման համար նախատեսված գործիքները, (գ) ահաբեկչության ֆինանսավորումից, ահաբեկչական գործողությունների կատարումից կամ ահաբեկչական
կազմակերպություններից ստացված կամ դրանց համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված կամ հատկացված գույքը կամ (դ) համարժեք
այլ գույքը»:
Նշված միջոցները պետք է իրավասու մարմիններին հնարավորություն տան.
(ա) հայտնաբերել, հետապնդել և գնահատել բռնագրավման ենթակա գույքը, (բ) կիրառել նախնական միջոցներ, ինչպիսիք են սառեցումը կամ արգելադրումը, որոնց
նպատակն այդ գույքի տնօրինումը, փոխանցումը կամ օտարումը կանխելն է, (գ)
ձեռնարկել երկրի՝ բռնագրավման ենթակա գույքը սառեցնելու կամ արգելադրելու
կամ վերականգնելու կարողությունը սահմանափակող գործողությունների կանխմանը կամ անվավեր ճանաչմանն ուղղված քայլեր, և (դ) կատարել համապատասխան քննչական գործողություններ:
Նույն հանձնարարականի համաձայն՝ «Երկրները պետք է հավաստիանան, որ
իրավասու մարմինները պարտավոր են շուտափույթ կերպով հայտնաբերել, հետապնդել և սառեցում կամ արգելադրում նախաձեռնել այն գույքի նկատմամբ, որը
ենթակա է կամ կարող է ենթակա դառնալ բռնագրավման կամ կասկածվում է հանցավոր ճանապարհով ստացված լինելու մեջ»1:
ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին տեխնիկական համապատասխանության և
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգերի արդյունավետության գնահատման համար մեթոդաբանության համաձայն՝ (անգլերեն բնօրինակը տպագրվել է 2013 թ. փետրվարին)՝ Երկրները պետք է ունենան միջոցներ, այդ թվում՝ օրենսդրորեն սահմանված, որոնք հնարավորություն են տալիս բռնագրավել ստորև թվարկվածները անկախ
դրանց՝ քրեական գործով անցնող ամբաստանյալի կամ որևէ երրորդ անձի տիրապետման ներքո գտնվելու հանգամանքից. (ա) լվացված գույքը, (բ) փողերի լվացման կամ նախորդող հանցագործությունների կատարման արդյունքում ստացված
գույքը (ներառյալ՝ այդ գույքից ստացված եկամուտները և այլ տեսակի օգուտները),
կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված
գործիքները, (գ) ահաբեկչության ֆինանսավորումից, ահաբեկչական գործողությունների կատարումից կամ ահաբեկչական կազմակերպություններից ստացված կամ
դրանց համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված կամ
հատկացված գույքը կամ (դ) համարժեք այլ գույքը: Երկրները պետք է ունենան միջոցներ, այդ թվում՝ օրենսդրորեն սահմանված, որոնք իրավասու մարմիններին հնարավորություն են տալիս. (ա) հայտնաբերել, հետապնդել և գնահատել բռնագրավման ենթակա գույքը, (բ) կիրառել նախնական միջոցներ, ինչպիսիք են սառեցումը կամ
արգելադրումը, որոնց նպատակը բռնագրավման ենթակա գույքի տնօրինումը, փոխանցումը կամ օտարումը կանխելն է, (գ) ձեռնարկել երկրի՝ բռնագրավման ենթակա
գույքը սառեցնելու կամ արգելադրելու կամ վերականգնելու կարողությունը սահմանափակող գործողությունների կանխմանը կամ անվավեր ճանաչմանն ուղղված քայլեր, և (դ) կատարել համապատասխան քննչական գործողություններ2:
1

Կետ 30։ Իրավապահ և քննչական գործառույթներ իրականացնող մարմինների պարտականությունները։
2
Կետեր 4.1 և 4.2։
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Նույն հանձնարարականի 30-րդ կետը, որը վերաբերում է իրավապահ և
քննչական գործառույթներին, սահմանում է հետևյալը. «30.1 Երկրում պետք է լինեն
նշանակված իրավապահ մարմիններ, որոնց վրա կդրվի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական քաղաքականությունների շրջանակում փողերի լվացման, դրան նախորդող հանցագործությունների և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերի պատշաճ նախաքննությունն ապահովելու պատասխանատվությունը:
30.2 Նախորդող հանցագործությունների գործերով նախաքննություն իրականացնող իրավապահ մարմինների քննիչները պետք է կա´մ իրավասություն ունենան
զուգահեռ ֆինանսական քննության ընթացքում1 քննել հարակից ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունները, կա´մ կարողանան գործն ուղարկել մեկ այլ մարմին գործի քննությունը
շարունակելու համար՝ անկախ այն բանից, թե որտեղ է կատարվել նախորդող հանցագործությունը:
30.3 Երկրում պետք է լինեն մեկ կամ ավելի նշանակված իրավասու մարմիններ, որոնք կարող են շուտափույթ կերպով հայտնաբերել, հետապնդել և սառեցում
ու արգելադրում նախաձեռնել այն գույքի նկատմամբ, որը ենթակա է կամ կարող է
ենթակա դառնալ բռնագրավման, կամ կասկածվում է հանցավոր ճանապարհով
ստացված լինելու մեջ:
30.4 Երկրները պետք է ապահովեն Հանձնարարական 30-ի կիրառությունը
նաև այն իրավասու մարմինների նկատմամբ, որոնք ինքնին իրավապահ մարմին
չեն, սակայն պատասխանատվություն են կրում նախորդող հանցագործությունների
ֆինանսական քննությունը կատարելու համար այնքանով, որքանով այդ իրավասու
մարմիններն իրականացնում են Հանձնարարական 30-ով նախատեսված գործառույթներ:
30.5 Եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներգրավված իրավապահ մարմինները Հանձնարարական 30-ով նախատեսված պահանջների շրջանակում նշանակված են քննելու ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունները, որոնք ծագում են կոռուպցիոն հանցագործություններից կամ կապված են դրանց հետ, այդ մարմինները նույնպես
պետք է ակտիվներ հայտնաբերելու, հետապնդելու և սառեցում կամ արգելադրում
նախաձեռնելու բավարար լիազորություններ ունենան»:
ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների համաձայն՝ «Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք (ՔԱՈՒԱ) այն անհատներն են, որոնց ներկայում կամ անցյալում
վստահվել են հանրային առանցքային գործառույթներ տվյալ երկրում, օրինակ`
երկրի կամ կառավարության ղեկավարները, բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները, կառավարության, դատական իշխանության կամ բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, պետական կորպորացիաների բարձրաստիճան գործադիր
ղեկավարները, քաղաքական կուսակցությունների կարևոր պաշտոնատար անձինք: Անձինք, որոնց ներկայում կամ անցյալում վստահվել են առանցքային գործառույթներ միջազգային կազմակերպություններում, այդ կազմակերպությունների
բարձր ղեկավարության անդամներն են, այսինքն՝ տնօրենները, տնօրենի տեղակալները և խորհրդի անդամները կամ համարժեք գործառույթ իրականացնողները2:
ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականների համաձայն՝ (Քաղաքական ազդեցություն ունեցող
1

«Ֆինանսական քննությունը» նշանակում է որևէ հանցավոր գործունեության հետ կապված
ֆինանսական հարցերի քննություն, որը նպատակ ունի. (ա) պարզել քրեական ցանցերի
գործունեության շրջանակը և/կամ քրեական հանցագործությունների տարածման
աստիճանը, (բ) հայտնաբերել և հետապնդել հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը,
ահաբեկիչների միջոցները և ցանկացած այլ ակտիվներ, որոնք ենթակա են կամ կարող են
ենթակա դառնալ բռնագրավման, և (գ) հավաքել ապացույցներ, որոնք կարող են
օգտագործվել քրեական հետապնդման վարույթում:
2
ՖԱԹՖ-ի հանձնարարական՝ Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և
զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին,
փետրվար, 2012։
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անձինք (Հանձնարարականներ 12 և 22))` ՔԱՈՒԱ-ների նկատմամբ սահմանված
վերահսկողության խիստ միջոցները հավասարապես կիրառելի են նաև նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ1։ ՖԱԹՖ հանձնարարականները պահանջում
են Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց ընտանիքի անդամներին ևս դիտարկել որպես քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք, հաշվի առնելով այն
ներուժը, որոնք նրանք ունեն իրենց ուցած հարաբերությունները չարաշահելու համար՝ ուղղված հանցագործության արդյունքում ձեռք բերված միջոցների տեղափոխմանը, բաշխմանը կամ փոխակերպմանը2։
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին
ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 20-րդ կետի համաձայն՝ «ռիսկը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վտանգավորության և դրա հավանականության մասին վկայող հանգամանք է, որը կարող է բնութագրվել ըստ երկրների կամ աշխարհագրական տեղակայման, հաճախորդների տեսակի, գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների տեսակի, ծառայությունների տեսակի կամ այլ չափանիշների»: Նույն հոդվածի 21-րդ կետի համաձայն՝ «Բարձր ռիսկի չափանիշը սույն օրենքով, լիազոր մարմնի իրավական ակտերով, ինչպես նաև հաշվետվություն
տրամադրող անձի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այնպիսի չափանիշ
է, որը վկայում է փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր
հավանականության մասին, այդ թվում՝ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ,
նրա ընտանիքի անդամ կամ նրա հետ այլ կերպ փոխկապակցված անձ (հայր, մայր,
ամուսին, տատ, պապ, քույր, եղբայր, երեխաներ, ամուսնու ծնողներ) հանդիսացող
հնարավոր կամ առկա հաճախորդները կամ իրական շահառուները...»: Այլ խոսքով՝
թե´ ներպետական օրենսդրությամբ և թե´ միջազգային չափանիշներով քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձը, նրա ընտանիքի անդամները կամ նրա հետ այլ
կերպ փոխկապակցված անձինք համարվում են փողերի լվացման տեսանկյունից
բարձր ռիսկայնություն ունեցողներ:
ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ Կոնվենցիայի» 31-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն առավելագույն չափով, որը հնարավոր է իր ներքին իրավական համակարգի շրջանակներում, պետք է ձեռնարկի
այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել բռնագրավման հնարավորությունն ապահովելու համար՝ ա) հանցագործություններից ստացված եկամուտների, որոնք այդպիսին են ճանաչվել սույն Կոնվենցիային համապատասխան, կամ
այն գույքի, որի արժեքը համապատասխանում է այդպիսի եկամուտների արժեքին.
բ) գույքի, սարքավորման և այլ միջոցների, որոնք օգտագործվել են կամ նախատեսվել են իրավախախտումներ կատարելիս օգտագործելու համար, որոնք այդպիսին են ճանաչվել սույն Կոնվենցիային համապատասխան:
2. Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն պետք է ձեռնարկի այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել սույն հոդվածի 1-ին կետում թվարկվածներից ամեն մեկի բացահայտման, հետամուտ լինելու, սառեցնելու կամ առգրավելու
հնարավորության ապահովման համար՝ հետագա բռնագրավման նպատակով:
3. Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն, իր ներքին օրենսդրությանը համապատասխան, պետք է ընդունի օրենսդրական և այլ այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել իրավասու մարմինների կողմից սառեցված, կալանված
կամ բռնագրավված գույքի կառավարումը կարգավորելու համար, որը նշված է
սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերում:
4. Եթե հանցագործություններից ստացված այդպիսի եկամուտները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերածվել կամ փոխակերպվել են այլ գույքի, ապա
սույն հոդվածում նշված միջոցները պետք է կիրառվեն այդպիսի գույքի նկատմամբ։
1
2

Տե´ս FUTF Guidance. Politically exposed persons, կետ 46:
Տե´ս նույն տեղում, կետ 52:
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5. Եթե հանցագործություններից ստացված այդպիսի եկամուտները միացվել
են օրինական աղբյուրներից ձեռք բերված գույքին, ապա, առանց սառեցմանը և
առգրավմանը վերաբերող ցանկացած լիազորությանը վնասելու, բռնագրավման
ենթակա է գույքի այն մասը, որը համապատասխանում է միացված եկամուտների
գնահատված արժեքին։
6. Շահույթի կամ այլ եկամուտների նկատմամբ, որոնք ստացվել են հանցագործություններից ստացված այդպիսի եկամուտներից` այն գույքից, որին վերածվել կամ փոխակերպվել են հանցագործություններից ստացված այդպիսի եկամուտները, կամ այն գույքից, որին միացվել են հանցագործություններից ստացված
այդպիսի եկամուտները, նույնպես կիրառվում են սույն հոդվածում նշված միջոցները նույն կերպով և նույն աստիճանով, ինչ որ հանցագործություններից ստացված
եկամուտների վերաբերյալ։
7. Սույն հոդվածի և սույն Կոնվենցիայի 55-րդ հոդվածի նպատակների համար
յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն պետք է լիազորի իր դատարաններին կամ
այլ իրավասու մարմիններին կարգավորել բանկային, ֆինանսական կամ առևտրային փաստաթղթերի ներկայացման կամ արգելադրման մասին որոշումները։ Մասնակից պետությունը չպետք է խուսափի սույն կետի դրույթներին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելուց՝ վկայակոչելով բանկային գաղտնիքի պաշտպանության անհրաժեշտությունը:
8. Մասնակից պետությունները կարող են քննարկել այն մասին պահանջներ
սահմանելու հնարավորությունը, որ հանցագործություն կատարած անձը, այն չափով, որքանով այդպիսի պահանջը համապատասխանում է իրենց ներքին օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներին և դատական ու այլ քննության բնույթին, ապացուցի հանցագործություններից ստացված այնպիսի ենթադրյալ եկամուտների կամ
այլ գույքի օրինական ծագումը, որոնք ենթակա են բռնագրավման:
9. Սույն հոդվածի դրույթները չպետք է մեկնաբանվեն այնպես, որ վնաս պատճառվի բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքներին։
10. Ոչինչ, ինչ պարունակում է սույն հոդվածը, չպետք է ազդի այն սկզբունքի
վրա, ըստ որի այն միջոցները, որոնց մասին դրանում խոսվում է, սահմանվում և իրականացվում են Մասնակից պետության ներքին օրենսդրության դրույթներին համապատասխան և դրանք պահպանելու պայմանով»։
ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ Կոնվենցիայի» տեխնիկական ուղեցույցի 1 համաձայն` «(...) Սա պահանջում է պետություններից բռնագանձել հանցագործության
կատարման արդյունքում ստացված ոչ միայն առաջնային, այլ նաև երկրորդային
գույքը»:2 Առաջնային գույքը այն ակտիվներն են, որոնք ուղղակիորեն ստացվել են
հանցավոր արարքի կատարման արդյունքում, օրինակ՝ 100,000 ԱՄՆ դոլար կաշառքը: Ի տարբերություն սրա, երկրորդային գույքը վերաբերում է այն օգուտներին, որոնք բխում են սկզբնական գույքից, օրինակ՝ բանկային հաշիվները, որոնք
ավելանում են ներդրումներից: Հաշվի առնելով սա՝ Կոնվենցիան պահանջում է
մասնակից պետություններից ապահովել ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային գույքի պարտադիր բռնագանձում:
Չնայած 2-րդ հոդվածի (g) ենթակետում առկա՝ «հանցագործության կատարման արդյունքում ստացված գույք» եզրույթը ներառում է «հանցագործության կատարման արդյունքում ձեռքբերված» և «հանցագործության կատարումից բխող»
գույքը, պարագրաֆը ուղղակիորեն հղում է կատարում հանցագործության կատարման արդյունքում ստացված գույքից բխող «եկամուտներին և այլ օգուտներին» և
1

Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption, UNODC, New-York,
2009:
2
Մեր քր. օր. 103.1-րդ հոդվածի եզրույթների նմանությամբ կարող ենք նշել նաև. «Ոչ միայն
հանցագործության կատարման արդյունքում ուղղակիորեն ստացված, այլ նաև անուղղակիորեն ստացված գույքը»:
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վերաբերում է նաև 4-րդ և 5-րդ պարագրաֆներում հղում կատարվող իրավիճակներից բխող օգուտներին՝ վերափոխված գույքին կամ փոխակերպված և միախառնված գույքին: Այլ կերպ ասած՝ հանցագործության կատարման արդյունքում

ստացված գույքի արժեքի ցանկացած գնահատական, եթե նույնիսկ վերաբերելի չէ
որևէ հանցավոր գործունեության, նույնպես պետք է ենթակա լինի բռնագանձման:

• Իրավասու մարմինները պետք է լիազորված լինեն նախնական միջոցներ
կիրառելու քննության ամենասկզբից: Արդյունավետության նկատառումներից ելնելով՝ սահմանափակման, առգրավման կամ սառեցման միջոցները պետք է կիրառվեն ex parte1 և առանց նախնական ծանուցման:
• Ե´վ օբյեկտի, և´ արժեքի վրա հիմնված բռնագանձման մոդելներ ունեցող
մասնակից պետությունները պարտավոր են ոչ միայն ապահովել, որ հանցավոր արարքին «վերաբերող», «հետքերով կապված», հանցավոր արաքի կատարմանը
«ներգրավված» գույքը կարող է առգրավվել, այլ նաև ապահովել, որ դրամական
տուգանք ենթադրող դատավճռի կատարման համար անհրաժեշտ ակտիվները
ընկնում են ակտիվների սառեցման դրույթների գործողության ներքո: Նույն կերպ,
մասնակից պետությունները կարող են քննարկել մեղադրյալին պատկանող «ոչ վերաբերելի» ակտիվների սառեցման հնարավորությունը, եթե արարքի կատարմանը
«վերաբերող» գույքը գտնվում է օտարերկրյա իրավազորության ներքո:
ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների և հանցագործության գրասենյակի (UNODC) «Հանցագործության արդյունքում ձեռք բերված միջոցների բռնագանձման նպատակով միջազգային համագործակցության վերաբերյալ ուղեցույցում» նշված է հետևյալը.
«12. Բոլոր պաշտոնատար անձինք, որոնց հանձնարարված է քննելու նյութական կազմակերպված հանցագործություններ, շատ հաճախ կենտրոնանում են նյութական արարքներն ապացուցելու համար անհրաժեշտ տարրերը հաստատելու
վրա: Հետագայում վերջիններս կարող են իրենց հայացքն ուղղել ակտիվները թիրախավորելու համար անհրաժեշտ ապացույցների վրա: Մինչդեռ այդ ակտիվները
մշտապես կարող են տեղափոխվել՝ քննությունը խոչընդոտելու նպատակով կամ
այդ նույն ակտիվները կարող են ցրվել, երբ նյութական հանցագործությունները
քննվում են: Նպատակը պետք է լինի ապօրինի գույքի սառեցումը որքան հնարա-

վոր է շուտ ավելի լայն կազմակերպված հանցագործության քննության համատեքստում:
(…)

176. Քննչական աշխատանքի այս տեսակը ժամանակատար է, բայց այն անգնահատելի: Այն հատկապես վերաբերելի է այն դեպքերին, երբ գույքի հարցերով
զբաղվող քննիչը որոշում է առգրավել կամ սառեցնել ակտիվները հետագա բռնագանձման վարույթի նպատակով: Նա կարող է հայտնաբերել, որ տվյալ ակտիվի
նկատմամբ պարտքերը զրոյացնում են դրա հետագա բռնագրավման արժեքը: Կարող են հայտնաբերվել նաև հարցաքննության ենթակա լրացուցիչ անձինք: Նույն
դիտարկումները վերաբերում են ցանկացած գույքի, որը թեև գրանցված է այլ անձի
անունով, բայց փաստացի երևում է, որ այն տիրապետում է քննության թիրախ
հանդիսացող անձը:
(…)
178. Թիրախի վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող ֆայլ ստեղծելու
պրակտիկայի մասին վերևում խոսվել է: Ակտիվները հետաքննող ցանկացած
քննության եզրահանգման մեջ էական է մանրակրկիտ և համակարգված ակտիվների ու ֆինանսների պրոֆիլի առկայությունը: Քննիչը պետք է համընդգրկուն վերլուծության ենթարկի այն հանգամանքը, թե ինչպես են ֆինանսական տարբեր տեղեկանքները և թիրախավորված ակտիվները փոխհարաբերվում միմյանց հետ:
Նշված փաստաթուղթը պետք է պատրաստվի այնպես, որ դատախազը կամ վերադաս պաշտոնատար անձը արագորեն կարողանա որոշել այն ապացույցը, որը
1
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մատնացույց է անում կոռումպացված գույքը: Այլ կերպ ասած, արժեքի վրա հիմնված բռնագանձման համակարգում թիրախի զուտ հարստությունը և նրա ամբողջ
գույքի արժեքը պետք է հաստատվեն: Փորձագետ հաշվապահները կարող են
նման վերլուծություն անել ակտիվները հետաքննող քննիչների օգնությամբ»:
Գոգիտիդձեն և այլք ընդդեմ Վրաստանի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է արտահայտել առ այն, որ, ի թիվս այլնի, որ
գույքի բռնագրավմանն ուղղված միջոցները (ենթադրվում է նաև բռնագրավման ապահովմանն ուղղված միոցները, այդ թվում՝ գույքը կալանադրելը) կարող են կիրառվել ոչ միայն հանցանքի արդյունքում ստացված միջոցների նկատմամբ, այլ
նաև այն գույքի, ներառյալ՝ եկամուտների և անուղղակի օգուտների նկատմամբ,
որոնք ձեռք են բերվել հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը թաքցնելու կամ
փոխակերպելու կամ այլ, այդ թվում օրինական գույքի հետ միախառնելու արդյունքում:
Գույքի բռնագրավմանն ուղղված միջոցները (ենթադրվում է նաև բռնագրավման ապահովմանն ուղղված միոցները, այդ թվում՝ գույքը կալանադրելը) կարող են
կիրառվել ոչ միայն այն անձնաց նկատմամբ, ովքեր ուղղակիորեն կասկածվում են
հանցավոր արարք կատարելու մեջ, այլ նաև երրորդ անձանց նկատմամբ, որոնց
պատկանում են սեփականատիրոջ իրավունքները առանց bona fide պահանջի`
նպատակ ունենալով քողարկել իրենց ապօրինի մասնակցությունը խնդրո առարկա
հարստությունը կուտակելու գործում (Gogitidze and Others v. Georgia, no 36862/05,
§ 105, 12 May 2015):
Եվրոպական դատարանը, իր մի շարք որոշումներում անդրադառնալով Կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի կիրառման տեսանկյունից համաչափության թեստին, նշել է, որ «արդարացի հավասարկշռություն» պետք է սահմանվի հասարակական շահով պայմանավորված պահանջների և անձի հիմնարար
իրավունքների պաշտպանության միջև: Հենց սրանով պայմանավորված՝ Եվրոպական դատարանը սահմանել է, որ մի շարք այնպիսի ծանր հանցագործությունների
վերաբերյալ գործերով, ինչպիսիք են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը
(Webb v. the United Kingdom (dec.), no. 56054/00, 10 February 2004), կազմակերպված հանցավորությանը վերաբերող գործերը (Raimondo v. Italy, 22 February 1994,
§30, Series A no. 281-A), փողերի լվացումը (Gogitidze and Others v.
Georgia, no 36862/05, § 105, 12 May 2015), պետություններն օժտված են «լայն հայեցողությամբ»:
Արքուրին և այլք ընդդեմ Իտալիայի որոշմամբ դատարանն արտահայտել է
հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «Դատարանը հաջորդիվ նկատում է, որ
բռնագրավումը, որը բողոքարկվել էր, նպատակ ուներ կանխելու այն գույքի հասարակության համար վտանգավոր եղանակով օգտագործումը, որի օրինական ծագումը հաստատված չէր: Հետևաբար Դատարանը գտնում է, որ դրա արդյունքում
տեղի ունեցած միջամտությունը ծառայում է ընդհանուր շահին (տես Ռայմոնդոն

ընդդեմ Իտալիայի, 22 փետրվար 1994, Ժողովածու Ա, N-281-Ա, էջ 17, պարբ. 30, և
Հանձնաժողովի որոշումը Մ-ն ընդդեմ Իատլիայի գործով, մեջբերված է վերևում, էջ
59 և էջ 100): Այնուամենայնիվ դեռևս պետք է որոշվի, թե արդյոք այս միջամտութ-

յունը համաչափ է եղել հետապնդվող իրավաչափ նպատակին:
Այս կապակցությամբ Դատարանը գտնում է, որ կիրառված միջոցը կազմում է
հանցագործությունների կանխման քաղաքականության մաս, գտնում է, որ նման
քաղաքականություն իրականացնելիս օրենսդիրը պետք է ունենա հայեցողության
լայն շրջանակ՝ նկատի ունենալով ինչպես հանրային շահի վրա ազդող խնդրի առկայությունը, որը պահանջում է վերահսկողության միջոցներ, այնպես էլ նման միջոցներ կիրառելու պատշաճ եղանակը» (Arcuri and Others v. Italy (dec.),
no. 52024/99, 5 July 2001):
Այսպիսով, վերը նշված միջազգային փաստաթղթերում արտացոլված մոտեցումների ընդհանրացմանբ կարելի է փաստել, որ քրեական գործի նյութերից բխող
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փաստական տվյալների հիման վրա քննության սկզբնական փուլում արգելադրված գույքի ծավալները կարող են գերազանցել առաջադրված մեղադրանքի ծավալում նշված գույքի չափը՝ պայմանով, որ առկա են բավարար հիմքեր հետևություն կատարելու համար, որ քրեական գործով քննությամբ արդյունքում բռնագանձման ենթակա գույքի չափն անառարկելիորեն ավելանալու է:

ОСОБЕННОСТО НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
ПО ДЕЛАМ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Давид Мелконян
Доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики ЕГУ, кандидат юридических наук
___________________________

Статья посвящена вопросам наложения ареста на имущество, подлежащего
конфискации, при расследовании уголовных дел о коррупционных
преступлениях. На основании анализа международных документов, таких как
рекомендации ФАТФ, Конвенции ООН и постановлений ЕСПЧ, автор приходит к
выводу, что на начальном этапе расследования коррупционных преступлений
размер изъятого имущества может превышать размер имущества, указанного в
обвинительном заключении при наличии достаточных оснований о том, что в
результате уголовного дела объем имущества, подлежащего конфискации,
несомненно, будет возрастать.

SPECIFIC FEATURES OF ARRESTING PROPERTY IN
CASES OF CORRUPTION CRIMES
Davit Melkonyan
Associate Professor at the YSU Chair of Criminal Procedure
and Criminalistics, Candidate of Legal Scinences
__________________________

The article is dedicated to the seizure of property subject to confiscation during
the investigation of corruption crimes. Based on an analysis of international
documents, such as the FATF Recommendations, the UN Conventions, and the
ECHR judgments, the author concludes that at the initial stage of the investigation of
corruption crimes, the amount of seized property may exceed the amount of property
mentioned in the indictment, provided there are sufficient grounds that as a result of
the investigation, the amount of property subject to confiscation will increase
unquestionably.
Բանալի բառեր- գույքի վրա կալանք դնել, կոռուպցիոն հանցագործություն,
բռնագրավում, բռնագանձում, փողերի լվացում
Ключевые слова: арест имущества, коррупция, конфискация, экспроприация,
отмывание денег.
Key words: seizure of property, corruption, confiscation, expropriation, money
laundering.
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ՊԱՏԻԺԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
Լիանա Եդիգարյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_________________________

Պատժին վերաբերող հարցերն արդարադատության իրականացման ամենապատասխանատու և բարդ խնդիրներից է: Դրանց մասին օրենսդրական կարգավորումները թույլ են տալիս պատժի նշանակման, ազատման և կատարման ոլորտում
պետության վարած քրեական քաղաքականության, այդ թվում դրա հիմնական
նպատակների վերաբերյալ ճիշտ պատկերացում կազմել։
Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի էության բացահայտման, վերջինի ճիշտ կիրառման, հետևաբար նաև արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր են դրա կիրառման ընթացակարգի վերաբերյալ հստակ օրենսդրական կարգավորումների նախատեսումը և դրանք գործնականում ճիշտ ու
միատեսակ կիրառելն ապահովելը: Նկատի ունենալով նշվածը՝ տվյալ աշխատանքում քննարկվելում են պատիժը պայմանականերեն չկիրառելու ընթացակարգին
վերաբերող հարցեր:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե դատարանը, կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու
ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը
հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին:
Հետևաբար, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 1-ն մասի իմաստով՝
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում է կայացնում դատարանը:
Քանի որ վարույթն իրականացնող մարմիններից միայն դատարանն ունի պատիժ
նշանակելու լիազորություն, հետևաբար՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու
որոշում կայացնելու իրավունք նույնպես ունի միայն դատարանը: Ընդ որում, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը ոչ թե դատավարական առանձին որոշում է կայացնում, այլ դրա մասին նշում է մեղադրական դատավճռում:
Նույն դրույթի իմաստով՝ դատարանը պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում է կայացնում միայն պատիժ նշանակելուց հետո:
Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 360-րդ հոդվածը, սահմանելով դատավճիռ կայացնելիս դատարանի լուծմանը ենթակա հարցերի շրջանակը, ամրագրում է.
«1. Դատավճիռ կայացնելիս դատարանը ներկայացված հաջորդականությամբ լուծում է հետևյալ հարցերը`
(...)
7) ինչ պատիժ պետք է նշանակվի ամբաստանյալի նկատմամբ.
8) ամբաստանյալն արդյո՞ք պետք է կրի իր նկատմամբ նշանակված պատիժը»:
Վերոգրյալից երևում է, որ յուրաքանչյուր գործով դատավճիռ կայացնելիս դատարանը պարտավոր է անդրադառնալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի
կիրառման հնարավորությանը: Այլ կերպ՝ դրական պատասխանելով ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 360-րդ հոդվածով նախատեսված հարցերին` դատարանը նշանակում է կոնկրետ պատժատեսակ և կոնկրետ պատժաչափ, որից
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հետո լուծում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցը: Քննարկվող հարցի կապակցությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ դատարանը, կայացնելով մեղադրական դատավճիռ, ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակում է
քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածում թվարկված պատժատեսակներից (կալանք, ազատազրկում, կարգապահական գումարտակում պահելը) որևէ մեկը՝ սահմանելով դրա չափը, այնուհետև համոզվելով, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց նշանակված պատիժը փաստացի կրելու, որոշում է դատապարտյալի վրա որոշակի պարտականություններ դնելով` նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել1:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները:
Դատական ակտի պատճառաբանվածության չափանիշի առնչությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իր նախադեպային իրավունքում մշտապես ընդգծել է, որ դատական ակտերի պատճառաբանման պահանջը ոչ միայն արդարացիության
կարևոր բաղադրատարր է, այլև անձի արդար դատաքննության իրավունքի արդյունավետ իրացման կարևոր երաշխիք, ինչը դատավարության մասնակիցներին
պաշտպանում է կամայականություններից:
Դատական ակտի պատճառաբանվածությունը կոչված է պարզաբանելու, թե
ինչու է դատարանը հանգել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է ղեկավարվել նման որոշում կայացնելիս և միևնույն ժամանակ հնարավորություն է ստեղծում վերադաս դատարանի կողմից դատական ակտի օրինականության և հիմնավորվածության ստուգման համար: Քրեական դատավարության ցանկացած փուլում դատարանի կողմից չհիմնավորված, չպատճառաբանված (կամ ոչ պատշաճ
պատճառաբանված) որոշումների կայացումն անընդունելի է2:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 2010 թվականի մարտի 26-ի ԵԿԴ/0058/11/09 որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ հանցագործության կատարման մեջ մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս դատարանը պարտավոր է գործի նյութերում առկա փաստական տվյալների հիման վրա
պատճառաբանել ինչպես պատժի տեսակի և չափի ընտրության, այնպես էլ ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժը կրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ
իր որոշումը։ Դատական որոշման որակը մեծապես կախված է դրա պատճառաբանական մասից, հետևաբար դատական որոշումներն սկզբունքորեն պետք է
պատճառաբանված լինեն։ Պատժի տեսակի և չափի ընտրության, ինչպես նաև
պատիժը կրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ դատարանի եզրահանգումները
հիմնավորող պատճառների մատնանշումը ոչ միայն ավելի հասկանալի և ընդունելի է դարձնում դատավճիռը վարույթի մասնակիցների համար, այլև բացառում է
կամայականությունը։ Դա նախևառաջ նշանակում է, որ դատարանը պարտավորված է լինում արձագանքել կողմերի ներկայացրած փաստարկներին և մատնանշել
տվյալ որոշումը հիմնավորող և իրավաչափ դարձնող փաստարկները։ Երկրորդ`
1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ Հովհաննես Արտաշեսի Սահակյանի գործով 2009
թվականի հունիսի 2-ի ԵՔՐԴ/0571/01/08 որոշումը:
2
Տե´ս, mutatis mutandis, Վճռաբեկ դատարանի` Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով 2010
թվականի մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09, Գևորգ Խնուսյանի գործով 2013 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի թիվ ԵԷԴ/0030/01/12, Արսեն Մակարյանի գործով 2015 թվականի
դեկտեմբերի 18-ի թիվ ԵԿԴ/0016/11/15, Արամայիս Հակոբյանի գործով 2016 թվականի
հունիսի 24-ի թիվ ԵԿԴ/0224/01/14, Մարտուն Հակոբյանի գործով 2017 թվականի ապրիլի
12-ի թիվ ԱՐԴ1/0005/11/16, Արարատ Սարգսյանի գործով 2019 թվականի հունիսի 12-ի թիվ
ԵԱԴԴ/0005/01/17 որոշումները:
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պատշաճ պատճառաբանությունը հասարակությանը թույլ է տալիս հասկանալ, թե
ինչպես է գործում դատական համակարգը հանցանք կատարած անձի նկատմամբ
պատիժ սահմանելիս։ Բացի այդ, դատական ակտի չպատճառաբանված կամ ոչ
բավարար չափով պատճառաբանված լինելը հանգեցնում է նաև քրեական դատավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկի` արդար դատական քննության իրավունքի խախտման, քանի որ օբյեկտիվորեն սահմանափակվում է վերադաս
դատական ատյանի հնարավորությունը` լիարժեք դատական ստուգման ենթարկելու բողոքարկվող դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը1։
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ԵԿԴ/0252/01/13
որոշմամբ եզրահանգել է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ
հոդվածի պահանջները պահպանված լինելու առումով ընդունելի չի կարող համարվել ոչ միայն այն դատական ակտը, որտեղ պատժի վերաբերյալ դատարանի
հետևությունները հիմնված չեն դատական քննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա, այլև այնպիսին, որում բացակայում են պատժատեսակի, պատժաչափի կամ պատիժը կրելու նպատակահարմարության վերաբերյալ դատարանի
եզրահանգումները հիմնավորող հետևողական, հստակ և ոչ հակասական պատճառաբանությունները2։
Չնայած վերոգրյալին՝ հարկ է նշել, որ պրակտիկայում այնուամենայնիվ դեռ
հանդիպում են դեպքեր, երբ դատարանները դատավճիռ կայացնելիս ընդհանրապես չեն անդրադառնում նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու
հարցին: Ավելին՝ որոշ դեպքերում առանց որևէ պատճառաբանության դատարաններն ընդամենը նշում են, որ ամբաստանյալը պետք է կրի նշանակված պատիժը3:
Տեսության մեջ քննարկվում է նաև այն հարցը, թե պատիժը պայմանականորեն
չկիրառելը դատարանի իրավո՞ւնքն է, թե՞ պարտականությունը: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «(...) դատարանը (...) կարող է որոշում կայացնել (...) պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին»: Մեջբերված ձևակերպումից բխում է, որ օրենսդիրը պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցը թողնում է դատարանի հայեցողությանը։ Ընդ որում՝ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասն այս առումով համընկնում է գործող քրեական
օրենսգրքի կարգավորումներին և կրկին տալիս է «կարող է որոշում կայացնել այդ
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին» ձևակերպումը:
Հարկ է նկատել, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտին
վերաբերող մի շարք հարցեր ՀՀ քրեական օրենսգրքում հստակ սահմանված չեն, և
հիմնականում այս ինստիտուտի կիրառումը գտնվում է դատարանի հայեցողության
շրջանում։ Մասնավորապես՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ոոշում կայացնելը դատարանի իրավունքն է, չկա որևէ սահմանափակում կատարած հանցանքի ծանրության աստիճանի, նշանակված պատժաչափի հետ կապված, այն
կարող է կիրառվել նախկինում դատապարտված, այդ թվում նաև ռեցիդիվ ունեցող
անձանց նկատմամբ, փորձաշրջան սահամելիս դատարանն է սեփական հայեցողությամբ որոշում դրա չափը, դրա ընթացքում պարտականություններ դնելու կամ
չդնելու անհրաժեշտության, ինչպես նաև դրանց տեսակի որոշման հարցը։
Չնայած այս ինստիտուտի կիրառության հարցի քննարկումը դատարանի
պարտականությունն է, այնուամենայնիվ ինստիտուտի կիրառությունը չի համար-

1

Տե´ս Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի մարտի 26-ի
ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-19-րդ կետերը:
2
Տե´ս Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2014
թվականի հոկտեմբերի 31-ի ԵԿԴ/0252/01/13 որոշման 40-րդ կետը:
3
Տե´ս, օրինակ թիվ ԵԴ/0975/01/20 քրեական գործով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի
ընդհանուր իրավասությանի դատարանի 2021 թվականի փետրվարի 8-ի դատավճիռը։
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վում դատարանի պարտականություն և գտնվում է դատարանի հայեցողության
շրջանակներում։
Իրավաբանական գրականության մեջ իրավացիորեն նշվում է, որ չպետք է
հավասարության նշան դնել նաև «ազատություն» և «հայեցողություն» հասկացությունների միջև, քանի որ իրավակիրառողը իր հայեցողությամբ որոշում կայացնելիս
սահմանափակված է որոշակի ոլորտով և այդ սահմանափակված ոլորտում ընտրության համար սահմանված լրացուցիչ պայմաններով: Բացի այդ, իրավակիրառողը պետք է առաջնորդվի օրենքի ընդհանուր սկզբունքներով, նպատակներով, հասարակության զարգացման ընդհանուր օրենքներով: Նման իրավիճակներում «հայեցողություն» հասկացությունը ձեռք է բերում պայմանական և սահմանափակ
բնույթ1:
Քրեական իրավունքում դատական հայեցողությունը բնութագրվում է որպես
դատավարական ձևով իրականացվող իրավակիրառ գործունեության տեսակ, որի
ընթացքում քրեական իրավունքի նորմերով նախատեսված դեպքերում և սահմաններում դատարանի կամ իրավապահ այլ մարմինն իրացնում է օրենսդիրի կամքի,
իրավունքի սկզբունքների, բարոյական նորմերի և կատարված հանցանքի կոնկրետ հանգամանքներին և օրինականության, հիմնավորվածության և արդարադատության պահանջներին համապատասխանող հնարավոր որոշումներից որևէ մեկի
ընտրության իրավասությունը2:
Տեսական գրականության մեջ չկա դատական հայեցողության շրջանակների
վերաբերյալ միասնական մոտեցում3: Կան հեղինակներ, ովքեր ընդունում են դատական հայեցողության առկայության փաստն ու դրա նշանակությունը, սակայն
միևնույն ժամանակ ընդգծում են, որ այն պետք է հիմնված լինի ոչ թե դատարանի
(դատավորի) անհատական նախապատվության, այլ օրենքով սահմանված չափանիշների վրա4:
Մեկ այլ մոտեցման համաձայն՝ դատական հայեցողությունը դատարանի կողմից իրականացվող հնարավոր իրավական լուծումների համեմատաբար ազատ
ընտրություն է, որը սահմանափակված է իրավունքով (օրենքով) և դատարանի
լիազորությունների սահմանով։ Նշվածից հետևում է, որ կյանքի կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված հնարավոր իրավական որոշման համեմատաբար ազատ ընտրությունը, որն իրականացվում է դատարանի կողմից, ոչ թե դատարանի բացարձակ անվերապահ հայեցողությունն է, այլ որոշակի սահմաններում ընտրությունը, որը իրավական գրականության մեջ կոչվում է դատական հայեցողության սահմաններ5:
Կ.Կոմիսարովի կարծիքով` դատական հայեցողությունը դատարանին ընձեռված հնարավորությունն է` կոնկրետ պայմաններից ելնելով, ընդունելու իրավունքի

1

Տե´ս Рарог А. И., Грачева Ю. В. Понятие, основание, признаки и значение судейского
усмотрения в уголовном праве // "Государство и право", 2001, № 11, էջ 93:
2
Տե´ս Грачева Ю.В. Пределы усмотрения в условном осуждении. Пробелы в российском
законодательстве, N 5'2016, էջ 22:
https://www.urvak.ru/upload/issue_files/7594/%d0%9f%d0%a0_2016_05_01_03%20%d0%93%
d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0.pdf
3
Տե´ս Maria Iglesias Vila, Judicial Discretion and Judicial Positivizm. The substantive criteria of
validity. http://www.law.yale.edu/documents/pdf/ Iglesias_Judicial_Discretion_and_Judicial_
Positivism.pdf. John Bilyeu Oakley, Taking Wright Seriously: Of judicial discretion, Jurisprudents
and the Chief Justice. http://hastingsconlawquarterly.org/archives/V4/I4/oakley.pdf
4
Տե´ս R. Dworkin, «Judicial Discretion», (1963) The Journal of Philosophy Vol. 60, No.
5
Տե´ս Гитинова М.М. // Проблема судейского усмотрения в уголовном праве при
назначении уголовного наказания. Вестник воронежского государственного университета.
серия: право. 1 (24), 2016, էջ 219:
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վերաբերյալ այնպիսի որոշում, ինչի հնարավորությունը բխում է օրենքի ընդհանուր
և հարաբերական որոշակի դրույթներից1:
Ա. Բարակի կարծիքով` դատական հայեցողությունը դատարանի իրավասությունն է ընտրել երկու կամ ավելի այլընտրանքներից մեկը, երբ այլընտրանքներից
յուրաքանչյուրն էլ օրինական է2:
Ի.Մ.Ագզոնովան նշում է, որ այն երկրում, որտեղ քրեական իրավունքի միակ
աղբյուրը Քրեական օրենսգիրքն է, իսկ դատարանի դերը այն մեկնաբանելն ու կիրառելն է, քրեական օրենսդրությունը պետք է լինի հնարավորության դեպքում
հստակ, իսկ դատարանի հայեցողության սահմանները` ոչ մեծ: Հեղինակի կարծիքով` հենց նշվածում դեպքում է իրագործվում օրինականության սկզբունքը, և երաշխավորվում է իրավակիրառողի կամայականությունից զերծ մնալը3:
Թեև պատիժ նշանակելու և պատժից ազատելու գործընթացը, այդ թվում նաև
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում կարծում ենք՝ դժվար է պատկերացնել առանց դատարանի հայեցողության, այնուամենայնիվ իրավաբանական
գրականության մեջ հիմնականում քննարկվում է այն հարցը, որ այս ինստիտուտի
դեպքում օրենսդիրը դատարանին տվել է հայեցողության լայն շրջանակ, որը անհրաժեշտ է որոշակի սահմանափակումների ենթարկել4:
Անկասկած, արդարադատություն իրականացնելիս, մասնավորապես՝ պատիժ
նշանակելու կամ պատժից ազատելու հարցերը լուծելիս դատարանի հայեցողությունը գոյություն ունի օբյեկտիվորեն, քանի որ օրենսդիրը չի կարող հստակ որոշել և
կարգավորել պրակտիկայում հնարավոր հանդիպող բոլոր դեպքերը։ Ավելին՝ հաշվի առնելով, որ դատարանը պատիժը նշանակում և պատժից ազատում է, առաջնորդվելով արդարության և պատասխանատվության անհատականացման
սկզբունքներով, ուստի ակնհայտ է, որ այդ սկզբունքները կարող են ապահովվել,
եթե դատարանն ունի հայեցողության որոշակի հնարավորություն։ Սակայն նշված
հնարավորությունը չպետք է մեկնաբանել որպես կամայականություն, քանի որ դատարանի հայացեղությունը, կարծում ենք, թեև իրավունք և հնարավորություն է, սակայն որոշակի հիմքերի առկայության դեպքում այդպիսի իրավունքից օգտվելը վերածվում է դատարանի պարտականության։
Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիուտի առումով կարծում ենք,
որ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ դատարանը հանգում է եզրակացության, որ պատժի նպատակների ապահովումը հնարավոր է առանց պատիժն անմիջականորեն
կրելու, նա պարտավոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։
Ամփոփելով վերոգրյալը, հարկ է ընդգծել, որ թեև այս ինստիտուտի կիրառության հարցի քննարկումը դատարանի պարտականությունն է, այնուամենայնիվ ինստիտուտի կիրառությունը չի համարվում դատարանի պարտականություն։ Այդուհանդերձ կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ դատարանը հանգում է եզրակացության, որ պատժի նպատակների ապահովումը հնարավոր է առանց պատիժն անմիջականորեն կրելու, նա պարտավոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։
1

Տե´ս Комиссаров К. И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск, 1971, էջ 26:
2
Տե´ս Барак А. Судейское усмотрение / перевод с английского / А. Барак. – Москва:
НОРМА, 1999. – էջ 13.
3
Տե´ս Агзамов И. М. Условное неприменение уголовного наказания как комплексный правовой институт: Дис. … д-ра юрид. наук / И.М. Агзамов. – М., 2013. Էջ 288
4
Տե´ս օրինակ՝ Алексеев И. Н. Условное осуждение в уголовном праве России: дис. …
к.ю.н. Саратов, 2004. էջ 66 // Грачева Ю. В. Пределы усмотрения в условном осуждении.
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Առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի առաջին մասը
ձևակերպել հետևյալ խմբագրությամբ. «Եթե դատարանը, (…) պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ պատժի նպատակների ապահովումը հնարավոր է
առանց պատիժը կրելու, ապա որոշում է կայացնում այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին»:
Նշված ձևակերպումը տալու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ դատարաններն ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակված պատիժը կրելու նպատակահարմարության հարցը լուծելիս և այս ինստիտուտի կիրառման հիմքերի ու պայմանների առկայության դեպքում պետք է ոչ թե առաջնորդվեն այն կանխավարկածով, որ օգտվում են իրենց հայեցողության շրջանակներից և
ազատ են դրանից օգտվելու կամ չօգտվելու հարցում, այլ, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելն իրենց պարտականությունն է, եթե առկա են այն դատապարտյալի նկատմամբ նշանակելու հիմքերը:
Մեր կարծիքով, առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև նշանակված պատիժները փոխարինելիս պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու
քննարկման հրավորության հարցի նախատեսումը՝ հատկապես հաշվի առնելով
այն, որ դատական պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունների համատեքստում դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո քրեական իրավունքով
կարգավորվող որոշ իրավահարաբերությունների նկատմամբ տարածվում են դատավճիռ կայացնելիս առկա իրավակարգավորումները:
Մասնավորապես կարծում ենք, որ հարկ է անդրադառնալ հանրային աշխատանքները, իսկ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքով՝ նաև մի շարք այլ պատժատեսակներ կատարելուց խուսափելու դեպքում նշանակված պատիժն ազատազրկմամբ
փոխարինելիս պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցը քննարկելու անհրաժեշտությանը:
ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հանրային աշխատանքները կատարելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքում հանրային աշխատանքների չկրած մասը դատարանը փոխարինում է կալանքով կամ որոշակի ժամկետով ազատազրկմամբ:
Համանման կարգավորում է առկա նաև ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքով: Այսպես, տուգանք (ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 11-րդ մաս), հանրային աշխատանքներ (ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 7-րդ մաս), որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը (ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 7-րդ մաս), ազատության սահմանափակում (ՀՀ քրեական նոր օրենսգր 64-րդ հոդվածի 6-րդ մաս)
պատժատեսակներից խուսափելու դեպքում դատարանը նշված պատժատեսակները կարող է փոխարինել ազատազրկմամբ:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը կայուն նախադեպային իրավունք է ձևավորել առ
այն, որ դատարանի այն որոշումը, որտեղ քննարկվում և լուծում են ստանում դատավճռին վերաբերող այնպիսի հարցեր, ինչպես օրինակ` պատժատեսակի և
պատժաչափի որոշումը, ևս գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ է1:
Մեկ այլ որոշմամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ հանրային աշխատանքները տուգանքով փոխարինելու մասին դատապարտյալի (պաշտպանի)
միջնորդությունը քննարկելիս դատարանն անդրադառնում է ՀՀ քրեական դատա1

Տե´ս Արսեն Արծրունու գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի
թիվ ՎԲ-16/11 որոշման 11-րդ կետը, Գարեգին Ղազարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի`
2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ ԱՐԱԴ/0017/13/12 որոշման 11.1-րդ կետը, Արթուր
Ավետիսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ
ԼԴ/0125/13/17 որոշման 13-րդ կետը, Արսեն Արծրունու գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011
թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ՎԲ-16/11 որոշման 11-րդ կետը:
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վարության օրենսգրքի 360-րդ հոդվածով նախատեսված այնպիսի իրավական
հարցերի (պատժատեսակի և պատժաչափի որոշում), որոնք օրենքի ուժով (ex
lege) վերապահված են գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի` դատավճռի
լուծմանը, հետևաբար նշված միջնորդության քննարկման արդյունքում կայացվող
դատական ակտը պետք է բողոքարկվի, և բողոքը քննության առնվի այն նույն դատավարական ընթացակարգով, ինչը նախատեսված է գործն ըստ էության լուծող
դատական ակտի համար1:
Նույն տրամաբանությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն այլ գործով արձանագրել
է, որ ազատազրկումը (կամ դրա չկրած մասը) հանրային աշխատանքներով փոխարինելու միջնորդությունը քննարկելիս դատարանն անդրադառնում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 360-րդ հոդվածում նախատեսված այնպիսի իրավական հարցի (ի՞նչ պատիժ պետք է նշանակվի հանցավորի նկատմամբ), որն
օրենքի ուժով (ex lege) վերապահված է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի` դատավճռի լուծմանը։ Այսպես, նշված միջնորդությունը քննության առնելով`
դատարանը կայացնում է որոշում, որտեղ լուծում են ստանում դատավճռին վերաբերող` մասնավորապես պատժատեսակին և պատժաչափին առնչվող հարցեր:
Հետևաբար ազատազրկումը (կամ դրա չկրած մասը) հանրային աշխատանքներով
փոխարինելու միջնորդության քննարկման արդյունքում կայացված դատական ակտը նույնպես գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ է2:
Թեև մեջբերված որոշումներն ըստ էության վերաբերում են վերաքննիչ բողոքարկման և վերաքննիչ բողոքի քննության կարգին, այնուամենայնիվ վերոնշյալից
հետևում է, որ պատժի փոխարինման կամ տարաժամկետման հարցերը ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը դիտարկում է որպես դատավճիռ կայացնելու փուլին վերաբերող
հարցեր, ինչից էլ, կարծում ենք տրամաբանորեն հետևում է, որ եթե դատարանը
դատապարտյալի նկատմամբ նշանակված պատիժը որոշում է փոխարինել ազատազրկմամբ, ապա պետք է քննարկի նաև ազատարկումը կրելու անհրաժեշտության, այսինքն՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտը կիրառելու
հարցը: Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ եթե անձի նկատմամբ ի սկզբանե նշանակվում է ազատազրկման հետ կապված պատիժ, ապա վերջինն ավելի բարենպաստ իրավիճակում է հայտնվում, և դատարանին հնարավորություն է տրվում
քննարկել դատապարտյալի կողմից պատիժը կրելու նպատակահարմարության
հարցը, իսկ ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժներն ազատազրկմամբ փոխարինելիս դատապարտյալը զրկվում է այդպիսի հնարավորությունից:
Նշված անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է հատկապես այն պայմաններում,
երբ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքով սահմանված՝ պատիժն ազատազրկմամբ փոխարինելու բոլոր դեպքերում դատարանը կարող է նշանակված պատիժները փոխարինել ազատազրկմամբ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
Հատուկ մասի սանկցիայով ազատազրկում նախատեսված չէ:
Արդյունքում ստացվում է մի իրավիճակ, երբ անձի նկատմամբ ըստ էության
նշանակվում է ազատազրկում պատժատեսակը, սակայն չի քննարկվում այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցը, այսինքն՝ թե արդյոք դատապարտյալը պետք է կրի իր նկատմամբ նշանակված պատիժը:
Թեև ընդունելի է, որ, որպես կանոն, պատժից խուսափող անձին պատժի կրումից ազատելը կարող է լինել ոչ նպատակահարմար, այնուամենայնիվ կարծում
ենք՝ անձի և նրա կատարած արարքի հանրային վտանագավորությունը, քրեական
պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքնե1

Տե´ս, mutatis mutandis, Էդիկ Ծռնվերանցի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2017 թվականի
հունիսի 22-ի թիվ ԵՇԴ/0049/01/12 որոշումը:
2
Տե´ս Գարեգին Ղազարյանի գործով 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ
ԱՐԱԴ/0017/13/12 որոշման 11.1-րդ կետը։
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րը, ինչպես նաև պատժից խուսափելու պատճառները և մի շարք այլ հանգամանքներ կարող են վկայել առանց ազատազրկում պատժատեսակը կրելու, փորձաշրջանի ընթացքում (այդ թվում՝ դատապարտյալի վրա պարտականություններ
դնելով, լրացուցիչ պատիժ կամ անվտանգության միջոցներ նշանակելով) պատժի
նպատակների ապահովման հավանականության մասին: Հետևաբար միանշանակ
չէ, որ պատժից խուսափող անձն առանց ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու չի
կարող ուղղվել, և այդ դեպքում չեն կարող ապահովվել պատժի մյուս նպատակները:

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածում սահամանել՝ «Պատիժը պայմանականորեն չկատարելու հարցը դատարանը քննարկում է նաև, եթե որոշում է դատավճռով նշանակված պատիժը փոխարինել ազատազրկամբ»:
Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև այն հարցը, թե հանցագործությունների համակցությամբ պատիժ նշանակելու դեպքում դատարանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառման հարցը պետք է քննարկի նշանակված
յուրաքանչյուր պատժի համար առանձին, թե վերջնական պատժի նկատմամբ:
Թեև նշված հարցի վերաբերյալ ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքով որևէ կարգավորում առկա չէ, այնուամենայնիվ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
360-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 8-րդ կետերից հետևում է, որ դատարանը, նախ,
պետք է որոշի` ինչ պատիժ պետք է նշանակվի ամբաստանյալի նկատմամբ, այդ
թվում՝ վերջնական, որից հետո քննարկի, թե ամբաստանյալն արդյոք պետք է կրի
իր նկատմամբ նշանակված պատիժը: Այսինքն՝ դատարանը կարող է պատժի
կրման նպատակահարմարության հարցին անդրադառնալ միայն վերջնական պատիժ նշանակելուց հետո:
Այնուամենայնիվ կարծում ենք՝ իրավակիրառողի համար ավելի հստակ կլինի,
եթե քննարկվող հարցը ՀՀ քրեական օրենսգրքում կարգավորվի:
Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն գործող օրենսգրքի, ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվում է, որ հանցագործությունների
համակցության դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հարցը որոշվում
է համակցությամբ վերջնական պատիժը նշանակելուց հետո, որպիսի մոտեցումը
մեզ համար ավելի ընդունելի է:

CERTAIN QUESTIONS OF THE PROCEDURE OF
CONDITIONAL PUNISHMENT
Liana Yedigaryan
Lecturer at the YSU Chair of Criminal Law
_________________________

The subject of the article is the research of the issues related to the procedure of
conditional punishment. The article discusses the issue of envisaging conditional
punishment as a duty of the court. In addition, the article discusses the question of the
expediency discussing the issue of conditional punishment when the punishment is
replaced by imprisonment. The suggestions directed at improving the legislative
regulation of the procedure of conditional punishment are presented by the author.
Proposals on the improvement of the new criminal code of the Republic of Armenia
were presented in the work.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ
Лиана Едигарян
Преподаватель кафедры уголовного права ЕГУ
_____________________________

В статье обсуждаются вопросы, связанные с условным неприменением
наказания. Рассматривается вопрос об усмотрении условного неисполнение
наказания как обязанности суда. Представлена целесообразность обсуждения
вопроса об условном неприменении наказания при замене назначенного
наказания на лишение свободы. В работе были представлены предложения по
совершенствованию нового и действующего уголовных кодексов РА.
Բանալի բառեր – դատավճիռ կայացնելիս դատարանի կողմից լուծման ենթակա
հարցեր, պատիժ նշանակել, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, պատժի
փոխարինում
Ключеве слова: вопросы, решаемые при вынесении приговора, назначение
наказания, условное применение наказания, замена наказания.
Key word: Issues subject to resolution by court, when adopting the verdict, assignment
of punishment, conditional punishment, replacement of the punishment
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ) ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԵՐՈՒՄ
(ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԵՎ ՆՈՐ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Աննա Վարդապետյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավ. գիտ. թեկնածու
___________________________

Լալա Բեգոյան
Վարչապետի աշխատակազմի
իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբան
___________________________

Հանցագործության որակումը կատարված արարքի և քրեաիրավական նորմով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշների միջև հստակ համապատասխանության հաստատումն ու իրավաբանական ամրագրումն է1: Հանցագործության որակումը մի շարք փուլեր է անցնում, որոնք ուղղված են կատարված արարքի
փաստական կազմի և կոնկրետ քրեաիրավական նորմով նախատեսված հանցակազմի միջև համապատասխանության սահմանմանը: Հանցագործությունների որակման փուլերից առաջինը քրեաիրավական նորմի ընտրությունն է, որը, ի թիվս
այլնի, ենթադրում է քրեական օրենսգրքի նորմի, այդ թվում՝ գնահատողական հաս1

Տե´ս Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: «Юридическая
литература», 1972. էջ 8, Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 2е изд., перераб. и дополн. — М.: «Юристъ», 2001. էջ 5: «Հանցագործությունների որակում»
հասկացության բնորոշումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տե´ս նաև Герцензон А.А.
Квалификация преступлений. М., 1947, Коржанский М.И. Квалификация преступлений.
Киев, 1998. էջեր 10–11, Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений:
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т. М., 1994. էջ 36, Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав
преступления: Лекция. М., 1996. էջ 27, Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления
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կացություններ (հատկանիշներ) պարունակող նորմի մեկնաբանություն 1 : Ինչպես
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի, այնպես էլ սույն թվականի մայիսի 27-ին ստորագրված, սակայն, դեռևս ուժի մեջ չմտած ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի2 (այսուհետ նաև՝ Նոր օրենսգիրք) բազմաթիվ հանցակազմերում օգտագործված են գնահատողական հասկացություններ (հատկանիշներ): Այս համատեքստում հարկ է
ընդգծել, որ գնահատողական հասկացությունների կիրառման հետ կապված որոշ
խնդիրներ լուծում ստացել են Նոր օրենսգրքում: Ի տարբերություն ՀՀ գործող
քրեական օրենսգրքի՝ Նոր օրենսգրքում ամրագրված է օրենսգրքում օգտագործվող մի շարք հասկացությունների բովանդակությունը բացահայտող առանձին
նորմ, որում, ի թիվս սույն հոդվածում վերլուծված հասկացությունների, բացահայտված են նաև մի շարք այլ հասկացություններ (օրինակ՝ «իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործել», «խաբեություն», «պարբերաբար», «շանտաժ», «վստահությունը չարաշահել» և այլն): Այնուհանդերձ, ինչպես ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում, այնպես էլ
Նոր օրենսգրքում ամրագրված են բազմաթիվ գնահատողական հասկացություններ, որոնց բովանդակությունը լիարժեք բացահայտված չէ, և դրանց մեկնաբանությունը թողնված է իրավակիրառողի հայեցողությանը:
Վերոնշյալ հայեցողության շրջանակներում իրականացվող մեկնաբանությունը
կամայական լինել չի կարող, այն ենթադրում է հանցակազմի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների օրենսդրական նկարագրում ամրագրված գնահատողական
հասկացությունների համակողմանի վերլուծություն: Մասնավորապես, հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշներից է հանրորեն վտանգավոր
հետևանքը: ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում որոշ արարքների հետևանքներ բնորոշելու համար հաճախ օգտագործվում են այնպիսի գնահատողական հասկացություններ, ինչպիսիք են «էական վնաս», «այլ ծանր հետևանքներ», «զգալի վնաս»,
«խոշոր չափի վնաս» հասկացությունները:
«Էական վնաս» հասկացությունը` որպես արարքի հետևանք, օգտագործվում է
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներում (18-րդ հոդվածում, 199.1ին հոդվածի 2-րդ մասում, 214-րդ, 284-րդ, 287-289-րդ, 298-րդ, 308-րդ, 309-րդ և
315-րդ հոդվածներում): Քննարկվող հասկացությունը բացահայտված է պետական
ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար պատասխանատվություն նախատեսող՝ ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի մի շարք հանցակազմերում:
Մասնավորապես՝ 308-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ էական գույքային վնաս է
համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
երեքհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը, 309-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հինգհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը, իսկ 315-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հազարապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը: «Էական գույքային վնաս»
հասկացությունը բացահայտված է նաև զինվորական ծառայության դեմ ուղղված
հանցագործությունների համար պատասխանատվություն նախատեսող՝ ՀՀ գործող
քրեական օրենսգրքի համապատասխան գլխում: Այս համատեքստում հարկ է
ընդգծել նաև, որ էական վնասը կարող է դրսևորվել նաև ոչ գույքային ձևով, իսկ ոչ
1

Տե´ս Ա.Վ. Վարդապետյան, Բլանկետային նորմերով հանցագործությունների որակման
հիմնախնդիրները, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2019, էջեր 335-337: Հասանելի է հետևյալ
հղումով՝ http://ysu.am/files/25Anna_Vardapetyan.pdf
2
Նոր օրենսգիրքը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://www.arlis.am/
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գույքային վնասի էական և ոչ էական տեսակների սահմանազատման հստակ չափանիշներ քրեական օրենսդրության մեջ առկա չեն:
«Էական գույքային վնաս» հասկացությանն իրենց որոշումներում անդրադարձել են ՀՀ Վճռաբեկ և Սահմանադրական դատարանները: ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 2013թ. հոկտեմբերի 18-ի թիվ ԼԴ/0207/01/12 որոշման 15-րդ կետում արձանագրել է. «(...)Եթե գույքային վնասի դեպքում նախատեսված է որոշակի շեմ, ա-

պա ոչ գույքային վնասի էական կամ ոչ էական լինելու հանգամանքը պետք է յուրաքանչյուր գործով գնահատվի իրավակիրառողի կողմից՝ հաշվի առնելով տվյալ
գործի հանգամանքները (այդ թվում՝ անձանց, կազմակերպություններին, հասարակությանը կամ պետությանը պատճառված բարոյական վնասի չափը, տուժողների
քանակը, խախտված իրավունքների և ազատությունների բնույթն ու խախտման
աստիճանը, հիմնարկության կամ ձեռնարկության բնականոն գործունեության խաթարման աստիճանը և այլն) (...)»1:
Հետագայում Վճռաբեկ դատարանն իր 2019թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ
ԿԴ3/0013/01/18 որոշման շրջանակներում, զարգացնելով վերոշարադրյալ իրավական դիրքորոշումը, արձանագրել է. «(...)Ոչ գույքային վնասի գնահատողական

բնույթը հաշվի առնելով` յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան դատավարական փաստաթղթերում պատճառաբանել և հիմնավորել
վնասը որպես էական գնահատելու հանգամանքը(...)»2:
Սահմանադրական դատարանն իր 04.11.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1174 որոշման 5-րդ
կետում արձանագրել է. «(...)Վնասի էական լինելու հատկանիշը նույն կերպ չի

դրսևորվում տարբեր իրավիճակներում: Այն ենթակա է գնահատման, որը պետք է
իրականացնի իրավակիրառողը` ելնելով գործի կոնկրետ հանգամանքներից: Ընդ
որում, գույքային վնասի դեպքում օրենսդիրն արդեն իսկ ուրվագծել է էական գույքային վնասի սահմանները:
Այլ է խնդիրը ոչ գույքային վնասի դեպքում, երբ վնասի էական լինելու հանգամանքի գնահատումը դժվարանում է այն առումով, որ օրենսդրորեն ուրվագծված
չեն էական ոչ գույքային վնասի սահմանները: Մինչդեռ, հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ էական վնասը հանդիսանում է օբյեկտիվ կողմի պարտադիր
հատկանիշ, և որ տվյալ դեպքում ոչ միայն գույքային, այլ նաև ոչ գույքային վնաս
կարող է պատճառվել, կարևորվում է հասցված ոչ գույքային վնասի էական լինելու
հանգամանքի գնահատման համար անհրաժեշտ նախադրյալների առկայությունը,
քանի որ դրանից է կախված ամբաստանյալի իրավունքների ու օրինական շահերի
պաշտպանությունը(...)»3:
Վերոշարադրյալից բխում է, որ հանցագործությամբ պատճառված ոչ գույքային վնասի էական կամ ոչ էական լինելու հանգամանքը պետք է յուրաքանչյուր գործով գնահատվի իրավակիրառողի կողմից՝ հաշվի առնելով տվյալ գործի բոլոր
հանգամանքները: Բացի այդ, իրավակիրառողը պետք է համապատասխան դատավարական փաստաթղթերում պատճառաբանի և հիմնավորի վնասը որպես էական գնահատելու հանգամանքը:

1
Որոշումը հասանելի է հետևյալ հղումով՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=89554
2
Որոշումը հասանելի է հետևյալ հղումով՝
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402387
3
Որոշումը հասանելի է հետևյալ հղումով՝
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1174.pdf
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«Այլ ծանր հետևանքներ» գնահատողական հասկացությունը՝ որպես արարքի
կատարման հետևանք, նախատեսված է ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի քառասունից ավելի հոդվածներում (127-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, 128-րդ հոդվածի 3-րդ
մասում, 131-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում, 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ
կետում, 132.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում, 133-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2րդ կետում և մի շարք այլ հոդվածներում): Մասնագիտական գրականության մեջ և
իրավակիրառ պրակտիկայում որպես այդպիսի հետևանք ընդունված է համարել
խոշոր արտադրական կամ այլ բնույթի վթարը, տրանսպորտի աշխատանքի կամ
արտադրական գործընթացի երկարատև խափանումը, պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, հիմնարկների աշխատանքի կազմալուծումը, առանձնապես խոշոր չափերի նյութական վնասը, թեկուզ
մեկ մարդու մահը կամ նրա առողջությանը ծանր վնասի պատճառումը և այլն1:
Վերոնշյալի համատեքստում հարկ է նշել, որ ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում գնահատողական հասկացությունները շատ հաճախ ձևակերպվում են որպես
«այլ»: «Այլ ծանր հետևանքներ» հասկացությունից բացի` այդպիսիք են «անձնական այլ շահագրգռվածություն» (308-րդ, 311.1-ին, 314-րդ, 324-րդ, 352-րդ, 375-րդ,
154.7-րդ և մի շարք այլ հոդվածներում), «այլ առավելություն» (154.2-րդ, 200-րդ,
201-րդ, 223.2-րդ, 223.4-րդ, 311-րդ, 311.1-ին, 312-րդ, 312.1-ին, 312.2-րդ 364.1-ին
հոդվածներում), «այլ կախվածություն» (62-րդ, 101-րդ, 119-րդ, 127-րդ, 140-րդ և այլ
հոդվածներում), «այլ ստոր դրդումներ» (162-րդ հոդվածում), «հարկադրանքի այլ
ձև, միջոց, եղանակ» (132-րդ և 223.3-րդ հոդվածներում) հասկացությունները: Լեզվական այս հնարքը թույլ է տալիս հնարավորինս ճիշտ բացահայտել հատկանիշը:
Մասնավորապես՝ նորմերի դիսպոզիցիաներում «այլ» բառից առաջ հիշատակվում
է կոնկրետ հատկանիշ, որի հետ համադրության մեջ՝ «այլ»-ը մեկնաբանվում է որպես հասարակական բնույթով ու աստիճանով մերձավոր տարր 2 : Այլ խոսքով՝
նման դեպքերում գործ ունենք նորմում հստակ սահմանված հետևանքներին հանրային վտանգավորությամբ հավասարազոր հետևանքի հետ։
Վերոնշյալ սկզբունքի հիման վրա Նոր օրենսգրքում որոշակիորեն ուրվագծվել
են «էական վնաս» և «այլ ծանր հետևանքներ» հասկացությունների գնահատման
չափանիշները, մասնավորապես՝ Նոր օրենսգրքում օգտագործվող հիմնական
հասկացությունները սահմանող 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետի համաձայն՝
այլ ծանր հետևանք կամ այլ էական վնաս են համարվում օրենսգրքի հատուկ մասի
համապատասխան հոդվածում, հոդվածի մասում կամ կետում թվարկված
հետևանքներին համարժեք կամ համաբնույթ վտանգավորություն ներկայացնող
հանգամանքները: Թեպետ թվարկված մյուս գնահատողական հասկացությունները
շարունակում են նույնությամբ օգտագործվել Նոր օրենսգրքի մի շարք հոդվածներում, և դրանց վերաբերյալ Նոր օրենսգրքում հստակեցում առկա չէ, սակայն
գտնում ենք, որ դրանց գնահատման և մեկնաբանման գործընթացում ևս անհրաժեշտ է առաջնորդվել վերոնշյալ սկզբունքով, մասնավորապես՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ գնահատողական հատկանիշը ձևակերպված է որպես «այլ», հասկացութ1

Տե´ս Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф.,
заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. Т. V: Преступления против
государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против
мира и безопасности человечества. Международное уголовное право, էջեր 117-118:
2
Տե´ս Գրիգորյան Մ.Վ., Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքները:
Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ լրացված վերահրատարակություն: Եր.: ՀՌՀ Հրատ., 2009,
էջ 278:
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յան բովանդակության բացահայտումը պետք է իրականացվի նորմում հստակ սահմանված և գնահատողական հասկացությանը նախորդող հետևանքների համատեքստում՝ դիտելով դրանք հասարակական բնույթով ու աստիճանով մերձավոր
տարր:
Արարքի հետևանքները բնութագրող գնահատողական հասկացությունների
թվին կարելի է դասել նաև «խոշոր վնաս» և «զգալի վնաս» հասկացությունները: ՀՀ
գործող քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի մի շարք նորմերում քննարկվող հասկացությունները բացահայտված են, մասնավորապես` օրենսդիրը հստակ սահմանել է, թե որ չափի վնասն է համարվում խոշոր կամ զգալի: Մի շարք հոդվածներում,
սակայն, հասկացությունները հստակեցված չեն, և բացակայում են վերջիններիս
բովանդակությունը բացահայտելու հստակ չափանիշներ (օրինակ՝ 245-րդ, 246-րդ,
248-րդ, 251-րդ, 252-րդ, 254-րդ, 257-րդ, 264-րդ, 294-րդ հոդվածներում): Նշված
խնդիրն իր լուծումն ստացել է Նոր օրենսգրքում, մասնավորապես՝ 3-րդ հոդվածի
1-ին մասի 17-րդ կետում հստակ սահմանվել են հափշտակության, պատճառված
գույքային վնասի, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված կամ ստացված գույքի
կամ օգուտի մանր, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը՝ ընդհանուր կանոնից
որպես բացառություն նախատեսելով օրենսգրքի հատուկ մասով նախատեսված
դեպքերը:
Հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներից է արարքի կատարման եղանակը: Վերջինս բնութագրող գնահատողական հասկացությունների շարքին են
դասվում «առանձին դաժանությամբ», «շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով», «չարամտորեն» հասկացությունները:
Դատական պրակտիկայում ձևավորված մոտեցման համաձայն՝ «առանձին
դաժանություն» հատկանիշն առկա է, երբ կյանքից զրկելուց առաջ կամ սպանության ընթացքում տուժողի նկատմամբ կիրառվել են տանջանքներ, խոշտանգումներ
կամ նա ենթարկվել է ծաղրուծանակի, կամ սպանությունը կատարվել է այնպիսի եղանակով, որը հանցավորի համար ակնհայտորեն կապված է տուժողին առանձնահատուկ տանջանքներ պատճառելու հետ (մեծ թվով մարմնական վնասվածքներ հասցնելը, տանջալիորեն ազդող թույն օգտագործելը, մարդուն կենդանի կիզելը, երկար ժամանակ սննդից, ջրից զրկելը և այլն), սակայն պետք է նկատել, որ
սոսկ մարմնական վնասվածքների քանակն ինքնին հիմք չի կարող լինել արարքն
առանձին դաժանությամբ կատարված որակելու համար:
Առանձին դաժանությունը կարող է դրսևորվել նաև նրանում, որ սպանությունը
կատարվի տուժողի մերձավորների ներկայությամբ, և հանցավորը գիտակցի, որ
իր գործողություններով նրանց տանջանքներ է պատճառում:
Հանցանքը համարվում է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված, երբ հանցավորն ընտրում է այնպիսի եղանակ, որով վտանգ է սպառնում շրջապատին՝ մարդկանց, բնությանը, գույքին և այլն: Այդպիսի եղանակների
թվին է դասվում պայթյունը, հրդեհումը, փլուզումներ կամ թունավորումներ առաջացնելը, ամբոխի մեջ տուժողի վրա կրակահերթ արձակելը, առավել վտանգի
աղբյուր օգտագործելը և այլն1:
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներում հանցանքի օբյեկտիվ
կողմը կազմող արարքները բնութագրելու համար օգտագործվում է «չարամտորեն» հասկացությունը (173-րդ, 174-րդ, 187-րդ, 192-րդ, 196-րդ, 346-րդ հոդվածներում): Օրենսգրքում, սակայն, հստակեցված չէ, թե ինչ չափանիշներով է անհրա1

Տե´ս ՀՀ Գերագույն դատարանի պլենումի 1993թ. դեկտեմբերի 2-ի որոշումը: Հասանելի է
հետևյալ հղումով՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=17974
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ժեշտ գնահատել արարքում չարամտության առկայությունը: Մեր կարծիքով՝ օրենսդիրը հնարավորինս պետք է ձեռնպահ մնա նման խնդրահարույց հասկացության կիրառումից, քանի որ արարքների չարամտորեն կատարումն ինքնին ընդգրկված է դիտավորյալ մեղքի ձևի ուղղակի դիտավորության տեսակի մեջ: Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ օրենսդիրը գնացել է քննարկվող հասկացությունը
քրեական օրենսգրքի նորմերից հնարավորիս բացառելու ճանապարհով: Օրինակ՝
2017 թվականին օրենսդիրը հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու համար պատասխանատվություն նախատեսող ՀՀ
գործող քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածում կատարված համապատասխան
փոփոխությամբ նորմի խմբագրությունից հանել է «չարամտորեն» հասկացությունը:
Նոր օրենսգրքում քննարկվող գնահատողական հասկացությունը բացակայում է:
Հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմի ֆակուլտատիվ հատկանիշներից է արարքի
կատարման շարժառիթը: ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում արարքի կատարման
շարժառիթը բնութագրող գնահատողական հասկացությունների շարքին են դասվում «շահադիտական դրդում», «անձնական այլ շահագրգռվածություն», «խուլիգանական դրդումներ», «վրեժի շարժառիթ», «այլ ստոր դրդումներ» հասկացությունները: Քննարկվող հասկացությունների բովանդակությունը բացահայտված չէ
գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքում, իսկ Նոր օրենսգրքում բացահայտված է բացառապես «շահադիտական դրդում» հասկացությունը, համաձայն որի՝ շահադիտական դրդում է համարվում իր կամ մեկ այլ անձի համար գույքային օգուտ ստանալու
կամ գույքային ծախսերից կամ պարտավորություններից խուսափելու մղումը:
Վերոնշյալ մյուս հասկացությունները բացահայտված են տեսական գրականության մեջ, ինչպես նաև դատական պրակտիկում: Մասնավորապես, «խուլիգանական դրդումներ» և «վրեժի շարժառիթ» հասկացություններին անդրադարձել է
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 2008թ. հուլիսի 25-ի թիվ ՎԲ-48/08 որոշման շրջանակներում՝ որոշման 17-րդ կետում արձանագրելով, որ «(...) Իրենց բովանդակությամբ

խուլիգանական դրդումները ներկայացնում են բարդ շարժառիթ, որի մեջ միահյուսվում են անսահման եսամալությունը, խեղաթյուրված պատկերացումներն անձնական ազատությունների սահմանների մասին, բիրտ ուժի պաշտամունքը, իր անձի
«առավելությունները» ընդգծելու մոլուցքը, «ինքնահաստատման» պահանջը, սանձարձակությունը, անպարկեշտ վարքագիծը, ցինիզմը, դաժանությունը, հանդգնությունը, ակնհայտ աննշան վիրավորանքի, չնչին առիթով ճիշտ արված դիտողության
համար վրեժ լուծելը և այլն (...)1»:
Քննարկվող որոշման շրջանակներում դատարանն արձանագրել է նաև, որ
խուլիգանական դրդումներով կատարվող հանցագործություններում որոշակի դեր
ունի նաև վրեժի զգացումը: Երբ հանցագործությունը տեղի է ունենում որպես
աննշան առիթին տրված պատասխան գործողություն, դրանով արտահայտվում է
և´ հանցավորի անհարգալից, արհամարհական վերաբերմունքը հասարակության,
և´ վրեժի զգացումը տուժողի նկատմամբ: Նման դեպքերում հարցն անհրաժեշտ է
լուծել առաջատար, գլխավոր, գերակայող շարժառիթը բացահայտելու միջոցով:
Հանցակազմերի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի հատկանիշներում տեղ
գտած գնահատողական հասկացություններից բացի` հարկ ենք համարում անդրադառնալ և վերլուծել նաև ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի, ինչպես նաև Նոր օրենսգրքի առանձին հանցակազմերում օգտագործվող, մեր կարծիքով առավել
խնդրահարույց գնահատողական հասկացությունները:
1
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Մասնավորապես, կարծում ենք` խնդրահարույց են գործող քրեական օրենսգրքի 45-րդ հոդվածում և Նոր օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում օգտագործվող և
արարքի հանցավորությունը բացառող «ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանք»
և «անհաղթահարելի ուժ» հասկացությունները: Հոդվածի պրակտիկ կիրառության
առանձնահատկությունները բացահայտելու նպատակով նախ և առաջ անհրաժեշտ է բացահայտել «հարկադրանք» հասկացության բովանդակությունը, ինչպես
նաև դրա հարաբերակցությունը քրեական օրենսդրության մեջ օգտագործվող «բռնություն» հասկացության հետ, որը ևս գնահատողական հասկացություն է:
Ս.Վ. Առաքելյանն իր «Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական
հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները» վերտառությամբ աշխատանքի շրջանակներում հանգամանալից ուսումնասիրելով հարկադրանքի քրեաիրավական բնույթն ու էությունը, ընդհանրացնելով
գիտության մեջ տարածված տեսակետները՝ սահմանել է հարկադրանքի հետևյալ
քրեաիրավական բնութագիրը՝ դիտավորյալ, հանրորեն վտանգավոր, հակաիրավական ներգործություն անձի վրա, որն իրականացվում է ֆիզիկական և (կամ) հոգեբանական բռնության, ինչպես նաև այլ անօրինական գործողությունների (անգործության) միջոցով, տվյալ անձին որևէ գործողություն կատարելուն կամ դրանից
ձեռնպահ մնալուն ստիպելու նպատակով1:
Բռնության՝ որպես քրեորեն հետապնդելի արարքի բնորոշումը տրվել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ ԱՐԴ/0176/01/11 որոշման
շրջանակներում: Որոշման 18-րդ կետի համաձայն՝ բռնություն է համարվում դիտավորությամբ, անձի կամքին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու կատարված ցանկացած արարք, որի արդյունքում անձը զրկվել է կյանքից, կա´մ սահմանափակվել է նրա ազատությունը, կա´մ նրա առողջությանը վնաս է պատճառվել, կա´մ նրան պատճառվել է ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք2:
Վերոնշյալ բնորոշումներից պարզ է դառնում, որ բռնությունը հանդես է գալիս
որպես հարկադրանքի դրսևորման ձև: Ֆիզիկական հարկադրանքի դրսևորման ձև
է ֆիզիկական բռնությունը, իսկ հոգեկան հարկադրանքի դրսևորման ձև՝ հոգեբանական բռնությունը: Այլ խոսքով՝ հարկադրանքն ու բռնությունը հարաբերակցվում
են որպես բովանդակություն և ձև: Ասվածի համատեքստում հարկ է նշել, որ, ի
տարբերություն գործող քրեական օրենսգրքի, Նոր օրենսգրքում բացահայտված է
«բռնություն» հասկացության բովանդակությունը, մասնավորապես՝ բռնություն է
համարվում այլ մարդու նկատմամբ դիտավորյալ ֆիզիկական ներգործությունը
կամ այդ եղանակով նրան ֆիզիկական վնաս պատճառելը: Այս համատեքստում
հարկ է ընդգծել, որ բռնություն պետք է համարել նաև անձին հոգեկան տառապանք
պատճառելը:
Ինչպես ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի, այնպես էլ Նոր օրենսգրքի մի շարք
հոդվածներում օգտագործվում է «այլ բռնի գործողություններ» հասկացությունը:
Վճռաբեկ դատարանն իր վերոնշյալ որոշման շրջանակներում արձանագրել է նաև,
որ «այլ բռնի գործողություններ» հասկացությունն անհրաժեշտ է մեկնաբանել
«բռնություն» հասկացության համատեքստում:
1

Տե´ս Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները: Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2015, էջ 128:
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30

Պետություն և իրավունք N 3 (91) 2021

Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն գործող կարգավորման, Նոր օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում օգտագործվում է նաև «անհաղթահարելի ուժ» հասկացությունը, որի բովանդակությունը, սակայն, Նոր օրենսգրքում բացահայտված չէ, ինչը,
մեր կարծիքով, խնդրահարույց է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննարկվող հասկացությունն առավելապես օգտագործվում է քաղաքացիական իրավունքում, մասնավորապես՝ պայմանագրային իրավահարաբերություններում և բնորոշվում է որպես տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխելի հանգամանքներ:
Հետևաբար, քաղաքացիական իրավունքում, ի տարբերություն քրեական իրավունքի, ինչպես օրենսդրորեն, այնպես էլ իրավակիրառ պրակտիկայի հիման վրա բացահայտված են «անհաղթահարելու ուժ» հասկացության բովանդակությունը, այն
կազմող իրադարձությունների շրջանակը և կիրառման առանձնահատկությունները: Հետևաբար, իրավակիրառ պրակտիկայում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու նպատակով՝ անհրաժեշտ է կա´մ բացահայտել հասկացության բովանդակությունն ու կիրառման շրջանակը, կա´մ նորմի դիսպոզիցիան դարձնել բլանկետային՝
քաղաքացիական օրենսդրության վերաբերելի կարգավորումներին հղում կատարելու միջոցով:
Հարկ է անդրադառնալ նաև քրեական օրենսգրքում օգտագործվող «վիճակի
խոցելիություն» և «անօգնական վիճակ» հասկացություններին, որոնք ՀՀ գործող
քրեական օրենսգրքում բացահայտված չեն:
Քրեական իրավունքի տեսության մեջ «անօգնական վիճակ» հասկացությունը
մեկնաբանելիս հեղինակները հիմնականում նշել են մարդկանց այն շրջանակը, ովքեր կարող են գտնվել անօգնական վիճակում, դրանք են՝ անչափահասները, տարեցները, ծանր հիվանդները, ինչպես նաև հոգեկան խանգարումներով տառապող
անձիք: Մեր կարծիքով՝ անօգնական վիճակը, ի թիվս այլնի, կարող է ներառել նաև
քնած կամ հարբածության վիճակը։
Նոր օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ անօգնական
վիճակում գտնվող անձ է համարվում այն անձը, ով, իր ֆիզիկական կամ հոգեկան
վիճակով պայմանավորված, ի վիճակի չէ դիմադրություն ցույց տալու կամ ղեկավարելու իր արարքը կամ գիտակցելու իր նկատմամբ կատարվող արարքի բնույթը,
ինչպես նաև տասներկու տարին չլրացած անձը: Նոր օրենսգրքի հեղինակները,
ըստ էության, ուրվագծել են հասկացության սահմանները՝ չնախատեսելով անձանց
կոնկրետ շրջանակ: Այս առումով կիսում ենք Նոր օրենսգրքի հեղինակների մոտեցումը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անօգնական վիճակում գտնվող անձանց շրջանակը խիստ լայն է, ուստի կոնկրետ շրջանակի նախատեսումը նպատակահարմար չէ: Ինչ վերաբերում է «վիճակի խոցելիություն» հասկացության բովանդակությանը, ապա հարկ է նշել, որ Նոր օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի
4-րդ կետի համաձայն՝ վիճակի խոցելիություն է համարվում այն վիճակը, որում
հայտնված անձը չունի իր համար ընդունելի այլընտրանք, քան ենթարկվել իր
նկատմամբ կատարվող չարաշահմանը: Հարկ է նշել, որ նման ձևակերպման պայմաններում ստացվում է, որ վիճակի խոցելությունը գնահատելիս իրավակիրառողը
պետք է հիմք ընդունի բացառապես անձի սուբյեկտիվ դիրքորոշումը, ինչը, մեր
կարծիքով, խնդրահարույց է: Հետևաբար, գտնում ենք, որ վիճակի խոցելիություն
պետք է համարել այն իրավիճակները, երբ անձը չունի ոչ թե կոնկրետ իր համար
ընդունելի, այլ առհասարակ որևէ իրական և տվյալ իրավիճակում ողջամիտ այլընտրանք:
Գործող քրեական օրենսգրքում և նոր օրենսգրքում օգտագործվող գնահատողական հասկացությունների շարքին են դասվում նաև «կոչ», «քարոզ», «հրապա-
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րակային արդարացում» հասկացությունները: Փորձենք քննարկվող հասկացությունների բովանդակությունը բացահայտել գործող քրեական օրենսգրքում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող
226.2-րդ հոդվածի համատեքստում: Այսպես՝ «հրապարակային կոչեր» ասելով
պետք է հասկանալ անձանց գիտակցության և կամքի վրա այնպիսի ազդեցություն,
որն ուղղված է անձանց նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելուն:
«Հրապարակայնորեն արդարացնել» ասելով պետք է հասկանալ անձանց
կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու դեպքերի,
ինչպես նաև բուն գաղափարի հրապարակային ընդունում և պաշտպանություն կամ
նման բռնություն գործադրած անձանց արդարացում և պաշտպանություն: Այլ խոսքով` նշված դեպքերում անձը հրապարակային հայտարարում է, որ նման բռնությունը համարվում է ճիշտ, այն ենթակա է պաշտպանության և ընդօրինակման:
«Քարոզ» ասելով պետք է հասկանալ անձանց կյանքի և առողջության համար
վտանգավոր բռնության գործադրելուն ուղղված գաղափարների տարածում:
Քրեական օրենսդրության մեջ օգտագործվող գնահատողական հասկացությունների շարքին են դասվում նաև «իրական հնարավորություն», «իրական
վտանգ», «իրական սպառնալիք» հասկացությունները (օրինակ՝ գործող քրեական
օրենսգրքի 42-րդ, 128-րդ, 137-րդ և այլ հոդվածներում): ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
2012թ. հունիսի 8-ի թիվ ԿԴ1/0025/01/11 որոշման 17-րդ կետում դատարանն արձանագրել է՝ «(...) Սպառնալիքն իրական է համարվում այն դեպքում, երբ տուժողը
բավարար հիմքեր է ունենում վախենալու դրա իրականացումից: Այլ կերպ ասած`
տուժողը պետք է կարծի, որ սպառնալիքի իրականացումը հնարավոր է: Միևնույն
ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ թեև սպառնալիքի իրական
լինելը հավաստելու համար տուժողի սուբյեկտիվ ընկալման գնահատումը կարևոր
է, սակայն արարքի որակման համար այն ածանցյալ նշանակություն ունի, առաջնայինն օբյեկտիվ իրադրության գնահատումն է: Հնարավոր են դեպքեր, երբ օբյեկտիվ
իրադրությունը հիմք չի տալիս սպառնալիքն իրական գնահատելու համար, սակայն
անձն իր հոգեկան լարված վիճակի, հոգեկան առանձնահատկությունների կամ այլ
պատճառներով իրականությունը խեղաթյուրված է ընկալում` կարծելով, թե սպառնալիքն իրական է: Օբյեկտիվ իրադրության գնահատումը ենթադրում է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են սպառնալիքի բովանդակությունը, սպառնալիք տալու եղանակը, դեպքի վայրը, ժամանակը, հանցավորի և տուժողի միջև հարաբերությունների բնույթը, հանցավորի անձը և այլն:
Հետևաբար սպառնալիքի իրական լինելու հարցը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում
պետք է լուծվի` գործի բոլոր հանգամանքները, այդ թվում` տուժողի սուբյեկտիվ
ընկալումը հաշվի առնելով(...)1»:
Այսպիսով՝ ամփոփելով ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում և Նոր օրենսգրքում
տեղ գտած գնահատողական հասկացությունների համեմատական վերլուծությունը՝ գտնում ենք, որ.
ա. բոլոր այն դեպքերում, երբ գնահատողական հատկանիշը ձևակերպված է
որպես «այլ» (օրինակ՝ «այլ ծանր հետևանքները», «անձնական այլ շահագրգռվածությունը», «այլ առավելությունը», «այլ կախվածությունը», «այլ ստոր դրդումները»
1

Որոշումը հասանելի է հետևյալ հղումով՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=78344
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և այլն), ապա բովանդակության բացահայտումը պետք է իրականացվի նորմում
հստակ սահմանված և գնահատողական հասկացությանը նախորդող հետևանքների համատեքստում, քանի որ նման դեպքերում գործ ունենք նորմում սահմանված
հետևանքներին հանրային վտանգավորությամբ հավասարազոր հետևանքի հետ.
բ. «չարամտությունը» ընդգրկված է դիտավորյալ մեղքի ձևի ուղղակի դիտավորության տեսակի մեջ.
գ. «ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանք» և «բռնություն» գնահատողական հասկացությունները հարաբերակցվում են որպես բովանդակություն և ձև: Ֆիզիկական հարկադրանքի դրսևորման ձև է ֆիզիկական բռնությունը, իսկ հոգեկան
հարկադրանքի դրսևորման ձև՝ հոգեբանական բռնությունը: Կարծում ենք, որ
բռնություն պետք է համարել այլ մարդու նկատմամբ դիտավորյալ ֆիզիկական
ներգործությունը, այդ եղանակով նրան ֆիզիկական վնաս հասցնելը կամ հոգեկան
տառապանք պատճառելը: Իսկ «այլ բռնի գործողություններ» հասկացությունն
անհրաժեշտ է մեկնաբանել «բռնություն» հասկացության համատեքստում.
դ. իրավակիրառ պրակտիկայում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է կա´մ Նոր օրենսգրքում բացահայտել օգտագործվող «անհաղթահարելի ուժ» հասկացության բովանդակությունն ու կիրառման շրջանակը,
կա´մ նորմի դիսպոզիցիան դարձնել բլանկետային՝ քաղաքացիական օրենսդրության վերաբերելի կարգավորումներին հղում կատարելու միջոցով.
ե. գործող քրեական օրենսգրքի 226.2-րդ հոդվածի համատեքստում «հրապարակային կոչեր» ասելով պետք է հասկանալ անձանց գիտակցության և կամքի վրա
այնպիսի ազդեցություն, որն ուղղված է անձանց նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելուն, «հրապարակայնորեն արդարացնել» ասելով պետք է հասկանալ անձանց կյանքի և առողջության համար
վտանգավոր բռնություն գործադրելու դեպքերի, ինչպես նաև բուն գաղափարի
հրապարակային ընդունում և պաշտպանություն կամ նման բռնություն գործադրած
անձանց արդարացում և պաշտպանություն, «քարոզ» ասելով պետք է հասկանալ
անձանց կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնության գործադրելուն
ուղղված գաղափարների տարածում.
զ. վտանգի, սպառնալիքի կամ հնարավորության «իրական» լինելը յուրաքանչյուր դեպքում կարող է որոշվել բացառապես գործի բոլոր հանգամանքների հիման
վրա՝ այդ հանգամանքների լույսի ներքո գնահատելով նաև տուժողի սուբյեկտիվ
ընկալումը.
է. «վիճակի խոցելիություն» պետք է համարել այն իրավիճակները, երբ անձը
չունի որևէ իրական և տվյալ իրավիճակում ողջամիտ այլընտրանք, քան ենթարկվել իր նկատմամբ կատարվող չարաշահմանը:
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЯХ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И
НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РА)
Анна Вардапетян
Доцент кафедры уголовного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
_____________________________

Лала Бегоян
Старший юрист юридического департамента
аппарата Премьер-министра РА
_____________________________

Эффективность борьбы с преступностью и легитимность этого процесса
зависят от содержания Уголовного кодекса. Никто не может быть признан
виновным в совершении преступления, если в соответствии с действующим в
момент совершения деяния внутригосударственным или международным
правом оно не считалось уголовным преступлением (nullum crimen, nulla poena
sine lege). Задача законодательного органа - как можно четко определить
конкретное деяние, которое считается преступлением, а также предусмотренное
за него наказание, поскольку лицо не может быть привлечено к ответственности
за деяние, которое не предусмотрено действующим законодательством. Однако
в ряде статей как действующего, так и нового (подписано 27.05.2021г., вступит в
силу 01.07.2022г.) Уголовного кодекса РА использовано большое количество
оценочных понятий (признаков). В рамках данной работы изучены оценочныех
понятия (признаки), используемые как в действующем так и в новом Уголовного
кодексе РА, для выявления проблем, возникающих в процессе их толкования и
квалификации преступлений. Для обеспечения системности анализа мы
рассмотрели оценочные понятия объективных и субъективных признаков
преступлений.
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PECULIARITIES OF QUALIFICATIONS OF CRIMES IN
CASE OF VALUE-BASED ABDUCTIONS
(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTING AND NEW RA
CRIMINAL CODE)
Anna Vardapetyan
Associate Professor at the YSU Chair of Criminal Law,
Candidate of Law
____________________________

Lala Begoyan
Senior lawyer of the Department for Legal of the Prime
Minister Office of the Republic of Armenia
____________________________

The effectiveness of the fight against crime and the legitimacy of this process
depend on the content of the Criminal Code. No one shall be found guilty of a crime
and be punished unless it is expressively provided by law (nullum crimen, nulla poena
sine lege). The task of the legislature is to define the specific act that is considered a
crime and the punishment provided for it in a clear and certain manner, since a person
cannot be held liable for an act that does not satisfy the principle of legal certainty.
However, in a number of articles of both current and new (signed on May 27, 2021,
will enter into force on July 1, 2022) RA Criminal Codes, a large number of evaluative
concepts are used. Therefore, within the framework of this work, we studied evaluative
concepts (signs) used both in the current and in the new RA Criminal Codes to identify
problems arising in the process of their interpretation and qualification of crimes. To
ensure the systematization of the analysis, we examined the evaluative concepts of
objective and subjective elements of crimes.
Բանալի բառեր - հանցագործության որակում, գնահատողական հասկացություններ
(հատկանիշներ), քրեաիրավական նորմերի մեկնաբանություն, իրավական
որոշակիություն, իրավակիրառի հայեցողություն, էական վնաս, այլ ծանր
հետևանքներ, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակ, անձանական այլ
շահագրգռվածություն, անհաղթահարելի ուժ, վիճակի խոցելիություն, անօգնական
վիճակ, իրական վտանգ, հրապարակային կոչ:
Ключевые слова: квалификация преступлений, оценочные понятия (признаки),
толкование
уголовных
норм,
правовая
определенность,
усмотрение
правоохранителя, значительный ущерб, другие тяжёлые последствия, способом
опасным для жизни многих людей, другие личные интересы, непреодолимая
сила, уязвимое и беспомощное состояние, реальная опасность, публичные
призывы.
Key words: qualification of crimes, evaluative concepts, interpretation of criminal
norms, legal certainty, discretion of the law enforcement officer, significant damage,
other grave consequences, dangerous for the lives of many people, other personal
interests, force majeure, vulnerability, helpless state, real danger, public appeals.
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ
ԱՐԳԵԼՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
Սոսե Բարսեղյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոն դասախոս,
Էկոնոմիկայի նախարարության խորհրդական
________________________________

Մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները նրան տալիս են
անհատական հետաքրքրություններն իրականացնելու ընտրության հնարավորություն՝ միաժամանակ նախանշելով դրա սահմանները։ Ոչ մի հասարակությունում
հնարավոր չէ մարդուն ապահովել բացարձակ ազատություն, քանի որ դա առնվազն հոգեբանական տեսանկյունից կբերի եսասիրական վարքագծի դրսևորման և
անարխիայի, իսկ արդյունքում՝ լրջագույն ընդհարումների և տարաբնույթ շահերի
բախման։ Ահա թե ինչու իրավունքների և ազատությունների համակարգը կազմվում է այնպես, որ երաշխավորի մարդկանց օրինական շահերը և կանխարգելի իրավունքների և ազատությունների հնարավոր խախտումները առանձին անձանց
կողմից իրենց իրավունքների հնարավոր չարաշահումներից1:
Իրավական դրույթների մեկնաբանություններն առանձին դեպքերում կարող են
և չենթարկվել առողջ բանականությանը, ուստի ավանդաբար ձևավորված «ոսկե
կանոնը» պահանջում է, որ կարգավորումները սոսկ տառացի չհասկացվեն՝ խուսափելու համար ակնհայտ անհեթեթությունից 2 ։ Համանման մոտեցումը անհրաժեշտ է նաև իրավունքների իրացման համատեքստում իրավունքը սահմանող
դրույթը մեկնաբանելիս։ Սուբյեկտիվ իրավունքների իրացումը նշանակում է միաժամանակ ենթարկվել մեկնաբանության համալիր կանոններին, որպեսզի չխաթարվի իրավունքի էությունը։
Սահմանադրությամբ, միջազգային իրավական փաստաթղթերով երաշխավորված իրավունքների իրացման և պաշտպանության մեխանիզմների զարգացմանը
համահունչ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ու կանխատեսել նաև այն հնարավոր բացասական կամ ոչ ցանկալի արդյունքները, որոնք կարող են առաջանալ իրավունքի
պաշտպանության հարցերը քննարկելիս։ Ուստի, սուբյեկտիվ իրավունքների իրացումը չի կարող ամբողջապես երաշխավորված լինել, եթե իրավական դոկտրինայում լիարժեքորեն հետազոտման առարկա չդառնա այնպիսի ինստիտուտը, ինչպիսին իրավունքի չարաշահումն է։
Իրավունքի չարաշահման արգելքի ինստիտուտը թեև հայտնի է դեռ վաղ ժամանակներից, այնուամենայնիվ իրավակիրառ պրակտիկայում իրավունքի չարաշահման կանխարգելման և համապատասխան իրավադրույթների կիրառումը լայն
1

Տե´ս Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое
исследование) – М.: Юрлитинформ, 2007. – 428 с- Էջ 210: Հասանելի է՝ https://mgimo.ru/
upload/iblock/665/665e8d6a6c2e9b3e3c54478d82088889.pdf (Մուտք՝ 16.05.2020):
2
Տե´ս prof. Jeffrey Goldsworthy, Clarifying, Creating, and Changing Meaning in Constitutional
Interpretation: A Comment on András Jakab, “Constitutional Reasoning in Constitutional
Courts—A European Perspective.”, German Law Journal, Published online by Cambridge
University Press, 2019, pp. 1279-1295- էջ 7: Հասանելի է՝
https://www.cambridge.org/core/search?q=Clarifying%2C+Creating%2C+and+Changing+Meani
ng+in+Constitutional+Interpretation%3A+&_csrf=XSdcDUfZ-jsXOzMsN7eCSsJcCfkAS7zExSEs
(Մուտք՝ 17.05.2020):
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տարածում չունի, հետևապես դրանք դեռևս իրենց համապատասխան գնահատականն ու կիրառումը չեն ստացել հայրենական իրավական համակարգում։
Խնդրո առարկա հարցի արդիականությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ իրավունքի չարաշահման արգելքն անհրաժեշտ է դիտարկել Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխությունների համատեքստում, ինչպես նաև
վերաիմաստավորել այս ինստիտուտի էությունը սահմանադրական նորմերի անմիջական կիրառության գաղափարի լույսի ներքո։ Հաշվի առնելով, որ իրավունքի չարաշահման դեպքերից ամբողջությամբ խուսանավելը օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ,
խիստ անհրաժեշտ է իրավական դոկտրինայում ունենալ այն ուղենիշները, որոնք
կանխորոշիչ կլինեն իրավակիրառ պրակտիկայի համար։
1995թ. հուլիսի 5-ի հանրաքվեով ընդունված Սահմանադրությունը նախանշում
էր իրավունքի չարաշահման արգելքը։ Վերջինիս 48-րդ հոդվածն ամրագրում էր.
«Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանել Սահմանադրությունը և օրենքները,
հարգել այլոց իրավունքները, ազատությունները և արժանապատվությունը։ Արգելվում է իրավունքների և ազատությունների օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու,
բռնություն և պատերազմ քարոզելու նպատակով»։
Այդպիսի կարգավորում արտացոլվեց նաև 2005թ. նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեով ընդունված Սահմանադրության փոփոխությունների 47-րդ հոդվածով։
Արդեն Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխությունների 77-րդ հոդվածն
ամրագրում է. «Արգելվում է հիմնական իրավունքների և ազատությունների օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպատակով»։ Իհարկե, իրավունքի չարաշահումն իր բովանդակությամբ ավելի լայն է, քան
ուղղակի Սահմանադրության 77-րդ հոդվածով նախատեսված վարքագծի կանոնը։
Կարծում ենք, իրավունքի չարաշահման բացահայտման հիմնական ուղենիշը Սահմանադրության 39-րդ հոդվածն է. «Մարդն ազատ է անելու այն ամենը, ինչը չի
խախտում այլոց իրավունքները և չի հակասում Սահմանադրությանը և օրենքներին»:
Իրավունքների չարաշահման արգելքը նախատեսված է նաև Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական
կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածով. «Սույն Կոնվենցիայի ոչ մի դրույթ չի կարող մեկնաբանվել այն իմաստով, թե որևէ պետություն, անձանց խումբ կամ որևէ անձ իրավունք ունեն զբաղվելու այնպիսի գործունեությամբ կամ կատարելու այնպիսի գործողություն, որն ուղղված է սույն Կոնվենցիայում շարադրված ցանկացած իրավունքի և ազատության վերացմանը կամ դրանց սահմանափակմանը ավելի մեծ չափով, քան նախատեսված է Կոնվենցիայով»: Համանման կարգավորումներ առկա
են նաև Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում (30-րդ հոդված), Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրում (5-րդ հոդված)։
Ստորև անդրադառնանք մի քանի հղումների, որոնք թերևս կվերահաստատեն
մեր հիշյալ դիրքորոշումը.
Հոդված 17-րդը ներառված է Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայում, քանի որ չի կարող
բացառվել, որ անձը կամ անձանց խումբը, հիմնվելով Կոնվենցիայով սահմանված
իրավունքների վրա, փորձեն ձեռք բերել իրավունք՝ իրականացնելու գործողություններ՝ նպատակ ունենալով ոչնչացնելու այդպիսի նույնանման իրավունքները1։
1

Տե´ս Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 17 of the European
Convention on Human Rights -Prohibition of abuse of rights, 2019, էջ 6: Հասանելի է՝
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ENG.pdf (Մուտք՝ 15.05.2020):
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«Կոնվենցիոն համակարգում գոյություն ունի ժողովրդավարական հասարակության և անհատական իրավունքների պաշտպանության պահանջների միջև որոշակի փոխզիջում։ Ժողովրդավարական համակարգի կայունությունը և արդյունավետությունը երաշխավորելու համար պետություններից կարող են պահանջվել
ինքն իրեն պաշտպանելու հատուկ միջոցառումներ ձեռնարկել՝ միաժամանակ
հետևողականորեն գնահատելով դրանց շրջանակը և հետևանքները» 1։
Կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքի չարաշահման արգելքի նպատակն է պայքարի միջոցներով պաշտպանել ժողովրդավարական հասարակությունը այնպիսի գործողություններից կամ գործունեությունից, որոնք ոչնչացնում կամ անհամաչափ սահմանափակում են հիմնարար իրավունքները և ազատությունները՝ անկախ այն հանգամանքից՝ դրանք իրականացվում են պետության,
անձանց խմբի կամ անձի կողմից2։ Կոնվենցիան սահմանում է իրավունքի չարաշահման առկայության հավաստման բարձր շեմ՝ իրավունքի չարաշահում համարելով այնպիսի գործողությունները, որոնց նպատակն են ատելությունը, այլատյացությունը, ահաբեկչությունը և պատերազմական հանցագործությունը, բռնատիրական գաղափարախոսությունը և ժողովրդավարությանը չհամապատասխանող այլ
քաղաքական գաղափարները և այլն3:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան սահմանում է նաև գանգատի իրավունքի չարաշահման իրավական հիմքերը։ Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 35-ի 3(ա) կետի իմաստով
«չարաշահում» հասկացությունը պետք է ընկալվի իր սովորական նշանակությամբ`
ընդհանուր իրավական տեսության համաձայն, մասնավորապես որպես իրավունքի, իր ստեղծման նպատակներից տաբերվող` այլ նպատակների վնասակար իրականացում4:
Պետությունների համար ևս առկա են թույլատրելի վարքագծի արտաքին սահմաններ, որոնցից այն կողմ արդեն սկսվում է ոչ թե միջազգային իրավունքով պահպանվող շահերի պաշտպանության նպատակով իրավունքներից օգտվելը, այլ իրավունքի չարաշահումը5։
Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքներով իրավունքի չարաշահման դրսևորում կարելի է որակել ամերիկյան քաղաքական ոլորտում հանրահայտ «filibuster»-ը, որի նպատակն է արհեստական միջոցներով (երկարատև զեկույցի ներկայացմամբ) հետաձգել օրենսդիր մարմնում նախագծի ընդունումը։
Լ. Ա. Տերեխովան նշում է, որ. «(...) եթե առաջին ատյանի դատարանը թույլ է
տվել դատական սխալ, ապա կողմերից մեկը դատարանի վճռով ոչ իրավաչափ
կերպով ինչ-որ օգուտ է ստացել և գիտի այդ մասին: Եվ եթե այդ անձը նման պայ1

Տե´ս Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 17 of the European
Convention on Human Rights -Prohibition of abuse of rights, 2019, էջ 6: Հասանելի է՝
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ENG.pdf (Մուտք՝ 15.05.2020)
2
Տե´ս Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 17 of the European
Convention on Human Rights -Prohibition of abuse of rights, 2019, էջ 7: Հասանելի է՝
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ENG.pdf (Մուտք՝ 15.05.2020)
3
Տե´ս Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 17 of the European
Convention on Human Rights -Prohibition of abuse of rights, 2019, էջ 10: Հասանելի է՝
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ENG.pdf (Մուտք՝ 15.05.2020)
4
Տե´ս Եվրոպայի Խորհուրդ/ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան,
Ընդունելության չափանիշների վերաբերյալ գործնական ուղեցույց, 2014 թվական, էջ 49:
Հասանելի
է՝ https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_HYE.pdf (Մուտք՝
15.05.2020)
5
Տես Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И., Международное право: Учебник. — М.: Изд-во
Эксмо, 2004. — 688 с.-էջ 76: Հասանելի է՝ http://www.pseudology.org/MID/Kalamkaryan_
Migachev_Mezhdunarodnoe_Pravo2.pdf (Մուտք՝ 17.05.2020)
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մաններում բողոքարկում է վճիռը, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան իրավունքի չարաշահում»1։
Իրավունքի չարաշահման կանոնակարգումներ կան նաև ներպետական օրենսդրական ակտերում, օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, որի 12-րդ
հոդվածն ամրագրում է. «1. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են բացառապես այլ անձի վնաս պատճառելու մտադրությամբ, ինչպես նաև իրավունքն այլ ձևով չարաշահելը չի թույլատրվում: (...)»։ Ընդ որում, իրավունքի չարաշահման դեպքում դատարանը կամ արբիտրաժային տրիբունալը կարող է մերժել անձին նրան պատկանող իրավունքի
պաշտպանության հարցում:
Խնդրի համալիր լուծման տեսանկյունից որոշակի տարբերություն պետք է
դրվի իրավունքի չարաշահման և սահմանազանցման միջև։ Սահմանազանցումը օրենսդրական ամրագրում ստացած հակաիրավական արարք է, մինչդեռ՝ չարաշահման դեպքում այն հակաիրավական չի որակվում, հետաևապես պատասխանատվության հարց ևս չի ծագում: Այնուամենայնիվ, այս դեպքում անձը զրկվում է
իր իրավունքի դատական պաշտպանությունից։ Տվյալ դեպքում թեև օրենքի շրջանակում ձևական առումով թույլատրելի է իրավունքից բխող որոշակի գործողություն կատարելը, սակայն դա իրավաչափ նպատակ չի հետապնդում և չի համապատասխանում ժողովրդավարության սկզբունքներին։
Հաշվի առնելով իրավունքի չարաշահման բնութագրական այն հատկանիշը,
որ վերջինս որպես այդպիսին չի որակվում հակաիրավական արարք, որի համար
պատասխանատվություն է սահմանվում՝ կարծում ենք՝ Սահմանադրությունը, սահմանադրական նորմերի անմիջական կիրառության ուժով, կարող է լինել իրավունքի չարաշահման հակազդման միջոց:
Միաժամանակ, անդրադառնալով իրավունքի չարաշահման արգելքի կիրառման դժվարություններին՝ հարկ է նշել. «Իրավունքի չարաշահման արգելման իրավակարգավորման և իրավակիրառման բարդությունը պայմանավորող հանգամանքներից է թերևս այն, որ իրավունքի չարաշահումը հստակ չափանիշներ բովանդակող իրավական եզրույթ չէ և իր աղերսներն ունի բարոյական նորմերի հետ։
Իրավունքի չարաշահման կանխումը բնութագրվում է որպես համընդհանուր
սկզբունք» 2 : Այնուամենայնիվ, ինչպես յուրաքանչյուր համընդհանուր սկզբունք,
ինչպիսին են օրինակ՝ իրավունքի գերակայությունը, օրինականությունը, կամայականության արգելքը, այնպես էլ իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքը
պետք է մեկնաբանվի և զարգանա իրավակիրառ պրակտիկայում՝ Սահմանադրության էությանը և միջազգային իրավական նորմերին համահունչ։ «Ճշմարիտ են
այն դատարանների որոշումները, որոնք, հանդիպելով իրավունքի չարաշահման
դեպքի կոնկրետ իրավունքի ճյուղի շրջանակներում, որտեղ իրավունքի չարաշահման արգելքն ուղղակի ամրագրում չի ստացել, արարքի որակման ժամանակ հղում
են կատարում ՌԴ Սահմանադրությանը»3:

1

Վ.Հ. Գրիգորյան, Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում; ԵՊՀ.- Եր.: Հայրապետ հրատ., 2016.- 208 էջ-էջ 79: Հասանելի է՝ https://dialog.am/storage/files/posts/posts_99630401981__.pdf (Մուտք՝ 15.05.2020):
2
Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое
исследование) – М.: Юрлитинформ, 2007. – 428 с- Էջ 208: Հասանելի է՝
https://mgimo.ru/upload/iblock/665/665e8d6a6c2e9b3e3c54478d82088889.pdf
(Մուտք՝ 16.05.2020):
3
Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) – М.: Юрлитинформ, 2007. – 428 с- Էջ 212: Հասանելի է՝
https://mgimo.ru/upload/iblock/665/665e8d6a6c2e9b3e3c54478d82088889.pdf
(Մուտք՝ 16.05.2020):
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Իհարկե, իրավունքի չարաշահման արգելքի կիրառման խոչընդոտը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ, ինչպես նշում է իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ս. Մալեինան, իրավունքի չարաշահման խնդիրն իր իրավական արտացոլումը չպետք է ունենա քաղաքացիների իրավունքների և ազատություների իրականացման ոլորտում։ Սահմանադրական և ճյուղային նորմ-սկզբունքները, որ արտացոլում են այդ գաղափարը, չեն հանդիսանում իրավունքի նորմ, քանզի չեն բովանդակում իրավական հստակ նկարագիր։ Դրանցով առաջնորդվելը չի բացառում
դատական և այլ իրավակիրառ մարմինների կողմից կամայական հայեցողությունը
և դրանով իսկ չի բացառում քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակումը, և նրանց չհիմնավորված իրավական պատասխանատվության
ենթարկելը։ Ավելին չհամատեղվող սահմանադրական սկզբունքներ են հանդիսանում. քաղաքացիներին թույլատրվում է այն, ինչ արգելված չէ օրենքով, և քաղաքացիները կարող են իրականացնել իրենց իրավունքները՝ չվնասելով հասարակական
շահը1:
Իհարկե, թեև այս մոտեցումը հիմնվում է արդարացի փաստարկների վրա, այնուամենայնիվ, կարծում ենք, իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքն այդպիսի մոտեցման դեպքում թերագնահատված է, մինչդեռ ճիշտ իրացման դեպքում
սահմանադրական հիմք ունեցող այս ինստիտուտը կարող է ինքն էլ միջոց լինել իրավունքների պաշտպանության համար։ Ինչպես նշում է իրավ. գիտ. դոկտոր Վ.Ի.
Կրուսը. «Այդպիսի սպառնալիքներին հակազդելու միակ հնարավորությունը սահմանադրական ճշմարտության գոյության կանխավարկածն է, և դրա իրավական
ամրագրման համար հատուկ ինստիտուտի ստեղծումը։ Դա է սահմանադրական
արդարադատության գաղափարի էությունը2(...)»։
Սահմանադրության (2005 թվականի խմբագրությամբ) 42-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ յուրաքանչյուր ոք ազատ է կատարելու այն, ինչն արգելված չէ օրենքով և չի խախտում այլոց իրավունքները և ազատությունները: Թեև այս դրույթը
նույն տեսքով իր արտացոլումը չգտավ նոր խմբագրությամբ Սահմանադրության
մեջ, այնուամենայնիվ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածի ուժով այսօր էլ մարդու
ազատությունը չի բնութագրվում բացարձակությամբ, քանի որ այլոց իրավունքների և ազատությունների խախտումը կաշկանդում է անհատին՝ պատվար հանդիսանալով իրավունքի չարաշահման համար։ Ավելին՝ սահմանադրական կարգավորումը խստացվել է, քանի որ դուրս է մնացել այն դրույթը, ըստ որի՝ անձը կարող է անել այն, ինչ արգելված չէ օրենքով՝ անձին պարտավորեցնելով գործել՝ Սահմանադրությանը և օրենքին չհակասելով։ Միաժամանակ, սահմանադրական նորմի
անմիջական կիրառության գաղափարի լույսի ներքո իրավունքի չարաշահման ինստիտուտի իրացումն առավել իրական կարող է լինել։ Մասնավորապես, Սահմանադրության անմիջական կիրառությունը հիմնականում կապվում է մարդու իրավունքի հետ՝ սահմանելով Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքները որպես անմիջականորեն գործող իրավունքներ։ Սահմանդրական նորմերի անմիջական կիրառության ամենաբնորոշ առանձնահատկությունը այն է, որ անձն իրեն վերապահված իրավունքների համար կարող է օգտվել դատական պաշտպանությունից անմիջականորեն՝ հիմնվելով սահմանադրական կարգավորման վրա,

1

Տե´ս Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое
исследование) – М.: Юрлитинформ, 2007. – 428 с- Էջ 216: Հասանելի է՝
https://mgimo.ru/upload/iblock/665/665e8d6a6c2e9b3e3c54478d82088889.pdf
(Մուտք՝ 16.05.2020):
2
Տե´ս В.И.Крусс, Конституцуя и злоупотребления правом: современный контекст, Научная
библиотека
ТвГУ,
67-75с.էջ
69:
Հասանելի
է՝
http://eprints.tversu.ru/2663/
1/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81_1_9%282009%29.pdf (Մուտք՝ 17.05.2020):
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իսկ դատարանը չի կարող մերժել այդ պահանջը՝ հիմնավորելով, որ չկա տվյալ
նորմը կոնկրետացնող օրենսդրական կամ ենթաօրենսդրական իրավական ակտ1։
Հետևապես, խախտված իրավունքների պաշտպանություն հայցելիս անձինք
կարող են քննարկել և վկայակոչել նաև իրավունքի չարաշահման սկզբունքը, ինչից
չպետք է խուսանավեն դատարանները։ Իրավունքի չարաշահումը ևս ցանկալի է և
անհարաժեշտ է, որ դառնա դատարանների քննության առարկա իհարկե իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքի կիրառությանը բնորոշ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։
Միաժամանակ, իրավունքի չարաշահումը ևս կարող է իրավակիրառ մարմնի
կողմից կիրառվելիք իրավունքի սահմանափակման առանձին չափորոշիչ հանդիսանալ։ Այսինքն, այն կարող է իրացվել Սահմանադրությամբ իրավունքի սահմանափակմանը ներկայացվող պահանջների շրջանակում։
Եթե իրավունքի չարաշահման վերաբերյալ անդրադարձ կատարենք դատական պրակտիկային, ապա կունենանք հետևյալ պատկերը։ Սահմանադրական դատարանի 2008 թ. հոկտեմբերի 14-ի ՍԴՈ–766 որոշմամբ հավաստվել է ՄԻԵԴ-ի
այն մոտեցումը, որ պետությունը պարտավոր է իրավական երաշխիքներ ստեղծել
իրավունքի չարաշահման արգելքի սահմանադրական այդ պահանջն իրականացնելու և երկրի սահմանադրական կարգի կայունությունն ապահովելու ուղղությամբ2։
Սահմանադրական դատարանը իր 2018 թ. հունիսի 19-ի ՍԴՈ-1420 որոշմամբ
արտահայտել է այն դիրքորոշումը, որ անձի՝ իր իրավունքի իրականացման (մասնավորապես վերաքնննիչ բողոք բերելու) համար եթե ձևական պահանջների
խախտման դեպքում չափազանց խիստ հետևանքներ նախատեսելը կսահմանափակի անձի հիմնական իրավունքի իրացման հնարավորությունը, ապա բովանդակային պահանջների խախտման հանդեպ անհամաչափ մեղմ գնահատականը կարող է այդ իրավունքի չարաշահման նախադրյալներ ստեղծել: Սահմանադրական
դատարանի 2010 թ. մայիսի 25-ի ՍԴՈ–890 որոշման մեջ արդեն տեսնում ենք, որ
դատարաններում պետական տուրք վճարելու պարտականության սահմանման
նպատակներից մեկն էլ դատարան դիմելու իրավունքի չարաշահման կանխարգելումն է։ Մեկ այլ՝ 2020 թվականի փետրվարի 11-ի ՍԴՈ-1515 որոշմամբ այն դիրքրոշումն է ներկայացվել, որ նույն անձանց միջև, նույն առարկայի մասին և միևնույն
հիմքերով հայցի՝ դատարանի կողմից կրկնակի քննության արգելքի նպատակներից
է բացառել հայցվորի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի չարաշահումը։
Վճռաբեկ դատարանի 2014 թ. քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 որոշմամբ սահմանվել է, որ դատարաններին վերապահված հիմնական պարտավորությանը համաչափ տուժանքի սահմանները որոշելու իրավունքն իրավական այն
միջոցներից մեկն է, որոնք ուղղված են անձի կողմից իր քաղաքացիական իրավունքների իրականացման չարաշահումը կանխելուն, ինչն իր հերթին համահունչ է
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածով նախատեսված՝ իրավունքի որևէ
ձևով չարաշահման արգելքին: Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը
գտել է, որ թեև տուժանքի չափը նվազեցնելը դատարանի իրավունքն է, այդուհան1

Տե´ս Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник 3-е изд. – М.: Юриспруденция,
2000. – 528 с.: Հասանելի է՝ http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-4/22.htm
(24.04.2020)։
2
Տե´ս Գ. Դանիելյան, Ա. Գյուլումյան, Հ. Նազարյան, Վ. Այվազյան և Հ. Ենգոյան, ընդհանուր
խմբագրությամբ Գ. Դանիելյանի, ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումերում
արտահայտված իրավական դիրքորոշումերն ու դրանց իրացումը (ուղեցույց–ձեռնարկ),
հատոր 1, հրատ. «Զանգակ–97» ՍՊԸ տպ., Երևան, 2016, 945 էջ-էջ 35։ Հասանելի է՝
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2016/book-sdv-2016.pdf
(Մուտք՝ 16.05.2020)։
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դերձ իրավունքի չարաշահումը կանխելու տեսանկյունից այն, ըստ էության, նաև
դատարանի պարտականությունն է, քանի որ բոլոր դեպքերում խոսքը սահմանված
տուժանքի չափի և պարտավորության խախտման հետևանքների միջև հավասարակշռության կամ ողջամիտ հարաբերակցության ապահովման մասին է:
Այսպիսով, իրավունքի չարաշահման արգելքն գործնականում ավելի հաճախ
հանդես է գալիս և իրացվում որպես անձանց որոշակի իրավունքների ամրագրման
կամ բացակայության օրենսդրական կարգավորման հիմնավորում, քանի որ այն
դեպքում, երբ այդպիսի սահմանափակումը օրենքով դեռևս հստակ ամրագրված չէ,
ապա իրավունքը սահմանափակելը ավելի խնդրահարույց կարող է լինել։
Միաժամանակ, իրավունքի չարաշահումը դատական պրակտիկայում, կարծում ենք, ոչ այնքան խորությամբ է բավահայտված։ Այս սկզբունքը պետք է գործիք
հանդիսանա իրավունքի կրողի կողմից չարամիտ դիտավորությունը կանխելու համար։ Միաժամանակ, այն միևնույն դրսևորումը չի կարող ունենալ անձ-անձ և անձպետություն հարաբերությունների դեպքում։ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածի ուժով դատարանները դեռևս պետք է ըստ գործի փաստակազմի կարողանան բացահայտել և մեկնաբանել այն։ Մասնավորապես, իրավունքի չարաշահումը ենթադրում է մրցակցող շահերի առկայություն, այլապես որպես այդպիսին չարաշահում
չէր կարող որակվել, ուստիև դատարանի խնդիրն է լինելու գնահատել գերակայող
շահը։ Հատկապես կարող է կարևոր լինել նաև օրենսդրությամբ անձին վերապահված իրավունքի էության բացահայտման և մեկնաբանման ժամանակ, երբ իրավունքի իրացման հնարավորությունը խաթարում է այլոց իրավունքը, տվյալ դեպքում դա ազդակ պետք է հանդիսանա, որ ամրագրված իրավունքի այդ կերպ իրականացման մեկնաբանումը խոցելի է։ Միաժամանակ, իրավունքի չարաշահման
փաստը կարող է հավաստվել, եթե անձի գործողությունը հակասում է այդ իրավունքի նպատակին և խոչընդոտում իրավասու մարմնի գործունեությունը կամ վարույթի պատշաճ իրականացումը, ինչպես օրինակ՝ ՄԻԵԴ գանգատ ներկայացնելու իրավունքի չարաշահման դեպքում։ Կարևոր է շեշտադրել, որ խոսքը ոչ թե իրավուն-

քի առկայության մասին է, այլ առկա իրավունքի իրացմանն ուղղված անձի կողմից
դրսևորվող գործողության և այդ գործողության սահմանափակման։ Այսպիսով, կա-

րող ենք փաստել, որ այսպիսի մոտեցման դեպքում Սահմանադրության իրացման
ուժով դատարանները ավելի պատշաճ ուշադրություն պետք է դարձնեն իրավունքի չարաշահման կանխարգելմանը։
Իրավունքի չարաշահման սկզբունքը թեև կարող է անմիջականորեն չնշվել,
սակայն այն պետք է հաշվի առնվի ինչպես օրենսդրի, այնպես իրավակիրառողի
կողմից։ Օրինակ ՄԻԵԴ-ի CASE OF KARAHASANOĞLU v. TURKEY գործով
(Applications nos. 21392/08) թեև ուղղակի չի մատնանշվել հիշյալ սկզբունքը, սակայն իրավական հետևանքը կիրառելիս գնահատվել և կարևորվել է նաև իրավունքի չարաշահման բացակայությունը։ Օրինակ, քննարկելով դատական ծախսերի
բաշխման հարցը, երբ գործն ըստ էության չի լուծվում, մասնավորապես արդարացված համարելով դատական ծախսը պատասխանողի վրա դնելը՝ ՄԻԵԴ-ը կարևորել է նաև այն հանգամանքը, որ հայցվորը չի կարող հանդիմանության արժանանալ
դիմումատուի՝ պատասխանողի դեմ չարամիտ կամ անլուրջ դատական հայց ներկայացնելու համար։
Հարկ է նշել, որ դեռևս վերջերս՝ 2021 թվականի փետրվարի 12-ի Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-1576 որոշումը նոր առաջընթաց քայլ է իրավունքի չարաշահման ինստիտուտի կիրառման սահմանների և հիմքերի տեսանկյունից։
Մասնավորապես, Սահմանադրական դատարանը նշել է. «Օրենսդիրն ամուսնության անվավերության համար հատուկ կարգավորում նախատեսելիս կեղծ ամուսնություն կնքելը դիտարկել է որպես ամուսնության իրավունքի չարաշահում,
քանի որ սուբյեկտիվ իրավունքն ի վնաս այլ անձի և հասարակության օգտագործելը նենգափոխում է ընտանիքի գաղափարը: Իրավունքի տեսության մեջ իրավունքի
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չարաշահումն արձանագրվում է, երբ առկա է, որպես կանոն, հետևյալ պայմանների համակցությունը. 1. անձը պետք է ունենա համապատասխան իրավունքը, 2. իրավունքի չարաշահումը տեղի է ունենում սուբյեկտիվ իրավունքի իրացման ընթացքում, անձն առերևույթ գործում է իրավական կարգադրագրերին համապատասխան, 3. անձի` առերևույթ իրավաչափ գործողությունները հանգեցնում են պետության, հանրության կամ այլ անձանց օրինական շահերի խախտմանը, իսկ անձը
ձգտում է հասնել իր համար ցանկալի արդյունքին կամ նպատակին, 4. իրավունքի
չարաշահումը կամային գործընթաց է, այսինքն՝ անձը գիտակցում է, որ ինքն իր
սուբյեկտիվ իրավունքը չարաշահում է, հետևաբար՝ պետք է կանխատեսի, որ կարող է վնաս պատճառել պետության, հանրության կամ այլ անձանց օրինական շահերին: Այդ առումով իրավունքի չարաշահման առանձնահատկությունն այն է, երբ
իրավունքի սուբյեկտն իր գործունեության ընթացքում գործում է իրավական կարգադրագրերին համապատասխան, կատարում է օրենքով իր վրա դրված ֆորմալ
պարտականությունները, սակայն խեղաթյուրում է իրավունքի նշանակությունը՝
գործելով տվյալ իրավանորմի նպատակային նշանակությանը կամ տվյալ դեպքում` ամուսնության իրավունքի նպատակին և ոգուն հակառակ, ինչի արդյունքում
վնաս է հասցվում այլ անձին, պետությանը, հասարակությանը»։ Այս իրավական
դիրքորոշումը հարցադրումների ընդգրկվածությամբ և համալիր բացահայտմամբ
կարող է ուղենիշ հանդիսանալ իրավակիրառ պրակտիկայի կանխատեսելի ու
արդյունավետ զարգացման համար։
Ամփոփելով նշենք, որ իրավունքի չարաշահման ինստիտուտի արդյունավետ
կիրառումը կարող է նպաստել անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, և հատկապես այն դեպքերում, երբ իրավունքի պաշտպանության օրենսդրական մեխանիզմները թույլ են՝ դառնալով իրավունքների պաշտպանության այլընտրանքային
եղանակ։ Իրավունքի չարաշահման արգելքի սահմանադրական հիմքերն այն իրավական բազան են, որոնք թույլ են տալիս հակազդել իրավունքի չարաշահմանը և
իրավունքի զարգացմանը համահունչ իրավունքի չարաշահման սկզբունքը դիտարկել նորովի՝ վերը քննարկված առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։
Քննարկվող ինստիտուտը կարևոր գործիք կարող է լինել իրավունքի կրողի
կողմից չարամիտ դիտավորությունը կանխելու, մրցակցող իրավունքների դեպքում
իրավունքի պաշտպանությունն արդյունավետ կազմակերպելու, Սահմանադրությամբ իրավունքի սահմանափակմանը ներկայացվող պահանջների շրջանակում ի
թիվս այլոց սահմանափակման չափորոշիչ հանդիսանալու և այլնի համար։
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The relevance of the article is the development of the institution of abuse of right
and the need to choose effective means for protecting rights.
The article presents the institution of abuse of right, in the case of the proper
implementation of which the institution having a constitutional basis can itself become
a tool for the protection of rights, and especially in cases where the legislative
mechanisms for the protection of rights are weak.
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայարփի Զարգարյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ,
Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր
իրավասության դատարանի դատավոր
___________________________

Գերմանացի իրավագետ Կ. Շտերնը նշում է, որ պետության սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնարար իրավունքների հիմքը մարդու բնական իրավունքներն են: Դրանք բովանդակում են անձնական և բնական «սկիզբը», ապա դրանք
զարգանում են պոզիտիվ-իրավական հարթության մեջ: Պետության կողմից իրավական ամրագրումը մարդու իրավունքների զարգացման բարձրագույն կետն է,
երբ պոստուլատից դրանք վերածվում են իրավունքի՝ իրավաբանական իմաստով1:
Ազատ տեղաշարժվելու և բնակության վայր ընտրելու իրավունքը մարդու այն
անձնական իրավունքն է, որը համաշխարհային ճանաչում է գտել: Այս իրավունքն
ունի հատուկ դեր և նշանակություն, քանի որ անմիջականորեն կապված է քաղաքացիության, իրավական կարգավիճակի հետ: Բնակության վայրի ազատ ընտրության իրավունքն ուղղակիորեն կապված է անձի և պետության միջև իրավական
հարաբերությունների առկայության, այս կամ այն պետության սահմաններում
գտնվելու ժամանակահատվածի հետ2:
Այսօր հասարակությունն ընտրել է իրավական զարգացման այնպիսի ուղի,
որն ամբողջ աշխարհում ընդունելի է համընդհանուր ճանաչում գտած նորմերի և
սկզբունքների ուժով: Զարգացման նման եղանակն իր հերթին նպաստում է իրավական նոր մոտեցումների ձևավորմանը: Ժամանակակից պայմաններում երեխայի
բնակության վայրի որոշման հարցը չի կորցրել իր կարևորությունը և բարդությունը՝
մեծապես պայմանավորված ծնողների՝ միմյանցից առանձին ապրելու հանգամանքով: Երեխայի բնակության վայրի որոշումն էական դեր ունի անչափահասի ապագայի կանխորորշման հարցում3:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 27-րդ հոդվածը սահմանում է մասնակից պետությունների՝ յուրաքանչյուր երեխայի՝ իր ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, բարոյական և
սոցիալական զարգացման համար անհրաժեշտ կենսամակարդակի իրավունքի
ճանաչման սկզբունքը, ինչը կոչված է լավագույնս ապահովելու երեխայի՝ բնակության վայր ունենալու, դրա ազատ ընտրության, ինչպես նաև այն սահմանելու (որոշելու) հարցում երեխայի լավագույն շահի ապահովման երաշխիքները:
Այսպիսով, երեխայի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի համատեքստում
կարևորվում է երեխայի բնակության վայր ունենալու իրավունքը, որը` որպես ինքնուրույն իրավունք, բայցև ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի բաղկացուցիչ մաս,
կարիք ունի սահմանման և օրենսդրական մակարդակում ամրագրման:
1

Տե´ս՝ Государственное право Германии, М., 1994 թվական, էջ 7:
Տե´ս՝ С.А. Егоров, Т.А. Прудникова, Вестник Московского университета МВД России, №
10, 2008, էջ 160:
3
Տե´ս Е.В.Иванова, И.Ю. Семенова, Правовые стимулы и правовые ограничения в отечественном семейном праве как современная теоретическая проблема [Электронный ресурс] // Oeconomia et Jus. 2016, № 2, էջ 14–19. URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/2/3:
2
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Իրավաբան-գիտնականներ Ի. Յու. Սեմյոնովան և Ն.Վ. Ալեքսանդրովան նշում
են, որ ըստ «ընդհանուր կանոնի»՝ բարեկեցիկ ընտանիքներում առկա չէ երեխայի
բնակության վայրը որոշելու խնդիր, այլ այդպիսին ծագում է երեխայի՝ ծնողների
միմյանցից առանձին ապրելու դեպքում1:
Ի.Ե. Միշինը նշել է, որ անձի բնակության վայրն այն տեղն է, որտեղ անձը
գտնվում է մշտապես կամ առավելապես, իսկ անչափահաս երեխաների պարագայում բնակության վայրը նույնանում է իրենց օրինական ներկայացուցիչների բնակության վայրի հետ2:
Ա.Ա.Բերդնիկովան արտահայտել է այն կարծիքը, որ անձը չի կարող ունենալ
մեկից ավելի բնակության վայր3:
Նա նաև նշել է, որ քաղաքացու բնակության վայր է այն բնակելի տարածքը,
որտեղ նա մշտապես կամ առավելապես բնակվում է սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական տիրապետողի իրավասությամբ: Ընդ որում, «գտնվելու վայր» հասկացությունը փաստացի կարող է չհամընկնել նրա «բնակության վայրի» հետ, այլ ընդամենն ամրագրել նրա՝ որոշակի ժամանակահատվածում այս կամ այն վայրում
գտնվելու փաստը4:
Ներպետական իրավական ակտերի ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ անձի բնակության վայրի հասկացության սահմանումը դրանցում բացակայում է, առավել ևս` առկա չէ «երեխայի բնակության վայր» արտահայտության սահմանումը:
Այսպես, «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքը5 կարգավորում է բնակչության պետական ռեգիստրում օրենքով սահմանված կարգով անձնական հաշվառման (գրանցման) տվյալների մշակման, ինչպես նաև ռեգիստրի
վարման հետ կապված հարաբերությունները: Նման ռեգիստրի ստեղծման նպատակն է բնակչության վերաբերյալ օրենքով սահմանված անձնական հաշվառման
տվյալների այնպիսի տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը, որը կոչված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձանց (անկախ քաղաքացիությունից), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս
183 օրից ավելի ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման
կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ ըստ բնակության վայրի հաշվառումը:
Ռեգիստրի ստեղծման և վարման հիմնական սկզբունքներից է բնակչի ազատ
տեղաշարժը և բնակության վայրի ազատ ընտրությունը, ինչը բխում է անձի՝ ազատ
տեղաշարժվելու սահմանադրական իրավունքից:
Օրենսդրի կողմից հիշյալ իրավական ակտում ամրագրվել է այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է «մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցե», որը
մարդու անձական տվյալն է, այսինքն՝ անձին անհատականացնելու միջոցներից
մեկը:

1

Տե´ս՝ И.Ю. Семенова, Н.В. Александрова. Некоторые теоретические и практические
вопросы, связанные с определением места жительства ребенка по законодательству РФ,
file:///C:/Users/user/Downloads/nekotorye-teoreticheskie-i-prakticheskie-voprosy-svyazannye-sopredeleniem-mesta-zhitelstva-rebenka-po-zakonodatelstvu-rf.pdf,
08.01.2021
թվականի
դրությամբ:
2
Տե´ս И.Е. Мишин, К вопросу о некоторых проблемах при реализации прав граждан на
выбор места жительства // Молодой ученый, 2017, №38. էջ 82 – 86:
3
Տե´ս А.А. Бердникова, Правовые проблемы определения понятия «место жительства»
подопечных детей, Образование и право, № 3, 2020:
4
Տե´ս նույն տեղում:
5
Տե´ս Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին ՀՀ օրենք, ընդունվել է 24.09.2002
թվականին, ուժի մեջ է մտել 31.10.2002:
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Ընդ որում, մշտական բնակության վայր (կացարան) է համարվում այն տարածքը, որտեղ բնակիչն ունի բնակվելու իրավունք, որը նա համարում և հայտարարում է որպես իր կացարան: Մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս անձը պարտավոր է յոթնօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այն համայնքի
տեղական ռեգիստրին, որտեղ գտնվում է նրա նոր կացարանը: Բնակիչը կարող է
հաշվառվել միայն մեկ կացարանում1:
Ներպետական իրավական ակտերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հանգել այն հետևության, որ բացի վերը նշված օրենքից` որևէ այլ իրավական ակտում
առկա չէ «բնակության վայրի» հատկանիշներ սահմանող նորմատիվ ակտ:
Ավելին, ՀՀ իրավական համակարգում բացակայում է անձի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի մասին հատուկ օրենք, փոխարենը ստեղծվել է հաշվառման
համակարգ, որը թույլ է տալիս հաշվառել անձին ըստ իր բնակության վայրի, ինչն
օրենսդիրը նույնացրել է կացարանի հետ: Բացի այդ, անձը կարող է ունենալ միայն
մեկ հաշվառման վայր, թեև չկա օրենսդրական որևէ արգելք հաշվառվել մեկ հասցեում, սակայն բնակություն հաստատել մեկ այլ հասցեում:
Հարկ է նկատել, որ մշտական բնակության վայրը կամ կացարանը մատնանշվում է հենց տվյալ անձի կողմից, ինչը մեր համոզմամբ կարող է պրակտիկ կիրառման դաշտում և հատկապես պետություն-քաղաքացի հարաբերություններում հանգեցնել բարդ խնդիրների: Օրինակ, դատական պրակտիկան վկայում է այն մասին,
որ քաղաքացիների կողմից իրենց հաշվառման և փաստացի բնակության վայրի ազատ ընտրության իրավունքը հաճախ չարաշահվում է, և անձի կողմից որպես իր
հաշվառման հասցե նշվում է այն վայրը, որտեղ անձն ընդհանրապես չի բնակվում,
կամ նշվում է փաստացի բնակության վայրի հասցեն, որը հայցադիմումը դատարան ներկայացնելու պահի դրությամբ կարող է հանդիսանալ իր փաստացի բնակության վայրը, սակայն ոչ մշտական կամ առավելապես բնակության վայրը (հայցադիմումը ներկայացնելու պահին նշված հասցեն կարող է համապատասխանել
անձի փաստացի գտնվելու վայրին, սակայն կարճ ժամանակ անց փոխվել): Նման
դեպքերում բացակայում է որևէ մեխանիզմ ստուգելու, թե արդյոք անձի կողմից
մատնանշված հասցեն իր փաստացի գտնվելու վայրի հասցեն է և արդյոք անձը
հաշվառված է նշված հասցեում, թե ոչ:
Բանն այն է, որ գործող ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքն իր
կառուցվածքով և դատավարական գործողությունների կատարման մեխանիզմներով շեշտադրում է կատարում հենց անձի հաշվառման վայրի վրա, սակայն «հաշվառման» վայրի հետ մեկտեղ օրենսդիրն օգտագործում է «գտնվելու վայր» հասկացությունը, իսկ քաղաքացու՝ հաշվառման վայր չունենալու դեպքում` «բնակության վերջին հայտնի վայր» արտահայտությունը: Մեր համոզմամբ, թվարկված երեք
արտահայտություններն իրենց բովանդակությամբ և իրավական իմաստով խիստ
տարբեր են, մասնավորապես, հաշվառման վայրն այն հասցեն է, որն անձը ցույց է
տալիս որպես իր «իրավաբանական» հասցե, և որը երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում փաստացի ցանկանում է մատնանշել որպես իրեն նույնականացնելու, իր հետ հաղորդակցվելու հասցե:
Գտնվելու վայրն ավելի լայն հասկացություն է, և մեր համոզմամբ` անձը մեկ
օրվա կամ մեկ ժամվա ընթացքում կարող է մի քանի անգամ փոխել իր գտնվելու
վայրը: Հետևաբար, գտնվելու վայրը ժամանակավոր բնույթ է կրում, և այն իրավական առումով օժտված չէ բավարար երաշխիքներով, որպիսիք կարող են ապահովել անձի հետ մշտական և կայուն կապը, հաղորդակցությունը, ինչպես նաև հանդես գալ որպես անձին անհատականացնելու միջոց:
Ի վերջո, բնակության վերջին հայտնի վայր արտահայտությունը, որը որդեգրվել է օրենսդրի կողմից, մեր համոզմամբ այլընտրանքային եղանակ է քաղաքա1

Տե´ս Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին ՀՀ օրենքի հոդված 7-րդ:
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ցիական բնականոն իրավահարաբերությունների, ինչպես նաև դատական գործերի
վարումն ապահովելու համար. այն հակառակ շահերով օժտված անձի իրավունքների և ազատությունների անխոչընդոտ իրականացման երաշխիքներից մեկն է,
քանի որ դատական գործերով անձի բնակության վերջին հայտնի վայրի (հասցեի)
վերաբերյալ նշում կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ անձը չունի հաշվառման
վայրի հասցե, հայտնի չէ կամ չունի բնակության վայր:
Այսպիսով, վերը ներկայացված դիտարկումների ամփոփմամբ կարող ենք
հանգել այն հետևության, որ անձի բնակության վայրն այն բնակելի տարածքն է, որն
ունի հասցե, ըստ որի պետք է իրականացնել նաև անձի հաշվառումը: Մեր համոզմամբ, միայն հաշվառման ու բնակության վայրի նույնացման դեպքում կարող է ապահովվել պետության և այլ անձանց հետ փոխհարաբերություններում անձի անհատականացման միջոցով տեղորոշման կայուն երաշխիքի ստեղծումը, ինչը
կնպաստի նաև բնակության և հաշվառման վայրերի կամայական մատնանշման
միջոցով իրավունքների չարաշահումը: Ավելին, մեր դիտարկմամբ պետք է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի արագ և արդյունավետ ապահովել անձի վերաբերյալ փաստացի գտնվելու (բնակության) վայրի մասին
նշումներ և փոփոխություններ կատարելը, բացի այդ, պետք է պետության կողմից
ապահովվի դրա նկատմամբ վերահսկողության այնպիսի մեխանիզմ, որը կբացառի չարաշահումները և անձի բնակության վայր չհանդիսացող հասցեներում նրանց
հաշվառումը:
Այլընտրանքային մոտեցում է ամրագրված, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ, այն է՝ «Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների՝ Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններում ազատ տեղաշարժվելու, գտնվելու և բնակության վայրը ընտրելու մասին» ՌԴ օրենքը1 սահմանում է երկու տիպի հաշվառման
կարգ՝ ըստ բնակության և ըստ գտնվելու վայրի, ինչը հնարավորություն է ընձեռում
հստակ տեղեկություն ձեռք բերել տվյալ անձի վերաբերյալ և տեղորոշել նրան
(հոդվ. 2):
Ավելին, ՌԴ օրենսդիրը «գտնվելու վայր» հասկացությունը սահմանել է
հետևյալ կերպ. հյուրանոց, առողջարան, հանգստյան տուն, տուն-ինտերնատ,
ճամբար, տուրիստական բազա, բժշկական կազմակերպություն կամ այլ նմանատիպ հաստատություն, քրեակատարողական համակարգի ինստիտուտ, ազատազրկման կամ հարկադիր աշխատանքի տեսքով պատիժ կատարող հաստատություն կամ բնակավայր, որը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու բնակության վայր չէ, որում նա ապրում է ժամանակավորապես:
Մինչդեռ բնակության վայրը բնութագրվում է որպես բնակելի տուն, բնակարան, սենյակ, մասնագիտացված բնակարանային ֆոնդի կամ այլ բնակելի տուն,
որտեղ քաղաքացին մշտապես կամ առավելապես բնակվում է որպես սեփականատեր` վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրով կամ օրենքով
սահմանված այլ հիմքերով: Ռուսաստանի Դաշնության ազգային փոքրամասնություն հանդիսացող այն քաղաքացու բնակության վայրը, ով վարում է քոչվոր և (կամ)
կիսաքոչվորական կենսակերպ և չունի մշտական (կամ առավելապես) բնակության
վայր, սույն օրենքի իմաստով կարող է ճանաչվել համայնքապետարանի տարածքում գտնվող բնակավայրերից մեկը, որի սահմաններում անցնում են այս քաղաքացու քոչվորական ուղիները:
Ըստ Ա.Ա. Բերդնիկովայի՝ չեն նույնանում նաև «հաշվառման» և «բնակության
վայր» հասկացությունները, քանի որ հաշվառման վայրն ինքնին անձի բնակության
ենթադրյալ վայրն է, որը, սակայն, չի պարտավորեցնում նրան ֆիզիկապես բնակ1
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վելու այդ հասցեում, և հաշվառման փաստը չի կարող հանդիսանալ քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների իրականացման սահմանափակող
գործոն: Հեղինակն առանձնացնում է ըստ բնակության վայրի գրանցման և հաշվառման ինստիտուտները՝ նշելով, որ բնակության վայրի հաշվառման բացակայությունը խոչընդոտ չէ նրա փաստացի գտնվելու վայրի գրանցման համար, ինչը
կարող է նպաստել քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների,
ինչպես նաև սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների իրացման երաշխիքների ստեղծման համար: Այդպիսին են նաև ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը,
մայրության, մանկության և ընտանիքի պետական պաշտպանության արժանանալու իրավունքը1:
Վերը ներկայացված ուսումնասիրության արդյունքները կրկին վկայում են այն
մասին, որ պետություն-քաղաքացի (ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում՝
քաղաքացիություն չունեցող անձ) իրավահարաբերություններում խիստ կարևոր է
նրա բնակության վայրը որոշելը: Ընդ որում, բնակության վայրը չի նույնանում անձի գտնվելու վայրի հետ՝ ի հակադրումն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում տեղ գտած ձևակերպումների, որոնցում, ինչպես վերը նշվեց, հաշվառման և գտնվելու վայր արտահայտությունները նույնացվել են:
Նյութական օրենսդրությունը խիստ կարևոր դեր է կատարում երեխայի բնակության վայրը որոշելու հարցում, ուստիև, մեր կարծիքով դատավարական օրենքը
պետք է ոչ միայն բխի նյութական օրենքից, այլև չհակասի նրան, առավել ևս երբ
խոսքը վերաբերում է հիմնական հասկացություններին:
Այսպես, ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքը պարունակում է «բնակության վայր»,
ինչպես նաև «գտնվելու վայր» հասկացությունները: Ի տարբերություն դատավարական օրենսգրքի՝ ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքը «գտնվելու վայր» արտահայտության կողքին որոշ հոդվածներում օգտագործում է նաև «փաստացի» բառը (օրինակ՝
հոդված 43, 63, 110), իսկ առանձին դեպքերում չի օգտագործում (օրինակ՝ հոդված
118): Վերջինի պարագայում գտնում ենք, որ այստեղ նույնպես խոսքը վերաբերում
է երեխայի փաստացի գտնվելու վայրին:
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում հիշատակվում է «բնակության
վայր» հասկացությունը (հոդված 16)՝ երեխայի բնակելի տարածության իրավունքի
համատեքստում:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան հիշատակում է «երեխայի բնակության վայր» արտահայտությունը միայն 9-րդ հոդվածում, որի 1-ին մասի համաձայն՝ «Մասնակից
պետություններն ապահովում են, որ երեխան, հակառակ ծնողների ցանկության,
չբաժանվի նրանցից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրավասու մարմինները
գործող օրենքի և ընթացակարգի համաձայն կայացնեն որոշում, ինչը ենթակա է
դատական վերահսկողության, որ այդպիսի բաժանումն անհրաժեշտ է երեխայի
շահերը լավագույնս պաշտպանելու տեսակետից: Նման որոշում կարող է անհրաժեշտ լինել այս կամ այն կոնկրետ դեպքում, օրինակ, երբ ծնողները դաժանորեն են
վարվում երեխայի հետ կամ հոգ չեն տանում նրա մասին, կամ երբ ծնողներն առանձին են ապրում, և հարկ է որոշում կայացնել երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ»:
Վերը թվարկված իրավական ակտերում բացակայում են երեխայի բնակության վայրի հասկացությունը և դրա սահմանումը, ինչը մեր համոզմամբ կարևոր դեր
ունի երեխայի՝ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի իրացման և դրա կենսագործման հարցում:
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Կարծում ենք, որ երեխայի բնակության վայրի մասին խոսելիս պետք է շեշտադրումը կատարել ոչ թե նրա մշտական կամ առավելապես գտնվելու կամ հաշվառման վայրի, այլ նրա փաստացի բնակության վայրի վրա: Նման անհրաժեշտությունը թելադրված է ոչ միայն նյութական օրենսդրությամբ, այլև դատավարական, քանի որ երեխայի բնակության վայրի իրավունքը՝ որպես ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի բաղադրիչ և դրա կենսագործման միջոցներից մեկը, չի կրում անսահմանափակ բնույթ: Այն կրում է բոլոր առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորված են երեխայի տարիքով, հասունության և զարգացման աստիճանով,
երեխայի ինքնուրույնությամբ և այլ սուբյեկտիվ հատկանիշներով: Հետևաբար, որպես կանոն երեխայի բնակության վայրը համընկնում է օրինական ներկայացուցիչ/ներ/ի բնակության վայրի հետ և փաստացի նույնանում է այդ հասցեի հետ: Սակայն առանձին դեպքերում այն կարող է տարբերվել օրինական ներկայացուցչի
բնակության վայրից և իրացվել ինչպես երեխայի կողմից ինքնուրույն, այնպես էլ օրենքով սահմանված կարգով պետական իրավասու մարմինների կողմից: Երեխայի
բնակության վայրը նրա փաստացի գտնվելու վայրով սահմանելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն իրողությամբ, որ բնակության վայրի որոշման
առնչությամբ ծագած վեճերում պարտադիր է երեխայի փաստացի գտնվելու վայրի
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի ներգրավումը (օրինակ՝ ծնողական
իրավունքների սահմանափակման մասին հայց կարող է ներկայացնել երեխայի
փաստացի բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը
կամ պաշտոնատար անձինք և այլ քաղաքացիներ, որոնց հայտնի են դարձել երեխայի կյանքին և առողջությանը սպառնալու, նրա իրավունքների և շահերի խախտումների դեպքեր, այդ մասին պետք է հայտնեն երեխայի փաստացի գտնվելու
վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին):
Կարևորում ենք նաև Եվրոպական միության անդամ պետությունների կողմից
պարտադիր հանդիսացող փաստաթղթերում տեղ գտած ուսումնասիրությունները և
մոտեցումները, որոնցից, օրինակ՝ Բիս Բրյուսսել II փաստաթղթում «բնակության
վայր» և «գտնվելու վայր» հասկացությունները նույնպես տարբերակվում են, այն է՝
«բնակության վայրը» օգտագործվում է «place of residence» տերմինով, իսկ
«գտնվելու վայրը»՝ «place of temporary residence»1:
Վերոհիշյալ բոլոր դիտարկումները և օտարերկրյա փորձի ուսումնասիրությունը թույլ են տալիս հանգել այն հետևության, որ առկա է անհրաժեշտություն «բնակության վայր» հասկացության ձևակերպման և օրենսդրական մակարդակում դրա՝
որպես իրավունքի ինքնուրույն տեսակի ամրագրման: Այս հարցում կարևորում ենք
հատկապես երեխայի բնակության վայրի սահմանման անհրաժեշտությունը, որպիսին, ինչպես վերը նշվեց, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, իսկ դատական
պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ «երեխայի բնակության վայր» արտահայտությունը միանշանակ չի ընկալվում, և չկա այնպիսի չափորոշիչ, որը թույլ կտար ի վերջո վերացնել հասարակության թյուրըմբռնումը երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ: Առավել կարևորում ենք «երեխայի բնակության
վայր» հասկացության սահմանումը՝ պայմանավորված այն իրողությամբ, որ որպես
կանոն այն չի տարանջատվում ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի բնակության
վայրից, երբեմն նաև նույնացվում է հաշվառման վայրի կամ գտնվելու վայրի հետ,
մինչդեռ մեր համոզմամբ դրանք տարբեր իրավական դեր և նշանակություն ունեցող հասկացություններ են:
Այսպիսով, մեր ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ ՀՀ օրենսդրությամբ որևէ իրավական ակտով սահմանված չէ երեխայի բնակության վայրի
1

Տե´ս Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of
parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000:
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հասկացությունը, որպիսի պայմաններում առաջարկում ենք կատարել լրացում «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում, այն է՝ «Երեխայի հիմնական իրավունքները և դրանց երաշխիքները» վերնագրված գլուխ II-ը լրացնել առանձին հոդվածով՝ «Երեխայի բնակության վայրը» վերտառությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Երեխայի բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում
գտնվող այն բնակելի տարածությունն է, որտեղ երեխան փաստացի բնակվում է
միայնակ կամ օրինական ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) հետ»:
Նշված փոփոխությամբ պայմանավորված` անհրաժեշտություն է առաջանում
նաև ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ, ուստիև առաջարկում ենք՝
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 2-րդ մասը փոփոխել հետևյալ կերպ. «2. Հայցադիմումը ներկայացվում է երեխայի փաստա-

ցի բնակության վայրի ընդհանուր իրավասության դատարան: Երեխայի փաստացի
բնակության վայրը անհայտ լինելու դեպքում հայցադիմումը ներկայացվում է կենտրոնական մարմնի գտնվելու վայրի դատարան»:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը փոփոխել հետևյալ կերպ. «2) Հայաստանի Հանրապետություն անօ-

րինական տեղափոխված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի անունը, փաստացի բնակության վայրը (եթե հայտնի է)»:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի 2-րդ մասը փոփոխել հետևյալ կերպ. «2. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու

մասին որոշմամբ մինչև Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի վերաբերյալ գործով վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելն արգելում է պատասխանողին փոխել երեխայի փաստացի բնակության վայրը»:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 261-րդ հոդվածի 1-ին մասը փոփոխել հետևյալ կերպ. «1. Երեխա որդեգրելու վերաբերյալ դիմումը տրվում է

որդեգրվող երեխայի հաշվառման, իսկ հաշվառման վայր չունենալու դեպքում՝ փաստացի բնակության վայրի առաջին ատյանի դատարան»:

THE CONCEPT OF THE CHILD'S RESIDENCE
Hayarpi Zargaryan
PhD student at theYSU Chair of Civil Law,
Judge at the Court of the First Instance of Yerevan
__________________________________

In the context of the child's right to free movement, the child's right to a place of
residence is exercised, which, as an independent right but an integral part of the right
to free movement, needs to be defined and enshrined in law.
A study of domestic legal acts shows that they do not define the concept of a
person's place of residence, moreover, there is no definition of "place of residence of a
child".
It is not provided by the legislation of the Republic of Armenia, and the study of
the case law shows that the phrase "place of residence of the child" is not clearly
understood.
This article proposes to make an addition to the RA Law on the Rights of the
Child, that is, to supplement Chapter II entitled "Fundamental Rights of the Child Their Guarantees" with a separate article entitled "Place of residence of the child".
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ПОНЯТИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБËНКА
Айарпи Заргарян
Соискатель кафедры гражданского права ЕГУ,
Судья суда общей юрисдикции города Еревана
______________________________

В контексте права ребëнка на свободное передвижение осуществляется
право ребëнка на место жительства, которое как самостоятельное право, но как
неотъемлемая часть права на свободное передвижение, должно быть
определено и закреплено в законе.
Изучение отечественных правовых актов показывает, что в них отсутствует
определение понятия «место жительства» лица, более того, отсутствует
определение понятия «место жительства ребëнка».
Это не предусмотрено законодательством Республики Армения, и изучение
прецедентного права показывает, что фраза «место жительства ребëнка» не
совсем понятна.
В данной статье предлагается внести в Закон РА «О правах ребëнка»
дополнение, то есть дополнить главу II «Основные права ребëнка - их гарантии»
отдельной статьей «Место жительства ребëнка».
Բանալի բառեր-գտնվելու վայր, բնակության վայր, մշտական բնակության վայր,

կացարան, բնակության վերջին հայտնի վայր, երեխայի փաստացի գտնվելու վայր,
անձի հաշվառման հասցե, անձի իրավաբանական հասցե:
Ключевые слова - местонахождение, место жительства, место постоянного
проживания, место проживания, последнее известное место жительства,
фактическое местонахождение ребенка, адрес регистрации лица, юридический
адрес лица.
Key words -location, place of residence, place of permanent residence,
accommodation, last known place of residence, actual location of the child,
registration address of the person, legal address of the person.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОСТИ СПОРА В КАЧЕСТВЕ
НЕОБХОДИМОЙ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Шушанна Алексанян
Аспирант кафедры гражданского и гражданско-процессуального
права Российско-Армянского университета
_____________________________

Как отличить внутренние частноправовые споры от международных? Какие
критерии стоит брать за основу при проведении деления? Иначе говоря, как определить трансграничный частноправовой спор? На первый взгляд, эти вопросы
могут показаться академическими и не несущими прикладного характера. Однако, они имеют важное практическое значение. Изучение этих вопросов необходимо для корректного и уместного применения коллизионных норм.
Нормы международного частного права регулируют гражданско-правовые,
семейные и трудовые отношения с иностранным или международным элементом1.
Действие международного частного права обуславливается наличием в
частноправовых отношениях иностранного элемента, и оно применяется только
при наличии этого элемента. Наличие иностранного элемента ставит под сомнение применение национального материального права суда (lex fori) и в зависимости от того, какого подхода придерживается та или иная страна, ставит суд
перед необходимостью или возможностью применения коллизионных норм, которые определяют подлежащее применению право. То есть международное
частное право вступает в игру, когда дело, находящееся в суде, затрагивает какое-то обстоятельство, событие, сделку, которые настолько тесно связаны с
иностранной правовой системой, что возникает необходимость обратиться к
этой системе2.
Правосудие по трансграничным спорам отличается от правосудия по внутринациональным делам тем, что оно состоит из двух этапов: сначала суд определяет применимый правопорядок и только после этого применяет материальные нормы соответствующего правопорядка.
Из вышеизложенного следует, что квалификация того или иного спора в качестве трансграничного, то есть имеющего в своем составе иностранный элемент, является необходимой предпосылкой для применения международного
1
Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М. Артемьева, Д.В.
Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011. Т. 1: Общая
часть. С. 8. Цит. по Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1994. С.
10.
2
G.C. Cheshire: Private International Law, Oxford University Press, London E.G., first published
1923, reprinted 1943, 1945, 1946, reprinted 1955, p. 5.
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частного права. Однако, на практике определение наличия иностранного элемента является неоднозначным, что обуславливает значимость настоящего исследования. Проблема состоит в том, чтобы определить, когда дело связано
только с одним государством или, когда оно в достаточной степени связано с
иностранным государством или правовой системой, чтобы выбрать применимое
право на основании коллизионных норм или санкционировать применение права, выбранного сторонами.
Некоторые ученые могут посчитать, что определение трансграничности спора не имеет практического, прикладного значения и может существовать только
в теории. В основе этого подхода лежит мнение, что сфера действия коллизионных норм не имеет границ и распространяется не только на дела с наличием
иностранного элемента, но и на внутренние споры. Для них каждое дело является потенциальным конфликтом правовых норм, и, рассмотрев его через процедуру выбора применимого права, суд может легко выяснить, применяется ли
право суда или иностранное право1.
С одной стороны, такой подход может показаться привлекательным, так как
в соответствии с ним не возникает необходимости определения трансграничного
частноправового спора и, соответственно сферы применения международного
частного права. Однако этот подход не будет оправдывать свои цели с практической точки зрения, так как возникает необходимость применения судом своих
коллизионных норм в каждом рассматриваемом им деле, необходимость указывать в каждом судебном решении основания применения не только иностранного, но и национального права. Кроме того, рассматриваемый подход создает
множество возможностей для злоупотребления правами как судом, так и сторонами спора. Так, последние могут создать иллюзию необходимости применения
иностранного права к отношениям, явно имеющим национальный характер, с
целью избежать применения каких-либо положений национального права, что
приведет к несправедливому исходу дела.
Следовательно, вышеизложенный подход не устраняет необходимости
разграничения трансграничного спора от внутреннего и не может умалять значение настоящего исследования.
Значение определения наличия иностранного элемента в частноправовом
споре разнится в зависимости от роли суда в вопросе применения иностранного
права.
В мире существует множество различных подходов к определению роли суда в вопросе применения иностранного права, которые можно обобщить в две
большие группы. Согласно первой теории, которая именуется теорией факультативного выбора права2, иностранное право не применяется по инициативе суда,
и необходимой предпосылкой для его применения является заявление стороны
спора. Второй подход базируется на концепции применения иностранного права

1

M. De Boer, Th., “Facultative Choice of Law The Procedural Status of Choice-of-Law Rules
and Foreign Law (Volume 257)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, p. 242, first published online: 1996, [Электронный ресурс]:
http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789041104403_03 (дата обр. 25.11.2021).
2
Jänterä-Jareborg, Maarit, “Foreign law in national courts: A comparative perspective (Volume
304)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, p. 197, first published
online:
2003,
[Электронный
ресурс]:
http://dx.doi.org/10.1163/18758096_pplrdc_A9789004140233_02 (дата обр. 01.12.2021), цит. по A. Flessner, “Fakultatives
Kollisionsrecht”, RabelsZ, 1970, pp. 547- 584.
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судом ex officio , то есть применение иностранного права по инициативе суда является его обязательством.
Очевидно, что выявление трансграничного характера спора имеет более весомое значение, если суд имеет обязательство по применению иностранного
права при наличии необходимых предпосылок независимо от заявления стороны. Так, в случае факультативного выбора права суд, не имея обязанности применения иностранного права, соответственно и не заинтересован в самостоятельном выявлении наличия оснований применения международного частного
права. Иначе говоря, если нет необходимости применения иностранного права,
то целесообразность применения коллизионных норм, которые могут отсылать к
иностранному праву, также отпадает.
Однако, подход факультативного применения иностранного права со временем претерпевает изменения 2 , так как он препятствует установлению благоприятных взаимоотношений между странами и может привести к несправедливому исходу дела.
Следовательно, значение определения трансграничного частноправового
спора, то есть выделения критериев определения иностранного элемента в
частноправовых отношениях, не должно умаляться по причине существования
разных теорий применения иностранного права национальным судом. Необходимость определения трансграничного частноправового спора соответствует современным тенденциям развития частноправовых отношений, а подходы государств к вопросу применения иностранного права следует приводить в соответствие со складывающимися международными отношениями, так как постановка национального права выше иностранного противоречит сбалансированному и непредвзятому регулированию международных частноправовых отношений.
Определение трансграничности спора имеет особое значение в случаях,
когда коллизионные нормы отсылают к применению иностранного права или при
выборе сторонами иностранного права на основании автономии воли сторон, так
как в таком случае появляется необходимость оценки правомерности этого выбора. Интерес правопорядка, связанный с обеспечением применения обычных
императивных норм для внутренних договоров, который может быть охарактеризован как интерес в соблюдении императивных предписаний, требует проведения разграничения между внутренними и трансграничными договорами с последующим разрешением действия принципа автономии воли только в отношении
трансграничных договоров3. То есть необходимость квалификации частноправового спора в качестве трансграничного возникает как для применения коллизионных норм при отсутствии выбора применимого права сторонами, так и при наличии последнего, что более подробно будет рассмотрено в настоящем исследовании.

1

International Commercial Litigation (2nd Edition) Richard Fentiman, p. 666, from: Oxford Legal
Research Library (http://olrl.ouplaw.com). (c) Oxford University Press, 2021; Перетерский И.С.
Очерки международного частного права РСФСР. М., 1925. С. 42-43.
2
Хоцанов Д.А. Основания применения иностранного частного права в доктрине,
законодательстве и судебной практике Англии, США и России // Журнал российского
права. — 2008. — N 6, цит. по Geeroms S. Foreign Law in Civil Litigation: A Comparative and
Functional Analysis. Oxford, Oxford University Press, 2004. pp. 82-83.
3
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. – «Инфотропик
Медиа», 2013 г. С. 121.
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Предполагается, что основания применения коллизионных норм, то есть выделение критериев трансграничного частноправового спора, должны быть предусмотрены в самих источниках, содержащих коллизионные нормы. Особенностью транснациональных отношений является то, что они не имеют собственной правовой системы, поэтому и в их регламентации, и в их непосредственном
регулировании принимают активное участие и нормы национального права, и
нормы международного права, и нормы права иностранных государств1. Итак,
коллизионные нормы могут содержаться как во внутринациональных источниках,
так и международно-правовых.
Обратившись к существующим в сфере международного частного права
международным конвенциям, можем обнаружить, что они не позволяют однозначно выделить критерии трансграничных частноправовых споров, так как в
большинстве случаев не содержат релевантных определений.
Так, некоторые конвенции содержат положения, из которых вытекает невозможность их применения к внутринациональным делам, а некоторые указывают
на наличие международного частноправового характера спора как необходимое
основание их применимости.
Однако, многие конвенции вовсе не содержат положений о сфере их применения. Например, Гаагская конвенция о праве, применимом к трастам, и их признании, в положениях о сфере ее применения предусматривает, что она определяет право, применимое к трастам, и регулирует их признание2. Упоминание о
трансграничном характере траста в конвенции отсутствует.
Критерии спора, подпадающего под регулирование соответствующего документа, не предусмотрены также в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года
и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. В отличие от названных
двух конвенций, Киевское соглашение от 1992 года в преамбуле указывает на
придание важного значения развитию сотрудничества в области разрешения
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности споров между
субъектами, находящимися в разных государствах - участниках Содружества Независимых Государств3. Однако в статьях 1 и 2 того же Соглашения в отношении
хозяйствующих субъектов, споры между которыми регулируются Соглашением,
не предусмотрено требования их нахождения в разных государствах. То есть,
если из преамбулы Соглашения в качестве необходимого иностранного элемента для ее применения вытекает нахождение субъектов в разных государствах, то
далее в тексте этот критерий более не выделяется. В такой ситуации в сфере
применения Соглашения могут возникнуть серьезные проблемы, так как формулировки в Соглашении создают почву для злоупотреблений по вопросу определения оснований ее применения.
Интересным является подход, предусмотренный в Конвенции о соглашениях о выборе суда. В качестве общего правила Конвенция предусматривает ее
1

Нефедов Б. И. Межсистемные надотраслевые образования в праве : монография. Омск:
Омский юридический институт, 2008. С. 13.
2
Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, art. 1.
[Электронный
ресурс]:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59
(дата обр. 01.12.2021).
3
Соглашение СНГ от 20.03.1992 г. «О порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности», ст.1 [Электронный ресурс] // Система
Консультант Плюс.
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применимость к международным судебным делам, а затем разъясняет значение
слова «международный», давая разные трактовки для разных глав Конвенции:
для целей Главы II дело считается международным, кроме случаев, когда стороны являются резидентами в Договаривающемся Государстве, в котором находится рассматривающий дело суд, и отношения между сторонами и прочие элементы, относящиеся к спору, вне зависимости от местонахождения выбранного
суда, связаны исключительно с этим государством; а для целей Главы III дело
считается международным, если испрашивается признание или исполнение
иностранного судебного решения1.
Далее, Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам2, которая, как указано в ее
преамбуле, дополняет предыдущую рассмотренную нами конвенцию, исключает
из сферы своего применения такие публично-правовые дела, как связанные с
взиманием налогов, таможенные и административные дела и устанавливает в
качестве иностранного элемента вынесение судебного решения судом другого
Договаривающегося государства.
Последний международный документ, на который хотелось бы обратить
внимание – Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров3. Основополагающим критерием ее применения предусмотрено нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Однако, то обстоятельство,
что коммерческие предприятия сторон находятся в разных государствах, не принимается во внимание, если это не вытекает ни из договора, ни из имевших
место до или в момент его заключения деловых отношений или обмена информацией между сторонами4. Также не подлежат учету на национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый статус, ни гражданский или
торговый характер договора5. Таким образом, в качестве иностранного элемента
эта Конвенция рассматривает место нахождения коммерческих предприятий
сторон спора в разных государствах и не берет за основу, например, их национальную принадлежность, но одновременно предусматривает случаи, когда нахождения сторон в разных странах не имеет значения.
Из вышеизложенного следует, что имеющиеся в международных конвенциях формулировки не позволяют однозначно сформулировать определение
трансграничного частноправового спора и, соответственно, сферу применения
международных соглашений в рамках международного частного права. Подходы, принятые в рассмотренных международных документах, можно градировать
от полного отсутствия попыток определения сферы их применения до установления различных положительных или негативных критериев иностранного элемента спора.

1

Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, art. 1 [Электронный ресурс]:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98 (дата обр. 01.12.2021).
2
Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil
or Commercial Matters, art. 1 [Электронный ресурс]: https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/full-text/?cid=137 (дата обр. 01.12.2021).
3
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, заключена в г. Вене 11.04.1980. Вестник ВАС РФ, № 1, 1994.
4
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, заключена в г. Вене 11.04.1980. Вестник ВАС РФ, № 1, 1994, ст. 1(2).
5
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, заключена в г. Вене 11.04.1980. Вестник ВАС РФ, № 1, 1994, ст. 1(3).
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В доктрине также отсутствует однообразный подход к определению трансграничного характера частноправового спора, и учеными предлагаются разные
критерии для проведения оценки.
Выдающийся ученый в сфере международного частного права Тед де Бур
выделяет следующие подходы, которые могут браться за основу для определения трансграничного частного спора: на основании национальных коллизионных
норм, на основании норм материального права и с учетом фактических обстоятельств дела.
В основе первого подхода лежит швейцарский закон о международном частном праве, в котором не перечисляются элементы, указывающие на иностранный характер спора. По словам одного из составителей закона, нет необходимости в общем определении дел с участием нескольких государств, поскольку
международный характер отдельного дела должен определяться критериями,
изложенными в каждой соответствующей норме о выборе права1. То есть, иностранный элемент будет считаться присутствующим, если при применении соответствующей коллизионной нормы устанавливается какая-либо иностранная
связь. Например, если при определении права, применимому к обязательствам
из причинения вреда, за основу берется коллизионная норма места совершения
правонарушения – lex loci delicti, то спор будет считаться международным, только если вред причинен заграницей.
Изучение объективных коллизионных привязок, используемых в России,
странах ЕС и Швейцарии для определения объективного договорного статута,
позволило А.В. Асоскову прийти к выводу, при таком подходе трансграничный
характер договору могут придать только следующие элементы: место жительства или место фактического пребывания физического лица - стороны договора;
основное место деятельности стороны либо место нахождения коммерческого
предприятия (place of business), через которое по условиям договора должно
производиться исполнение обязательств; место исполнения обязательств; место
нахождения объекта договорного обязательства2.
Отрицательным моментом в определении трансграничности спора на основании национальных коллизионных норм является то, что появляется необходимость применения коллизионных норм к каждому делу, даже имеющему очевидно внутренний характер, что является неоправданным с практической точки зрения. Также этот подход не является гибким, не может охватывать всевозможные
ситуации, устанавливая для них справедливое регулирование, что не соответствует современному развитию частноправовых отношений.
Например, в рамках этого подхода затруднительно справедливо оценить такую категория дел, которые полностью связаны с одной юрисдикцией, за исключением того факта, что они рассматривается судом другой страны. Получается,
что такая категория дел в зависимости от разных коллизионных норм может квалифицироваться как в качестве международного, так и внутринационального
спора, а обстоятельство рассмотрения дела иностранным судом учтено не будет.

1
M. De Boer, Th., “Facultative Choice of Law The Procedural Status of Choice-of-Law Rules
and Foreign Law (Volume 257)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, p. 249, first published online: 1996, [Электронный ресурс]:
http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789041104403_03 (дата обр. 05.12.2021).
2
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. - «Инфотропик
Медиа», 2013 г. С. 122.
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Следующий подход по определению иностранного элемента на основании
норм материального права требует изучения соответствующих законов, а не
фактических аспектов дела. Здесь возникает вопрос: является ли материальное
право суда единственным применимым правом или существуют ли какие-либо
другие законы, которые могут претендовать на применение? Однозначно ответить на этот вопрос без рассмотрения фактов дела представляется невозможным. То есть, несмотря на то, что в соответствии с этим подходом первоначальную роль играет рассмотрение спора через призму материальных норм, абстрагироваться от значения фактических обстоятельств дела невозможно.
Согласно этому подходу любой спор должен быть сопоставлен с нормами
права с целью оценки, существует ли, возможно, какая-то другая юрисдикция,
кроме форума, которая может иметь заинтересованность в рассматриваемом
деле. Критика предъявляемая к этому подходу схожа с той, которая выдвигается
при рассмотрении любого спора, в том числе внутринационального, в качестве
подпадающего под регулирование международного частного права1.
Последний подход, согласно которому трансграничность спора определяется на основании фактических обстоятельств дела, устанавливает, что как только
один из фактов намекает на иностранную связь, какой бы незначительной она ни
была, это следует воспринимать как предупреждение о том, что может существовать проблема с несколькими государствами, и в этом случае вступает в
действие коллизионное право. Если такого указания нет, судья отклоняет нормы
коллизионного права и рассматривает дело как внутригосударственное.
Профессор де Бур сравнивает этот подход с процессом рассмотрения судами внутренних споров, проводя аналогию между изучением судом фактических
обстоятельств дела для установления института, регулирующего соответствующие правотношения, и рассмотрением фактических обстоятельств дела для
установления присутствия или отсутствия иностранного элемента2.
Этот подход может подвергаться критике с теоретической точки зрения, так
как он не позволяет выделить абстрактных критериев установления иностранного элемента. С практической точки зрения оценка этого подхода является неоднозначной. С одной стороны, он ставит перед судом, который применяет иностранное право ex officio обязательство по выявлению и доказыванию иностранного элемента. То есть, если суд не применит иностранное право, которое подлежало применению, или применит иностранное право к делу, не имеющему с ним
связей, это может послужить основанием для отмены судебного решения. С другой стороны, при рассмотренных ранее подходах деятельность суда тоже никоим образом не облегчена, но в отличии от, например, подхода определения
трансграничности на основании национальных коллизионных норм, учет фактических обстоятельств дела позволяет в какой-то мере урегулировать разнообразные формы развивающихся частноправовых отношений. То есть отсутствие
строгих рамок делает этот подход гибким. Иначе говоря, возложение на суд обязательства тщательного рассмотрения фактических обстоятельств дела способствует учету интересов сторон и справедливому исходу дела.
Вышерассмотренные подходы, их разные интерпретации находят отражение в национальных коллизионных нормах многих государств и практике приме1

M. De Boer, Th., “Facultative Choice of Law The Procedural Status of Choice-of-Law Rules
and Foreign Law (Volume 257)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, p. 251, first published online: 1996, [Электронный ресурс]:
http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789041104403_03 (дата обр. 05.12.2021).
2
Там же.
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нения этих норм. Как отметил Д. В. Морозов, суды применяют иностранное право не потому, что это предписано самим иностранным правом, а потому, что
обязанность его применения содержится в национальных коллизионных нормах1.
В Республике Армения необходимость наличия иностранного элемента в
частноправовых отношениях в качестве предпосылки применения коллизионных
норм и, соответственно, иностранного права, вытекает из содержания части 1
статьи 1253 гражданского кодекса РА. Согласно этой статье: при участии иностранных граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иностранных
юридических лиц, организаций, не считающихся юридическими лицами в соответствии с иностранным законодательством, лиц без гражданства, а также в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, право, применимое
к гражданским правоотношениям судом, определяется на основании настоящего
кодекса, других законов Республики Армения, международных договоров Республики Армения и международных обычаев, признанных Республикой Армения2.
Аналогичное положение содержится и в гражданском кодексе Российской
Федерации, в связи с этим, судебная практика РФ, в части не противоречащей
нормативным регулированиям РА, может служить ориентиром при толковании
положений законодательства РА.
Несмотря на схожесть с первого взгляда, в аналогичном регулировании в ГК
РФ по сравнению с ГК РА имеются и отличия. Так, в РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан
или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект
гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов и
обычаев, признаваемых в Российской Федерации3.
При сравнении приведенных правовых норм можно обнаружить, что их гипотезы заключается в установлении видов проявлений иностранного элемента.
В РА иностранный элемент выделен на стороне субъекта правоотношений и
объекта. В РФ законодательно выделены те же элементы, однако одновременно
установлена возможность существования и иных иностранных элементов. То
есть случаи, предусмотренные в законе, не являются исчерпывающими4. Получается, при буквальном толковании в РА, в отличии от РФ, предусмотрен исчерпывающий перечень иностранных элементов.
Следовательно, за рамками регулирования части 1 статьи 1253 ГК РА
оставлен такое наиболее часто встречающееся проявление иностранного эле-

1

Морозов Д.В. Экстерриториальные нормы и доктрина международного частного права //
Журнал российского права. 2011. №7 (175), с. 102. [Электронный ресурс]:
https://cyberleninka.ru/article/n/eksterritorialnye-normy-i-doktrina-mezhdunarodnogo-chastnogoprava (дата обращения: 05.12.2021).
2
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է 05.05.1998 ՀՕ-239, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50),
հոդված
1253,
1-ին
մաս
[Электронный
ресурс]:
https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=154651 (дата обр. 05.12.2021).
3
Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019), ч.1 ст.1186.
// Система Консультант Плюс.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. N 24 "О применении
норм международного частного права судами Российской Федерации".
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мента, как локализация за рубежом юридического факта, с которым связаны возникновение, изменение или прекращение отношения1.
Проявление названных трех и иных видов иностранного элемента можно
обнаружить в многочисленных формах. Например, сторона спора может иметь
иностранное гражданство или иностранное место жительства; лицо может быть
признано банкротом в одной стране, при этом имея множество кредиторов в других странах; сделка может касаться имущества, расположенного заграницей, или
заграницей может иметь место распоряжение имуществом, расположенным в
другой стране; если дело касается переводного векселя, иностранный элемент
может состоять в том, что выписка или акцепт индоссамента был произведен за
границей; договор может быть заключен в одной стране с целью быть исполненным в другой стране; два лица могут обратиться в суд такой страны, где способы
заключения и расторжения брака является более подходящими, чем в стране их
места жительства2 и др. При этом следует отметить, что наличие одного проявления иностранного элемента само по себе достаточно для признания за договором трансграничного характера3.
Малочисленная судебная практика по применению иностранного права в РА
не позволяет с уверенностью ответить на вопрос, возможно ли применение
иностранного права при наличии таких проявлений иностранного элемента, которые законодательно не предусмотрены, однако существующее законодательное регулирование создает предпосылки для необоснованного ограничения возможных проявлений иностранного элемента. Это не соответствует современным
реалиям международных частноправовых отношений.
Следующая проблема, на которой хотелось бы заострить внимание, это
возможность регулирования нормами международного частного права частноправовых отношений, не осложненных иностранным элементом, с учетом существующих законодательных положений.
Как было нами рассмотрено, в РА и РФ законодательно урегулированы вопросы права, применяемого к отношениям, осложненным иностранным элементам. При этом не установлено, что иностранное право может быть применено
только к отношениям, осложненным иностранным элементам.
Соответственно, возникает вопросы: могут ли отношения, не имеющие
иностранного элемента, подпадать под регулирование коллизионных норм, и,
соответственно, могут ли стороны договориться о применении к внутринациональным отношениям иностранного права? Положительный ответ на эти вопросы может вытекать из действующего в частном праве разрешительного принципа, однако он привел бы к бессмысленности деления частноправовых споров на
международные или трансграничные и внутренние.
Некоторыми учеными была выдвинута позиция о том, что для целей толкования нормы ч. 1 ст. 1186 ГК РФ в качестве одного из проявлений иностранного
элемента можно рассматривать также само соглашение сторон о выборе иност-

1

Борисов В.Н., Власова Н.В., Доронина Н.Г. и др. Международное частное право (учебник)
(отв. ред. д.ю.н., проф. Н.И. Марышева; 4-е изд., перераб. и доп.). - "Институт законо‐
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации",
"Юридическая фирма Контракт", 2018 г. С. 1.; Лунц Л.А. Курс международного частного
права: В 3 т. – М.: Спарк, 2002. С. 23.
2
G.C. Cheshire: Private International Law, Oxford University Press, London E.G., first published
1923, reprinted 1943, 1945, 1946, reprinted 1955, p. 5.
3
The S, Komninos [1991] 1 Lloyd's Rep 370.
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ранного права , а возможность замены права суда иностранным правом, полностью или частично, зависит от степени свободы сторон спора распоряжаться
применимыми нормами2.
Однако, такое субъективное рассмотрение иностранного элемента может
привести к устранению соблюдения такими сторонами всех императивных норм
национального права, не говоря уже о его "сверхимперативных" нормах3, что делает существование императивных норм бессмысленным и противоречит их целям.
На практике в качестве основания для ограничения возможности выбора
сторонами применения иностранного права российские ссуды 4 ссылались на
норму, в соответствии с которой, если в момент выбора сторонами договора
подлежащего применению права все касающиеся существа отношений сторон
обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами права другой
страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с
которой связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства5.
Аналогичного положения в законодательстве РА не наблюдается.
Рассматривая вопрос правомерности применения иностранного права к
частноправовым отношениям, Апелляционный гражданский суд РА установил6,
что внутренних правовые акты иностранных государств не могут быть составной
частью законодательства РА и применяться на территории РА, за исключением
коллизионных правоотношений, а также договорных отношений, стороны которых пришли к взаимному соглашению в случаях предусмотренных законом урегулировать свои договорные отношения иностранным правом.
В условиях отсутствия законодательного запрета на установление сторонами применимого права к национальным отношениям, такой подход не позволяет
ответить на вопрос о правомерности проявления автономии воли сторон по вопросу выбора в качестве применимого к их правоотношениям иностранного права.
Из вышеизложенного следует, что действующие законодательные положения как в РА, так и в РФ очевидным образом не ограничивают автономию воли
сторон на выбор применимого права, что может привести к серьезным злоупотреблениям со стороны сторон спора путем исключения применимости к их правоотношениям императивных норм национального права.
С учетом всего вышесказанного следует закрепить как в гражданском кодексе РА, так и РФ, что возможность применения иностранного права на основании
1

Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. – «Инфотропик
Медиа», 2013 г. С. 128.
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Jänterä-Jareborg, Maarit, “Foreign law in national courts: A comparative perspective (Volume
304)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, p. 202, first published
online: 2003, [Электронный ресурс]: http://dx.doi.org/10.1163/18758096_pplrdc_A9789004140233_02 (дата обр. 25.11.2021).
3
Карабельников Б.Р., Д'Круз Р. Общие положения российского международного частного
права в зеркале английского права. Научно-практический и сравнительно-правовой
комментарий к главе 66 Гражданского кодекса Российской Федерации — Специально для
системы ГАРАНТ, 2021 г., с. 14.
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См. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от
03.08.2010 N Ф03-792/2010 по делу N А73-4511/2008.
5
Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019), ч. 5 ст.
1210 // Система Консультант Плюс.
6
Постановление Апелляционного гражданского суда РА от 15.06.2010 по делу номер
ЕКД/2794/02/09.

62

Պետություն և իրավունք N 3 (91) 2021

коллизионных норм или выбора сторон может существовать только при осложнении частноправовых отношений сторон объективным иностранным элементом, то есть при наличии трансграничных частноправовых правоотношений, а в
законодательстве РА также следует допустить возможность и иных проявлений
иностранного элемента помимо субъекта и объекта правоотношений.
Если стороны все-таки предусмотрели применения к их чисто внутренним
правоотношениям иностранного права, то это следует рассматривать как проявление принципа свободы договора, однако императивные нормы национального
права не должны утрачивать своей силы, а иностранное право применяется в
части, не противоречащей им.
Итак, санкционирование применения иностранного права к любым частноправовым отношениям и отказ от применения иностранного права национальными судами являются двумя крайностями. Первый подход существенно нарушает
интересы государства, с правом которого спор связан, так как его императивные
нормы утрачивают свое значение. Второй подход в свою очередь не отражает
реалии современного международного оборота и не создает благоприятную среду для сотрудничества государств. В связи с этим наиболее разумным является
создание возможности применения иностранного права к частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом, то есть обладающим свойством
трансграничности. Следовательно, определение трансграничного характера
частноправового спора имеет важное практическое значение, так как является
необходимой предпосылкой для подпадания спора под сферу регулирования
международного частного права и впоследствии применения иностранного права к частноправовым отношениям.
Логическим заключением приведенных позиций, размышлений, доводов является установление необходимости закрепления в законодательстве РА запрета применения иностранного права к частноправовым отношениям, не осложненным иностранным элементом, а также необходимости расширения возможных проявлений иностранного элемента с целью соответствия развивающимся
частноправовым отношениям.

ՎԵՃԻ ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ՝ ՈՐՊԵՍ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Շուշաննա Ալեքսանյան
Հայ-Ռուսական համալսարանի քաղաքացիական և քաղաքացիական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Սույն գիտական հոդվածում ներկայացված են մասնավոր իրավունքի վեճերը
ներքին և անդրսահմանային տեսակների բաժանելու գործնական նշանակությունը
և տարբեր մոտեցումները: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վեճի
անդրսահմանային որակումը, այսինքն՝ դրա կազմում օտար տարր ունենալը,
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անհրաժեշտ նախապայման է օտարերկրյա իրավունքի կիրառման համար, ինչը
իրականացվում է կոլիզիոն նորմերի կամ կողմերի կամքի հիման վրա։
Հետազոտության արդյունքում նաև առաջարկվել է փոփոխություն կատարել
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում։

LEGAL PROBLEMS OF DETERMINING OF THE
TRANSBOUNDARY ATTRIBUTE OF A DISPUTE AS A
NECESSARY GROUND FOR THE APPLICATION OF
FOREIGN LAW IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Shushanna Aleksanyan
Postgraduate student of the Department of Civil and Civil Procedure
Law of Russian-Armenian University
___________________________

This scientific article examines the practical significance and different approaches
to dividing private law disputes into internal and cross-border ones. It has been
established that the qualification of a dispute as cross-border, that is, having a foreign
element in its composition, is a prerequisite for the application of foreign law based on
conflict of laws rules or the choice of the parties.
As a result of the study, it was proposed to make amendments to the Civil Code
of the Republic of Armenia.
Ключевые слова: трансграничный частноправовой спор, международное частное
право, иностранный элемент.
Բանալի բառեր. անդրսահմանային մասնավոր իրավունքի վեճ, միջազգային
մասնավոր իրավունք, օտար տարր:
Key words: cross-border (transboundary) private law dispute, private international law,
foreign element.
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արուս Հայրապետյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
Սահմանադրական դատարանի անհատական
դիմումների վերլուծության բաժնի պետ
____________________________

Առևտրային գաղտնիքի ռեժիմը իրավամբ գաղտնի և տնտեսապես արժեքավոր տեղեկատվության պաշտպանության լավագույն միջոց կարելի է համարել:
Առևտրային գաղտնիքի նկատմամբ իրավունքի փոխանցման որոշ առանձնահատկություններ քննարկման առարկա կդարձնենք ստորև:
Առևտրային գաղտնիքի տնօրինման ամենատարածված եղանակը դրա փոխանցումն է: Գոյություն ունեն առևտրային գաղտնիքի փոխանցման մի շարք եղանակներ: Այսպես.
1. Առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության իրավատերը կարող է ազատորեն կտակել այն կամ փոխանցվել ըստ օրենքի ժառանգման կանոններով:
2. Առևտրային գաղտնիքը փոխանցվում է իրավաբանական անձի վերակազմակերպման ժամանակ՝ իրավունքների իրավահաջորդության կարգով փոխանցվելու դեպքում:
3. Առևտրային գաղտնիքը կարող է փոխանցվել առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի միջոցով, որը փոխանցման ամենատարածված եղանակն է:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1166-րդ հոդվածը սահմանում է, որ չբացահայտված տեղեկատվությանը (այդ թվում` առևտրային գաղտնիքին) տիրապետող
անձը կարող է այդ տեղեկատվության բովանդակությունը կազմող տեղեկատվություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն լիցենզային պայմանագրով հանձնել
այլ անձի: Միևնույն ժամանակ սույն հոդվածը հղում է կատարում 1106-րդ հոդվածին, որը կարգավորում է լիցենզային պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունները, այսինքն` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը առևտրային գաղտնիքի պայմանագիրը ամբողջությամբ դիտարկում է որպես լիցենզային պայմանագիր: Հարկ է
նկատել, որ «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
«Անբարեխիղճ մրցակցությունը չբացահայտված տեղեկատվության նկատմամբ»
վերտառությամբ 16-րդ հոդվածի 11-րդ մասը սահմանում է չբացահայտված տեղեկատվությունն օրինականորեն տնօրինող անձի` առևտրային գաղտնիքի իրավատիրոջ` դրա բովանդակությունը կազմող տեղեկություններն ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն այլ անձի` համապատասխան պայմանագրի հիման վրա տրամադրելու իրավունքը: Ի տարբերություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի` հիշյալ օրենքը չի հստակեցնում պայմանագրի տեսակը որպես լիցենզային:
Հետազոտողների մեծ մասը ավանդաբար նշում է, որ առևտրային գաղտնիքի
վերաբերյալ պայմանագիրը լիցենզային պայմանագրի հատուկ տեսակ է, որի օբյեկտը չարտոնագրված տեխնիկական որոշում է, և սրա հետ կապված՝ առանձնացնում են ոչ արտոնագրային լիցենզիան՝ ի տարբերություն արտոնագրային լիցենզիայի1: Սակայն պետք է նշել, որ հեղինակների մեծ մասը քննադատում է լի1

Տե'ս Акопян А. А., Гражданско-правовое регулирование отношений в области передачи
ноу-хау, Диссертация ... кандидата юридических наук, М , 2008, էջ 77:
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ցենզային պայմանագիրը որպես առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիր դիտարկելը: Այս հեղինակների կողմից քննարկվում է ոչ թե լիցենզային պայմանագիրը, այլ հենց առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը: Այսպես,
Ի.Ջենինը1 նշում է, որ կարելի է թույլ տալ լիցենզիա (լիցենզային պայմանագիր) եզրույթի օգտագործումը նոու-հաուի (այսինքն` նաև առևտրային գաղտնիքի) փոխանցման պայմանագրի նկատմամբ, սակայն միայն այն իմաստով, որ, փոխանցելով նոու-հաուն որպես գաղտնի տեղեկատվություն, նոու-հաուի տիրապետողը2 (իրավատերը) թույլ է տալիս ծանոթանալ այդ տեղեկատվությանը, և քանի որ լիցենզիան ընկալվում է որպես համաձայնություն, ապա այդ իմաստով կարելի է օգտագործել լիցենզիա եզրույթը նոու-հաուի փոխանցման պայմանագրում: Մյուս դեպքերում, ինչպես նշում է հեղինակը, լիցենզիա և լիցենզային պայմանագիր եզրույթները
հարիր են միայն արտոնագրային լիցենզիայի պայմանագրին: Մենք ևս կարծում
ենք, որ առևտրային գաղտնիքի փոխանցումը լիցենզային պայմանագրով այդքան
էլ նպատակահարմար չէ: Փորձենք հիմնավորել մեր տեսակետը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1106-րդ հոդվածը սահմանում է, որ լիցենզային պայմանագրով
մտավոր սեփականության արդյունքի կամ անհատականացման միջոցի նկատմամբ բացառիկ իրավունք ունեցող կողմը մյուս կողմին թույլատրում է օգտագործել
մտավոր սեփականության համապատասախան օբյեկտը: Ուստի կարելի նշել, որ
լիցենզային պայմանագրով արտաոնագրատերը (լիցենզառու) պարտավորվում է
մեկ այլ անձի (լիցենզատու) իրավունք տալ արտոնագրով պաշտպանված օբյեկտն օգտագործել պայմանագրով նախատեսված ծավալով, իսկ լիցենզառուն
պարտավորվում է լիցենզատուին վճարել պայմանագրով սահմանված վճարումները և իրականացնել պայմանագրով նախատեսված այլ գործողություններ 3 : Այս
պայմանագրի հիմքում ընկած է արտոնագրատիրոջ բացառիկ իրավունքը: Ինչպես
հայտնի է, արտոնագրով պաշտպանված բոլոր օբյեկտները հրապարակվում են և
հասանելի են բոլորին, սակայն առանց արտոնագրատիրոջ թույլատվության ոչ ոք
չի կարող օգտագործել այդ օբյեկտները: Կնքելով լիցենզային պայմանագիր' արտոնագրատերը փոխանցում է ոչ թե գյուտը, օգտակար մոդելը կամ արտոնագրով
պաշտպանված այլ օբյեկտ, այլ միայն պայմանագրի մյուս կողմին իրավունք է տալիս իր կողմից սահմանված ծավալներով օգտագործել արտոնագրված օբյեկտը.
ստացվում է, որ լիցենզային պայմանագրով լիցենզատուն լիցենզառուին է փոխանցում կա´մ իր բացառիկ իրավունքները ամբողջությամբ, կա´մ դրանց մի մասը: Սակայն վիճակն այլ է առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի դեպքում:
Բանն այն է, որ առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի դեպքում առաջնայինը առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության տրամադրումն է
պայմանագրի մյուս կողմին: Պետք նշել, որ ի տարբերություն արտոնագրով պաշտպանված օբյեկտների, որոնք հրապարակված են, առևտրային գաղտնիքը չի կարելի օգտագործել առանց դրա բովանդակությունը կազմող տեղեկատվությունը
ստանալու. որպես սրա հետևանք՝ պայմանագրով էականը ոչ թե օգտագործման իրավունքի տրամադրումն է, այլ հենց առևտրային գաղտնիքի փոխանցումը4: Եթե
նույնիսկ ընդունենք, որ առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը լիցենզային պայմանագիրն է, ապա պայմանագրի առարկան սահմանափակվում է,
ստացվում է, որ պայմանագրի առարկան միայն հայտնագործությունն է, որը ինչինչ պատճառներով չի արտոնագրվել: Ընդ որում, այդպիսի պայմանագրով հիմնա1

Տե'ս Гражданское право в 4-х томах, Под ред. Е. А. Суханова, Том IV, М., 2010, էջ 59:
Եզրույթի առավել համապարփակ ընկալման համար մեր կողմից առաջարկվում է
«տիրապետող»-ի փոխարեն օգտագործել «իրավատեր»-ը:
3
Տե'ս Հայաստանի Հանրապետությւսն քաղաքացիական իրավունք, Երկրորդ մաս, Տ. Կ.
Բարսեղյանի և Գ. Է. Ղարախանյանի խմբագրությամբ, Ե., 2008թ., էջ 187:
4
Տե'ս Акопян А. А., նշվ. աշխ., էջ 77:
2
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կան պարտավորությունը բացասական է, այն է՝ չխոչընդոտել արտոնագրված օբյեկտի օգտագործումը և կիրառումը1: Սակայն առևտրային գաղտնիքի պայմանագրի առարկան առավել լայն է, քանի որ առևտրային գաղտնիքի բովանդակության
մեջ ընդգրկվում է բազմապիսի տեղեկատվություն: Հետաքրքրական է նաև այն, որ
թեև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքի 1166-րդ հոդվածը կրում է «Չբացահայտված
տեղեկատվությունն ապօրինի օգտագործումից պահպանելու իրավունքը փոխանցելը» վերտառությունը, այս հոդվածում նշվում է ոչ թե լիցենզային պայմանագրով
չբացահայտված տեղեկատվության (այսինքն՝ առևտրային գաղտնիքի) օգտագործման իրավունքի փոխանցման մասին, այլ չբացահայտված տեղեկատվության բովանդակությունը կազմող տեղեկությունների փոխանցման մասին: Այսինքն՝ քաղաքացիական օրենսգիրքը լիցենզային պայմանագրի առարկա համարում է ոչ թե օգտագործման իրավունքը, այլ հենց տեղեկատվությունը: Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը և լիցենզային
պայմանագիրը միմյանցից տարբերվում են իրենց առարկայով. եթե լիցենզային
պայմանագրի առարկան օգտագործման իրավունքն է, ապա առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի առարկան փոխանցվող տեղեկատվությունն է: Հաշվի առնելով այս ամենը՝ առավել նպատակահարմար է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում որպես առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիր նախատեսել ոչ թե լիցենզային պայմանագիրը, այլ այնպիսի պայմանագիր, որը հենց նվիրված կլինի առևտրային գաղտնիքի փոխանցմանը: Այդ պայմանագիրը կարելի է
անվանել հենց առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիր: Սակայն, եթե
նույնիսկ մեր օրենսդրությամբ չնախատեսվի այդպիսի պայմանագիր, պետք է նշել,
որ ինչպես շատ երկրներում, այնպես էլ մեր երկրում գործում է պայմանագրի ազատության սկզբունքը, ուստի կարելի է կնքել ինչպես քաղաքացիական օրենսգրքով
և այլ իրավական ակտերով նախատեսված պայմանագիր, այնպես էլ ցանկացած
այլ պայմանագիր, որը թեև օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, սակայն չի հակասում օրենքին: Այս պարագայում առևտրային գաղտնիքի փոխանցման ժամանակ
կողմերը կարող են կնքել ոչ թե լիցենզային, այլ հենց առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիր:
Հարկ է նկատել, որ «Քաղաքացիական օրենսգրքի տասներորդ բաժնում փոփոխություններ կատարելու հայեցակարգի»2 հեղինակները գտնում են, որ.
- Օրենսգրքի 1166-րդ հոդվածի բովանդակությունից պարզ չէ, թե չբացահայտված տեղեկատվության նկատմբամբ ինչպիսի իրավունքներ կարող են փոխանցվել
մեկ այլ անձի:
- Սահմանված չեն պահանջներ այդպիսի գործարքի ձևի և բովանդակության
նկատմամբ, մասնավորապես՝ գաղտնիությունը պահպանելու պահանջը և այլն:
Ուստի, չբացահայտված տեղեկատվության մասով առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
- Հստակեցնել, որ չբացահայտված տեղեկատվությունը կարող է ինչպես օտարվել, այնպես էլ օգտագործման հանձնվել այլ անձի:
- Սահմանել, որ չբացահայտված տեղեկատվության նկատմամբ իրավունքի
փոխանցման գործարքը պետք է կատարվի գրավոր, որի բովանդակությունը
պետք է լինի գաղտնի (կոնֆիդենցիալ) և հրապարակման ենթակա չլինի: Հստակեցնել, որ ինչպես տեղեկատվությունը տրամարդող, այնպես էլ ստացող անձինք
1
Տե´ս Гуляева Н. С., Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности:
сравнительно-правовое исследование законадатеяьства РФ, зарубежних государств и
международно-правового регулирования, Диссертация ... кандидата юридических наук,
М., 2002, էջ 95:
2
Տե’ս ՀՀ Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջ`
http://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_1656450483731_tasnerord.pdf
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պարտավոր են այն պահել գաղտնի, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված
չէ1:
Հաշվի առնելով առևտրային գաղտնիքի փոխանցման առանձնահատկությունները' առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1166-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հողված 1166. Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը
1. Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրով մի կողմը (առևտրային գաղտնիքի իրավատերը) պարտավորվում է մյուս կողմին (առևտրային գաղտնիք ձեռքբերողին) տրամադրել պայմանագրով սահմանված ծավալի առևտրային
գաղտնիք կազմող տեղեկատվություն, իսկ առևտրային զաղտնիք ձեռքբերողը
պարտավորվում է վճարել պայմանագրով սահմանված վճարումները և իրականացնել պայմանագրով նախատեսված այլ գործողություններ:
2. Առևտրային գաղտնիքի իրավատերը պարտավոր է գաղտնի պահել պայմանագրով փոխանցված տեղեկատվությունը մինչև պայմանագրի գործողության
ավարտը, եթե այլ բան սահմանված չէ կողմերի համաձայնությամբ:
3. Առևտրային գաղտնիք ձեոքբերողը պարտավոր է գաղտնի պահել պայմանագրով փոխանցված տեղեկատվությունը ինչպես պայմանագրի գործողության ընթացքում, այնպես էլ պայմանագրի գործողության ավարտից հետո, եթե այլ բան
սահմանված չէ կողմերի համաձայնությամբ»:

Ելնելով պայմանագրերի դասակարգման ընդհանուր չափանիշներից՝ ներկայացնեք մեր կողմից սահմանված առևարային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի հատկանիշները, տարրերը և որոշ այլ առանձնահատկություններ.
1. Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը կոնսենսուալ պայմանագիր է: Այս պայմանագրի պարագայում հսկայական դեր է խաղում ոչ թե հենց տեղեկատվության փոխանցման պահը, այլ պայմանագրի էական պայմանների վերաբերյալ կողմերի համաձայնության գալու պահը: Մանավանդ որ, պայմանագրի առանձնահատկություններից ելնելով, երբեմն տեղեկատվության փոխանցման պահը
որոշելը բավականին բարդ է: Որպես օրինակ կարող է լինել այն դեպքը, երբ
առևտրային գաղտնիքի իրավատերը պայմանագրի պայմաններին համապատասխան պարտավորվում է մյուս կողմին սովորեցնել աշխատանքի որոշակի մասի կատարման առանձնահատկությունները: Շատ դեպքերում այդպիսի ուսուցումը իրականացվում է շատ երկար ժամանակ, և որոշել' երբ են անցել մյուս կողմի աշխատակիցներին համապատասխան գիտելիքները, շատ դժվար է2:
2. Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիրը երկկողմ պայմանագիր է: Սրանով երկու կողմն էլ ձեռք է բերում և´ իրավունքներ, և´ պարտականություններ: Մի կողմը պարտավորվում է հանձնել համապատասխան տեղեկատվությունը, իսկ մյուս կողմը դրա համար վճարել պայմանագրով սահմանված պայմաններին համապատասխան:
3. Այս պայմանագիրը հատուցելի պայմանագիր է, քանի որ պայմանագրի մի
կողմը պարտավորվում է վճարել ստացված տեղեկատվության դիմաց:
Պայմանագրի կողմերն են առևտրային գաղտնիքի իրավատերը, որ պարտավորվում է տրամադրել առևտրային գաղտնիքը, և առևտրային գաղտնիքը ձեռքբերողը, որը ձեռք է բերում առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը` դրա
դիմաց վճարելով որոշակի գումար և իրականացնելով պայմանագրով նախատեսված այլ գործողություններ:
Ինչպես արդեն նշվել է, առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրով
առաջնայինը ոչ թե առևտրային գաղտնիքի օգտագործման իրավունքի տրամադ1
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րումն է, այլ առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության փոխանցումը,
հետևաբար առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի առարկան ոչ թե
օգտագործման իրավունքն է, այլ առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը1: Կողմերի կոնկրետ իրավունքները և պարտականություններն ամեն առանձին
դեպքում սահմանվում են տարբեր կերպ, ուստի առավել նպատակահարմար է ամրագրել տեղեկատվության կամ տվյալների փոխանցման փաստը: Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս առավել հստակ բնութագրել պայմանագրի առարկան: Այսպիսով՝ պայմանագրի առարկան տեղեկատվությունն է: Ելնելով առևտրային գաղտնիքի բնույթից՝ այն որպես կանոն իրավատիրոջ կողմից փոխանցվում է նկարագրության միջոցով: Եթե տեղեկատվության բովանդակությունը մեծ է, ապա դրա նկարագրությունը տրվում է առանձին հավելվածով, որը պայմանագրի անբաժանելի
մասն է: Այս նկարագրությունը պետք է ձեռքբերողին հնարավորություն տա օգտագործելու առևտրային գաղտնիքը: Նկարագրությունից բացի` առևտրային գաղտնիքը փոխանցվում է նաև նյութական տարբեր կրիչների միջոցով: Պայմանագիր
կնքելիս կողմերը կարող են համաձայնության գալ վերջիններիս վերաբերյալ:
Դրանք կարող են լինել տարբեր` պարզ թղթային կրիչից միևչև ամենաբարդ համակարգչային կրիչներ2:
Անդրադառնալով կողմերի իրավունքներին և պարտականություններին` պետք
է նշել, որ առևտրային գաղտնիք ձեռքբերողի հիմնական պարտականությունն է
փոխանցել իրավատիրոջը առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը,
իսկ իրավունքն է ստանալ համապատատասխան փոխհատուցում առևտրային
գաղտնիքի փոխանցման համար: Առևտրային գաղտնիքը ձեռքբերողի հիմնական
իրավունքն է պահանջել իրեն տրամադրել առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը, պայմանագրի պայմաններին համապատասխան օգտագործել
առևտրային գաղտնիքը: Առևտրային գաղտնիքը ձեռքբերողի հիմնական պարտականությունն է փոխանցման ակտով ընդունել առևտրային գաղտնիքը և վճարել
դրա դիմաց:
Կախված առևտրային գաղտնիքի բնույթից և առանձնահատկություններից`
կողմերը, բացի հիմնական իրավունքներից և պարտականություններից, կարող են
սահմանել նաև այլ իրավունքներ և պարտականություններ` տեխնիկական
փաստթղթերի, երկուստեք տեխնիկական ու կազմակերպչական աջակցության
տրամադրման, առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության, առևտրային գաղտնիքի
հետագա կատարելագործումների վերաբերյալ: Այս իրավունքների և պարտականությունների սահմանումը կախված է կողմերի հայեցողությունից և պայմանագրի
առանձնահատկություններից: Սակայն գոյություն ունի այնպիսի պարտականություն, որը պարտավոր են պահպանել ինչպես առևտրային գաղտնիքի իրավատերը,
այնպես էլ ձեռքբերողը. դա առևտրային գաղտնիքի պահպանության պարտականությունն է, որը առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայանագրի առանցքային
պայմաններից մեկն է: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքի 1166-րդ հոդվածի համաձայն՝ առևտրային գաղտնիքի գաղտնիության պահպանման պարտականությունը
կրում է միայն լիցենզառուն (այսինքն` առևտրային գաղտնիք ձեռքբերողը), սակայն
մեր կարծիքով այս մոտեցումը այդքան էլ հիմնավորված չէ: Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի առարկան գաղտնի տեղեկատվությունն է, որի իրավատերը ձեռնարկում է օրենքով չարգելված ամեն միջոց տեղեկատվության
գաղտնիության պահպանման համար: Փոխանցելով իր առևտրային գաղտնիքը՝
առևտրային գաղտնիքի իրավատերը ձգտում է ամեն կերպ համոզված լինել, որ
առևտրային գաղտնիք ձեռքբերողը այդ տեղեկատվությունը չի փոխանցի այլ անձանց, կպահպանի դրա գաղտնիությունը: Սակայն պետք է նշել, որ գաղտնիության
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պահպանումը էական պայման է ոչ միայն նրա իրավատիրոջ, այլ նաև առևտրային
գաղտնիքը ձեռքբերողի համար, քանի որ առևտրային գաղտնիքի ձեոքբերման
պահից նա նույնպես շահագրգռված է, որ այդ տեղեկատվությունը չհրապարակվի,
այդ թվում` առևտրային գաղտնիքի իրավատիրոջ կողմից: Այս իսկ պատճառով
առևտրային գաղտնիքի գաղտնիության պահպանման պարտականությունը նպատակահարմար է նախատեսել ոչ միայն առևտրային գաղտնիքը ձեռքբերողի, այլ
նաև առևտրային գաղտնիքի իրավատիրոջ համար, քանի որ եթե փոխանցողը
պայմանագրի կնքումից հետո որոշ ժամանակ անց հրապարակի առևտրային
գաղտնիքը, ապա դրանից էական վնասներ կկրի առևտրայիև գաղտնիք ձեռքբերողը. ուստի և´ առևտրային գաղտնիքը ձեռքբերողի, և´ առևտրային գաղտնիքի իրավատիրոջ իրավունքները պաշտպանելու համար պայմանագրում պետք է նախատեսվի, որ կողմերը պետք է պահպանեն առևտրային գաղտնիքի գաղտնիությունը,
ընդ որում` գաղտնիքի իրավատերը այս պարտականությունը պետք է կրի միայն
առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրի գործողության ընթացքում, իսկ
ձեռքբերողը ինչպես այդ ժամանակահատվածում, այնպես էլ դրա ավարտից հետո,
իհարկե եթե այլ բան սահմանված չէ կողմերի համաձայնությամբ:
Առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագրում առավել մեծ նշանակություն է ստանում գաղտնիության պահպանման պահանջը` որպես պայմանագրի
առանցքային պայմաններից մեկը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը մանրամասն
չի անդրադառնում տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման հիմնախնդրին: Այսպես, 1165-րդ հոդվածը սահմանում է, որ չբացահայտված տեղեկատվություն (այսինքն' առևտրային գաղտնիք) ապօրինի հիմքերով ստացած, տարածած
կամ օգտագործած անձը պարտավոր է այդ տեղեկատվության օրինական տիրոջը
(իրավատիրոջը) հատուցել պատճառած վնասները: Այս հոդվածը կարելի է կիրառել նաև այն դեպքերում, երբ պայմանագրով առևտրային գաղտնիք ձեռք բերած
անձը, խախտելով պայմանագիրը, հրապարակում է առևտրային գաղտնիքը: Իսկ
օրենսգրքի 1166-րդ հոդվածն էլ սահմանում է, որ լիցենզառուն պարտավոր է
պատշաճ միջոցներ ձեռնարկել տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման
համար, և նրա այդ պարտականությունը, եթե պայմանագրով այլ բան սահմանված
չէ, գործում է նաև պայմանագրի դադարումից հետո: Ինչպես երևում է, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը այդքան էլ մանրամասն չի անդրադառնում գաղտնիության
պահպանմանը: Այս պարագայում պայմանագրի կողմերը հետագա խոչընդոտներից խուսափելու համար կարող են պայմանագրում սահմանել պայմաններ, որոնք
ուղղված են տեղեկատվության գաղտնիության պահպանմանը: Փորձենք առանձնացնել այն նվազագույն պայմանները, որոնք կողմերը կարող են նախատեսել պայմանագրում.
1. Կողմերը պարտավորվում են պահպանել պայմանագրով փոխանցված տեղեկատվության և դրա հետ առնչվող ցանկացած փաստաթղթի, նմուշի, ծրագրի
գաղտնիությունը:
2. Այն դեպքում, երբ պայմանագրով փոխանցված տեղեկատվության հետ,
բացի պայմանագրի կողմերից, պետք է առնչվեն նաև նրանց աշխատակիցները,
կողմերը պարտավորվում են ձեռք առնել համապատասխան միջոցներ իրենց աշխատակիցների կողմից տեղեկատվության չհրապարակման համար (օրինակ՝ ներքին փաստաթղթերի միջոցով):
3. Պայմանագրով կարող է սահմանվել, որ առևտրային գաղտնիքը կտրամադրվի միայն այն աշխատակիցներին, որոնք անմիջականորեն մասնակցում են
ծավալվող գործունեությանը:
4. Կողմերը պարտավորվում են ձեռք առնել բոլոր միջոցները տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման համար:
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5. Որոշակի դեպքերում կողմերը կարող են սահմանել այն միջոցառումերի
ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվության պահպանման համար (օրինակ՝
որոշակի համակարգչային ծրագրերի տեղադրում):
6. Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները խախտելու դեպքում
կողմերը որպես պատասխանատվության միջոց կարող են սահմանել կա´մ տուգանքի վճարում, կա´մ վնասների փոխհատուցում, կա´մ այս երկուսը միասին:
Հարկ է նշել, որ առավել նպատակահարմար է սահմանել որոշակի տուգանք, քանի
որ առևտրային գաղտնիքի գաղտնիությունը խախտելու դեպքում վնասների չափի
որոշումը կարող է առաջացնել որոշակի դժվարություններ1:
Սակայն միայն այս պայմանների նախատեսումը չի կարող ամբողջությամբ ապահովել առևտրային գաղտնիքի գաղտնիության պահպանումը: Այդ նպատակով
առևտրային գաղտնիքի փոխանցման պայմանագիր կնքելիս պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին.
¾ Պետք է հստակ տրվի գաղտնի տեղեկատվության սահմանումը:
¾ Հստակ պետք է նշվեն գաղտնիության պահպանության ժամկետի սկիզբը և
ավարտը: Պետք է սահմանել, որ գաղտնիության պահպանման պարտականությունը գործում է նաև պայմանագրի ավարտից հետո (եթե այլ բան նախատեսված չէ
պայմանագրով):
¾ Պետք է կոնկրետ նշվի այն նպատակը, որի համար պետք է օգտագործվի
առևտրային գաղտնիքը, որպեսզի ձեռքբերողը այդ տեղեկատվությունը չօգտագործի այլ նպատակներով:
¾ Պայմանագիր կնքելիս պետք է համոզվել, որ առևտրային գաղտնիքը
պաշտպանված չէ արտոնագրով:
¾ Հնարավորության դեպքում սահմանել այլ միջոցներ, որոնք պետք է ձեռնարկեն կողմերը առևտրային գաղտնիքի գաղտնիությունը պահպանելու համար:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
Арус Айрапетян
Преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ,
Начальник отдела анализа обращений граждан
Конституционного Суда РА
_____________________________

В статье рассматривается самый распространенный способ распоряжения
коммерческой тайной – передача коммерческой тайны и методы ее передачи. В
частности, подробно обсуждается передача коммерческой тайны посредством
контракта. Раскрывается характер последнего, обсуждаются вопросы взаимосвязи договора о передаче коммерческой тайны и лицензионного договора, и, как
следствие, предлагается под договором о передаче коммерческой тайны в Гражданском кодексе РА предусмотреть не лицензионный договор, а договор, который будет посвящен передаче коммерческой тайны и будет отражать ее сущность и особенности. Этот договор предлагается назвать соглашением о передаче коммерческой тайны.
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С учетом представленных соображений предлагается отредактировать
статью 1166 Гражданского кодекса РА под заглавием “Соглашение о передаче
коммерческой тайны” с всестороннем урегулированием последнего.
В статье представлены признаки и элементы договора о передаче коммерческой тайны, определенные автором, и некоторые другие особенности договора.

SOME FEATURES OF THE TRANSFER OF RIGHTS TO
COMMERCIAL SECRETS
Arus Hayrapetyan
Lecturer at the YSU Chair of Civil Law,
Head of the Individual Complaints Analysis
Division of the Constitutional Court
_________________________

The article discusses the most common way to dispose commercial secrets - the
transfer of commercial secrets and its methods. As the most common method of
transferring commercial secrets, the transfer of commercial secrets by means of a
contract is discussed in detail.
The nature of the latter is revealed, issues of the relationship between the
agreement on the transfer of commercial secrets and the license agreement are
discussed and as a result, It is proposed under the agreement on the transfer of
commercial secrets in the Civil Code RA to consider a not the licensing agreement,
but an agreement that will be devoted to the transfer of commercial secrets and will
reflect the essence and characteristics of the latters. It is proposed to call this
agreement an agreement on the transfer of commercial secrets.
Taking into account the presented considerations, it is proposed to rewrite and
edit the Article 1166 of the Civil Code of RA under the title ´´ The Agreement on the
transfer of commercial secrets ´´ with a broad regulation of the latter: the content of
the proposed article is also given.
The article also presents the signs and elements of the agreement on the transfer
of commercial secrets, as defined by the author, and some other features of the latter.
Բանալի բառեր – առևտրային գաղտնիք, լիցենզային պայմանագիր, տեղեկատվու‐
թյուն, տեղեկություն, նուու-հաու
Ключевые слова: Коммерческая тайна, лицензионное соглашение, информация,
ноу-хау
Key words: Commercial secrets, trade secrets, license agreement, information, knowhow
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ԿԱՏԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
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Մարիամ Այվազյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________

Դեռևս 130 տարի առաջ կատարումները և կատարողները 1 իրավական
պաշտպանության կարիք չունեին, ու դրա պատճառները շատ պարզ էին. անցյալում կատարումները միայն պահպանվում էին այն մարդկանց հիշողությունում, որոնք ֆիզիկապես ներկա էին գտնվել կատարմանը, և դրանք հասանելի էին միայն
սահմանափակ թվով հանդիսատեսի2։ Իրավիճակը արմատապես փոխվեց գիտատեխնիկական առաջընթացի շնորհիվ, որը տեղի ունեցավ 19-րդ և 20-րդ դարերի
սահմանագծին: Էդիսոնը հայտնագործեց ձայնագիրը, Լյումիեր եղբայրները դրեցին
կինեմատոգրաֆի հիմքը, Հերցն ու Մարկոնին՝ ռադիոյի3։ 1925 թվականին ի հայտ
եկավ հեռուստատեսությունը4, որի շնորհիվ հնարավոր դարձավ ոչ միայն որակյալ
ամրագրել կատարումները, այլև դրանք բազմիցս մատուցել հանդիսատեսին: Ձայնագիրը, կինեմատոգրաֆը և եթերային հեռարձակումը հնարավոր դարձրին երաժշտական, գրական և դրամատիկական ստեղծագործությունների վերարտադրումը և ապահովեցին դրանց հանրային անսահմանափակ հասանելիությունը, ու
այդ պահից կատարումը, որը նախկինում որևէ կերպ չէր կարող ընկալվել առանց
կատարողի անմիջական մասնակցության, սկսեց պահպանվել և տարածվել առանց վերջինիս5: Նման զարգացումները հանգեցրին նրան, որ 1920-ական թվականներից սկսվեց լայնորեն քննարկվել կատարողներին իրավական պաշտպանություն տրամադրելու հարցը:
Թեև կատարողներին միջազգայնորեն իրավական պաշտպանություն տրամադրելու առաջին քննարկումները սկսվեցին Բեռնի կոնվենցիան վերանայելու հա-

1

2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունված «Հեղինակային իրավունքի և հարակից
իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (ՀՕ-142-Ն) 42-րդ հոդվածը
սահմանում է. «1. Կատարում է համարվում դերասանի, երգչի, երաժշտի, պարողի, դիրի‐
ժորի, խմբավարի կամ այլ անձի կատարումը, որը դերակատարում, երգում, ասմունքում,
ներկայացնում կամ այլ ձևով կատարում է գրական կամ գեղարվեստական ստեղծագոր‐
ծություն, այդ թվում՝ ժողովրդական բանահյուսության և արվեստի ստեղծագործություններ:
Կատարողներ են համարվում դերասանները, երգիչները, երաժիշտները, պարողները,
դիրիժորները, խմբավարները և այլ անձինք, ովքեր դեր են կատարում, երգում են,
արտասանում, կարդում, նվագում կամ այլ ձևով կատարում են գրական կամ
գեղարվեստական ստեղծագործություններ, կրկեսային, տիկնիկային, էստրադային և
համանման այլ ներկայացումներ, ինչպես նաև ժողովրդական բանահյուսության և արվեստի
ստեղծագործություններ»:
2
Տե′ս Morgan, Owen. International protection of performers' rights. Hart, 2002, էջ 3։
3
Տե′ս Якубова, Евгения Валерьевна. Охрана прав артиста-исполнителя в Российской
Федерации. PhD diss., էջ 14։
4
Տե′ս Phil Edwards, The mechanical television debuted 90 years ago. Its inventor was nuts
(Jan 26) https://www.vox.com/2015/3/25/8285977/mechanical-television
5
Տե′ս Якубова, Е. В. Նշվ աշխ., էջ 14:
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մար 1928 թվականին հրավիրված կոնֆերանսում , սակայն կատարողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ առաջին միջազգային համալիր փաստաթուղթը` «Կատարողների, հնչյունագիր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների պահպանության մասին» Հռոմի կոնվենցիան (այսուհետ` Հռոմի կոնվենցիա) ընդունվեց միայն 1961 թվականին: Վեևջինիս շնորհիվ միանշանակ
ամրագրվեց, որ կատարումները ենթակա են իրավական պաշտպանության: Կոնվենցիան կատարողների իրավունքների պաշտպանության համար իսկական առաջընթաց էր: Սակայն նույնիսկ Հռոմի կոնվենցիայի և դրան հաջորդած միջազգային
փաստաթղթերի ընդունումից2 հետո էլ շարունակվում են քննարկումները կատարողների և կատարումների իրավական պաշտպանության և մտավոր սեփականության համակարգում դրանց դերի վերաբերյալ:
Առհասարակ, մտավոր սեփականության օբյեկտների պաշտպանության վերաբերյալ ցանկացած քննարկում նախ սկսվում է մտավոր սեփականության իրավափիլիսոփայական տեսությունների համատեքստում3` հընթացս դիտարկելով մի քանի փիլիսոփայական տեսություններ՝ բնական իրավունքի, անհատականության և
տնտեսական խթանների տեսությունները4: Ուստի կատարումների և կատարողների պաշտպանության հարցի քննարկումը պետք է սկսել այս տեսությունների լույսի
ներքո: Առաջին տեսությունը հիմնվում է Ջոն Լոկի աշխատանքի տեսության վրա,
որի գաղափարն այն է, որ աշխատանքը ստեղծում է արժեք, և անձը, որը դրան
ծնունդ է տվել, պետք է վայելի այն5:
Անհատականության տեսությունը բխում է եվրոպական ավանդույթներից`
հիմնվելով Կանտի և Հեգելի տեսությունների վրա: Այս տեսության հիմնական գաղափարախոսությունը այն է, որ անձի անհատականությունը արտահայտված է իր
ստեղծագործական աշխատանքներում, և նրա ստեղծած աշխատանքները` որպես
նրա ոգեղեն զավակներ, պաշտպանության կարիք ունեն6:
Տնտեսական խթանների տեսությունը հատկապես տարածված է ամերիկյան
իրավական համակարգում և մտավոր սեփականության պաշտպանության հիմնավորման ամենատարածվածներից է: Այն հենվում է հիմնականում Ջոն Ստյուարտ
Միլի և Ջերեմի Բենտամի աշխատությունների վրա: Ըստ այս տեսության` հիմնա1
Չնայած կոնֆերանսը մերժեց կատարողներին տրամադրել իրենց կատարումների
նկատմամբ հեղինակային իրավունք, սակայն որոշում կայացվեց, որ պետք է ձեռնարկվեն
միջոցներ կատարողների իրավունքների պաշտպանության համար: Մինչև 1948 թվականը
այս հարցում մեծ առաջընթաց չկար, մինչև Բրյուսելի կոնֆերանսում վերջնականապես
որոշում կայացվեց կատարողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ: 1951
թվականին Բեռնի միության քարտուղարության հետ Հռոմում տեղի ունեցավ կոնֆերանս,
որտեղ պատրաստվեց «Կատարողների, հնչյունագիր արտադրողների և հեռարձակողների
իրավունքների պաշտպանության» կոնվենցիայի նախագիծը: Այն վերանայվեց 1955
թվականին Ժնևում, ապա Մոնակոյում 1957 և Հագաայում 1960 թվականին՝ մինչև Հռոմում
կոնվեցիայի ամբողջացումը:
2
Հռոմի կոնվենցիային հաջորդած «Մտավոր սեփականության համաշխարհային
կազմակերպության» 1996 թվականի «Կատարումների և հնչյունագրերի պայմանագիրը» և
«Տեսալսողական կատարումների մասին» Պեկինի պայմանագիրը կատարողների
իրավունքների պաշտպանության հիմնական միջազգային փաստաթղթերն են:
3
Տե′ս Դավթյան Տաթևիկ, Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների իրավական
պաշտպանության հնարավորությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում//
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020, № 3 (33), էջ 24:
4
Տե′ս Menell, P.S., Lemley, M.A. and Merges, R.P., 2017. Intellectual Property in the New
Technological Age, էջ 2-30:
5
Տե′ս Դավթյան Տաթևիկ, նշվ. աշխ., էջ 24:
6
Տե′ս Stanford Encyclopedia of Philosophy, Intellectual Property
https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/#PersBaseJustInteProp
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կան օրենքները, այդ թվում` մտավոր սեփականությունը պետք է հետապնդեն հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց համար համընդհանուր բարիք ապահովելու նպատակ1: Այս կապակցությամբ դիտարկվում է, որ մտավոր գործունեության արժեքավոր արդյունքների, այդ թվում` հեղինակային իրավունքի օբյեկտների, գյուտերի
ստեղծումը խթանելու համար անհրաժեշտ է գյուտարարներին, հեղինակներին
տրամադրել հատուկ երաշխիքներ` սահմանափակ սեփականության իրավունքի
տեսքով2: Այս տեսության հիմնական շեշտադրումը այն է, որ առանց այս երաշխիքների ստեղծարար մարդիկ չեն ունենա ստեղծագործելու խթաններ, ինչի հետևանքով կտուժի ողջ հասարակությունը, քանի որ առանց ստեղծարար անհատների
անհնար է պատկերացնել գիտատեխնիկական առաջընթացը: Բացի վերոգրյալներից, տարածված են նաև սոցիալական արդարության, մշակութային և մի շարք այլ
տեսություններ3:
Պետք է նշել, որ այս բոլոր տեսություններն ունեն ինչպես իրենց կողմնակիցները, այնպես էլ քննադատները, որոնք վեր են հանում այս տեսությունների թերությունները: Սակայն վերոգրյալ բոլոր տեսությունները հիմնավորում են կատարողների իրավունքների պաշտպանությունը մտավոր սեփականության համակարգում,
քանի որ կատարումները կատարողների աշխատանքի արդյունքն են, մեծապես
կապված են կատարողների անհատականության հետ, իսկ այն, որ կատարողական արվեստը մեծ դեր ունի հանրային բարիքի համար, ավելի քան ակնայտ է:
Դրա վառ օրինակն է Նոբելյան մրցանակի շնորհումը Բոբ Դիլանին: Դրա պաշտոնական հիմնավորումը հետևյալն է. «Ամերիկյան մեծ երաժշտական ավանդույթների շրջանակում նոր պոետիկ արտահայտությունների ստեղծման համար»4: Պետք է
նշել, որ Բոբ Դիլանը հանրության մեծ շրջանակների համար առաջին հերթին կատարող է և որպես կատարող նույնքան մեծ ներդրում ունի, որքան հեղինակները,
գյուտարարները: Նոբելյան մրցանակի շնորհումը հենց դրա վկայությունն է, երբ
կատարողի ջանքերը, միահյուսվելով նրա պոետիկ ունակությունների հետ, ստեղծում են արվեստի այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք մեծ ազդեցություն են
ունենում միլիոնավոր մարդկանց վրա:
Վերը նշված պատճառով էլ ներկայումս այլևս հարցականի տակ չի դրվում
կատարողների պաշտպանության հարցը մտավոր սեփականության համակարգում, սակայն միևնույն ժամանակ շատ է քննարկվում այն հարցը, թե կատարողները պետք է պաշտպանվեն հեղինակային իրավունքի՞, թե՞ մտավոր սեփականության այլ ինստիտուտների շրջանակում:
Հարկ է նշել, որ երբ կատարողների պաշտպանության հարցը սկսվեց քննարկվել, հեղինակները արդեն օժտված էին լայն պաշտպանությամբ, ու հենց այդ պատճառով էլ բուռն քննարկումները այն հարցի շուրջ էին, թե արդյոք կատարողները
կարող են պաշտպանվել նույն կերպ, ինչ հեղինակները: Գերակշռում էր այն կարծիքը, որ հեղինակներ կարող են լինել միայն այն անձինք, ովքեր ստեղծում են նոր
աշխատանքներ, և քանի որ կատարողը ուղղակի մեկնաբանում է արդեն իսկ գոյություն ունեցող աշխատանքը, նա չի կարող համարվել հեղինակ5:

1

Տե′ս Jane Secker, Considering theories of intellectual property on World IP Day (April 2018)
https://copyrightliteracy.org/2018/04/26/considering-theories-of-intellectual-property-on-world-ipday/
2
Տե′ս նույն տեղում:
3
Տե′ս, օրինակ Menell, նշվ. աշխ., էջ 2-30:
4
Տե′ս The Nobel Prize in Literature 2016, https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/
summary/
5
Տե′ս Gruenberger, Michael. A Duty to Protect the Rights of Performers-Constitutional
Foundations of an Intellectual Property Right. Cardozo Arts & Ent. LJ 24 (2006), էջ 625-626։
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Սակայն խնդիրը միայն զուտ տեսական մեկնաբանությունների մակարդակում
չէր, այլ ավելի խորը: Մտավոր սեփականությունը իրավունքի այն ճյուղերից է, որը
մշտապես տարբեր սուբյեկտների շահերի բախման կիզակետում է, և շատ հաճախ
որոշումներ կայացվում են` ելնելով այն հանգամանքից, թե որ կողմն է իրականացրել ավելի լայնածավալ և հաջողված լոբբինգ: Օրինակ՝ Դոնաթը1 նշում է, որ Հռոմի
կոնվենցիայից սկսած՝ կատարողների իրավունքները միշտ պայմանավորված են եղել հեղինակների իրավունքների լոբբինգով, քանի որ կար մտավախություն, որ
կատարողների իրավունքները կարող են մրցակցել հեղինակների իրավունքների
հետ, ինչը էականորեն կվերափոխեր հեղինակների դերը հեղինակային իրավունքի
համակարգում։ Կատարողների նկատմամբ խտրական մոտեցման պատճառներից
էր նաև հնչյունագրեր և տեսալսողական ստեղծագործություններ արտադրողների,
հեռարձակող կազմակերպությունների ազդեցությունը, քանի որ կատարողների իրավունքների լայն պաշտպանությունը նշանակում էր կատարողներին լրացուցիչ
թույլտվությունների անհրաժեշտություն2։ Ինչպես երևում է, ո´չ հեղինակային իրավունքների սուբյեկտները, ո´չ էլ հարակից իրավունքների այլ սուբյեկտները շահագրգռված չէին կատարողներին իրավունքների լայն պաշտպանությամբ և նրանց
հեղինակային իրավունքներով օժտելու հարցում:
Հետևաբար, պարզելու համար, թե արդյոք կատարումները պետք է պաշտպանվեն հեղինակային իրավունքով, ինչպես, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահագներում, թե Հռոմի կոնվենցիայով սկիզբ առած հարակից իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմով3, նախ պետք է քննարկել հեղինակային իրավունքի օբյեկտներին պաշտպանություն տրամադրելու չափանիշները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանության օբյեկտը ստեղծագործությունն է: Կան ստեղծագործության բազմաթիվ հասկացություններ` ձևակերպված տարբեր հեղինակների կողմից4,
սակայն չանդրադառնալով դրանց առանձին-առանձին՝ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ
ստեղծագործության իրավական պահպանության համար ելակետային է այն դրույթը, որ հեղինակային իրավունքով պաշտպանվում են մտավոր սեփականության այն

օբյեկտները, որոնց հատուկ են ստեղծագործական բնույթը և արտահայտման օբյեկտիվ ձևը5: Կատարումների օբյեկտիվ ձևը հարցեր չի առաջացնում, քանի որ յուրա-

քանչյուր կատարման ժամանակ, լինի դա երգը, պարը, ասմունքը թե կատարման
մեկ այլ տեսակ, կատարումները օբյեկտիվ ձև են ստանում, ավելին՝ գիտատեխնիկական առաջընթացը հանգեցրել է նրան, որ ներկայումս կատարումները հեշտությամբ կարելի է ամրագրել նյութական կրիչի վրա, հետևաբար կատարումների ար1

Տե′ս Donat, G.S., 1997. Fixing Fixation: A Copyright with Teeth for Improvisational
Performers. Columbia Law Review, էջ 1370:
2
Տե′ս նույն տեղում:
3
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1139-րդ համաձայն` հարակից իրավունքները տարած‐
վում են կատարումների, հնչյունագրերի, ֆիլմերի ամրագրումների, հեռարձակող կազմա‐
կերպությունների հաղորդումների, տվյալների բազաների պարունակության, հրատարակ‐
չական ձևավորումների վրա։ Հարակից իրավունքների ինստիտուտը դրանով պահպանվող
օբյեկտների և դրանց հեղինակների համար կատարում է այն դերը, ինչը որ հեղինակային
իրավունքը ստեղծագործողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար: Սա‐
կայն հեղինակային իրավունքներից ածանցյալ լինելու պատճառով այն ունի սահմանափակ
բնույթ: Ավելի մանրամասն տե′ս Բարսեղյան Տ.Կ, Հովհաննիսյան Ա.Ա, Մտավոր սեփակա‐
նության իրավունք (ուսումնական ձեռնարկ), 2-րդ հրատարակություն, Երևան 2020:
4
Տե′ս օրինակ Кокина С. Б. Исполнение как объект прав артиста-исполнителя в
Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Москва, 2002, էջ 114, Ионас
В.Я. Критерий творчества в авторском праве, и судебной практике, էջ 43, Гордон М.В.
Советское авторское право. М.,1995, էջ 59, Гаврилов Э.П. Авторское право: Издательские
договоры. Авторский гонорар. М., 1988, էջ 10:
5
Տե′ս Բարսեղյան Տ.Կ, Հովհաննիսյան Ա.Ա, նշվ. աշխ., էջ 32:
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տահայտման օբյեկտիվ ձևը առկա է, և պետք է քննարկել այն հարցը, թե արդյոք
կատարումները օժտված են ստեղծագործական բնույթով, թե ոչ:
Իր հերթին ստեղծագործական բնույթը ստեղծագործության անկրկնելիությունը, յուրատիպությունը, յուրօրինակությունը, նրա նորույթ լինելը բնութագրող հատկանիշ է1: Այս բնութագրումներից մենք կօգտագործենք յուրօրինակություն արտահայտութունը: Հայկական իրավական համակարգում այս չափանիշին համապարփակ չեն անդրադարձել, այդ իսկ պատճառով մենք յուրօրինակության չափանիշը
կդիտարկենք միջազգային պրակտիկայում ընդունված մոտեցումների հիման վրա`
դիտարկելով յուրօրինակության բնութագրման հիմնական տեսությունները և վերջին զարգացումները:
Յուրօրինակությունը հեղինակային իրավունքի առանցքային պահանջն է, ԱՄՆ
գերագույն դատարանի դիպուկ բնորշմամբ` sine qua non2 (պայման, առանց որի
հեղինակային իրավունքը չի կարող գոյություն ունենալ): Ինչպես նշում է Ջ. Գինզբուրգը3, յուրօրինակությունը հոմանիշ է հեղինակությանը, քանի որ այն ընդգծում է
այն ներդրումը, որը մտավոր գործունեության արդյունքը դարձնում է յուրատիպ:
Սակայն որքան էլ յուրօրինակությունը առանցքային և էական տարր է հեղինակային իրավունքի համար, պետք է նշել, որ այն չունի օրենսդրական ճշգրիտ բնորոշում։ Ավելին` միջազգային փաստաթղթերը ևս որևէ կերպ չեն բացահայտում յուրօրինակությունը: Այսպես, օրինակ, Բեռնի կոնվեցիան միայն նշում է, որ գրական և
գեղարվեստական ստեղծագործություններ հասկացությունն ընդգրկում է գրականության, գիտության և արվեստի բնագավառի ցանկացած ստեղծագործություն,
ինչպիսի տեսքով կամ ձևով էլ այն արտահայտված լինի, միաժամանակ կոնվենցիան թվարկում է ստեղծագործությունների ոչ սպառիչ ցանկ` առանց որևէ կերպ
ներկայացնելու յուրօրինակության չափանիշը4: Մտավոր սեփականության հարցերին առնչվող այլ միջազգային կոնվենցիաները ևս չեն բացահայտում այս հատկանիշը, ավելին դրանք շատ հաճախ հղում են տալիս հենց Բեռնի կոնվենցիայի բնորոշմանը:
Հատկանշական է նաև, որ յուրօրինակության մեկնաբանման տարբեր չափանիշներ են գործում ընդհանուր համակարգի և մայրցամաքային համակարգի երկրներում:
Ընդհանուր համակարգի երկներում, որպես կանոն, յուրօրինակ են համարվում
այն ստեղծագործությունները, որոնք բխում են հեղինակից, պատճենված չեն այլոց
աշխատանքներից, հեղինակի աշխատանքի, ունակությունների և կամ դատողությունների արդյունք են: Մյուս կողմից մայրցամաքային համակարգին պատկանող
երկրները առավել հակված են ընդգծել հեղինակի անձնական կապը ստեղծագործության հետ 5 : Սակայն ներկայումս յուրօրինակության չափանիշը ենթարկվում է
մեծ փոփոխությունների:
ԵՄ տարածքում յուրօրինակության չափանիշների բացահայտման գործում
հատկապես կարևոր նշանակություն ունեն 2009-2012 թվականների ընթացքում Ար1

Տե′ս նույն տեղում:
Տե′ս Feist Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345 (1991), տե′ս նաև Vermont,
S., 2011. The Sine Qua Non of Copyright is Uniqueness, not Originality. Tex. Intell. Prop.
LJ, 20, p.327.:
3
Տե′ս Ginsburg, J.C., 2002. The concept of authorship in comparative copyright law. DePaul L.
Rev., 52,, էջ էջ 15-16:
4
Տե′ս Գրական և գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին Բեռնի Կոնվենցիայի 2րդ հոդվածը:
5
Տե′ս Margoni, Thomas. The harmonisation of EU copyright law: the originality standard.
In Global governance of intellectual property in the 21st century, pp. 85-105. Springer, Cham,
2016, էջ 5:
2
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դարադատության եվրոպական դատարանի կայացրած հինգ որոշումները հետևյալ
գործերով` Infopaq International v. Danske Dagblades Forening [2009]; Bezpecnostni
softwarova asociace v. Ministerstvo kultury [2010]; Football Association Premier
League v. QC Leisure and Karen Murphy v. Media Protection Services [2011]; EvaMaria Painer v. Standard VerlagsGmbH [2011]; Football Dataco v. Yahoo! [2012])1:
Այս շարքի առաջին Infopaq International v. Danske Dagblades Forening գործը2,
նախանշեց յուրօրինակության հիմնական չափանիշները: Դատարանը, քննարկե‐
լով այն հանգամանքը, թե արդյոք տասնմեկ բառերից կազմված նախադասությունը
կարող է համարվել ստեղծագործություն, ամրագրեց, որ՝ այո, եթե այն հեղինակի
ինքնատիպ մտավոր արարումն է (author's own intellectual creation):
Painer v Standard VerlagsGmbH գործով դատարանը հաստատեց, որ պարզու‐
թյունը արգելք չէ հեղինակային իրավունքով պաշտպանության համար։ Տվյալ գոր‐
ծով խոսքը վերաբերում էր անձի լուսանկարի պաշտպանությանը: Դատարանին
ներկայացված փաստարկներից մեկն այն էր, որ դիմանկարը շատ պարզ էր
պաշտպանություն ստանալու համար։ Սակայն դատարանի դիրքորոշումն այն էր,
որ նման մոտեցումը հիմնավոր չէ, քանի որ այն ստեղծագործական ազատ
ընտրությունների այնպիսի հնարավորություն է ընձեռում, որ թույլ է տալիս աշխա‐
տանքի վրա թողնել հեղինակի անհատական մակնշումը։ Հաշվի առնելով վերո‐
գրյալը՝ դատարանը եզրահանեց, որ լուսանկարները ենթակա են պաշտպանության
հեղինակային իրավունքով: Ի հավելումն սրա՝ Արդարադատության դատարանը
հաստատեց նաև, որ լուսանկարի պարզությունը կամ ռեալիզմը որեւէ կերպ չպետք
է սահմանափակի հեղինակային իրավունքով պաշտպանության խորությունը կամ
շրջանակը3։
Հաջորդ գործը Football Dataco v. Yahoo!, որը էական նշանակություն ունեցավ
յուրօրինակության չափանիշների վեր հանման համար, Յահուի և երկու բեթին‐
գային ընկերությունների դեմ էր, որտեղ քննարկվում էր այն հարցը, թե արդյոք
ֆուտբոլային խաղերի հերթականության ցուցակը կարող է օգտագործվել առանց
թույլտվության, թե՝ ոչ:
Այստեղ դատարանը, մեկնաբանելով ինքնուրույն մտավոր արարման չափա‐
նիշը, հանգեց այն եզրակացության, որ յուրօրինակության չափանիշն առկա է այն
պարագայում, երբ հեղինակը դրսևորում է իր ստեղծագործական ունակությունը
յուրօրինակ կերպով` կատարելով ազատ և ստեղծագործական ընտրություններ և
դրանով թողնելով իր անձնական դրոշմը (stamping his personal touch)4: Միևնույն
ժամանակ դատարանը ամրագրեց, որ յուրօրինակության չափանիշը բավարար‐
ված չէ այն պարագայում, երբ տվյալների բազան ստեղծվել է միայն տեխնիկական
նկատառումների, կանոնների ու սահմանափակումների հաշվառմամբ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս ստեղծարարության: Այս որոշման ամենակարևոր շեշտադրումներից էր այն, որ եթե նույնիսկ տվյալների բազայի ստեղծման համար
ներդրվել են էական ջանքեր և աշխատանք, այնուամենայնիվ դա քիչ է հեղինակային իրավունքով պաշտպանության համար, եթե բավարարված չէ յուրօրինակության չափանիշը5:
1

Տե′ս նույն տեղում, էջ 13:
Տե´ս Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08) EU:C: 2009:465 (16
July 2009), para 48:
3
Տե′ս Pila, Justine, and Paul Torremans. European intellectual property law. Oxford University
Press, USA, 2019, էջ 252-254:
4
Տե′ս Beijer, M., Bercial-Chaumier, C., Blomme, P., Hansen, J.B., Fougner, K.B., Casalonga, C.,
van Papendrecht, R.C.H., Codevelle, F., Ekrnann, S.H., Fjodorova, L. and Flamme, M.,
Landmark IP Decisions (2008-2013), էջ 223:
5
Տե′ս նույն տեղում, էջ 223-224:
2
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Վերոգրյալ որոշումները յուրօրինակության ձևակերպման համար համարվում
են առանցքային` առանձնացնելով այն որոշելու հետևյալ չափանիշները.
1. Յուրօրինակ կարող են համարվել այն ստեղծագործությունները, որոնք հեղինակի ինքնուրույն մտավոր արարումն են1:
2. Հեղինակի ինքնուրույն մտավոր արարումը առկա է, երբ հեղինակները իրականացնում են ազատ և ստեղծագործական ընտրություններ՝ դնելով իրենց անհատական մակնշումը աշխատանքի վրա2:
3. Յուրօրինակության մասին խոսք լինել չի կարող այն դեպքում, երբ արտահայտման ձևը որոշվում է միայն տեխնիկական կամ գործառութային կարոններով,
օրինակ՝ երբ կա գաղափարն արտահայտելու միայն մեկ ձև, կամ երբ արտահայտման ձևը պայմանավորված է հատուկ նպատակով կամ սահմանափակված է այնպիսի նեղ կանոններով, որոնք ստեղծագործական, ազատ ընտրության հնարավորություն չեն տալիս3:
Պետք է նշել, որ այս չափանիշները դեռևս շատ քննարկումների տեղիք են
տալիս, քանի որ ԵՄ ազգային դատարանները դեռևս ամբողջությամբ չեն բացահայտել վերոգրյալ չափանիշների բոլոր եզրերը, սակայն Արդարադատության դատարանի որոշումները բացեցին սկզբունքորեն նոր էջ յուրօրինակության չափանիշների սահմանման համար:
Ինչ վերաբերում է ամերիկյան իրավական համակարգին, ապա նրա «Հեղինակային իրավունքի ակտը» սահմանում է հեղինակային իրավունքով պաշտպանության երկու հիմնարար չափանիշ` յուրօրինակությունը և ստեղծագործության ամրագրումը նյութական կրիչի վրա4: Ընդ որում, ակտը որևէ կերպ չի բացահայտում
յուրօրինակություն եզրույթը, այլ միայն սահմանում է, որ պաշտպանության են ենթակա յուրօրինակ աշխատանքերը` յուրօրինակության մեկնաբանությունը վերապահելով դատարաններին: Այս առումով հատկապես շրջադարձային է ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը Feist Publication Inc. v. Rural Telephone Service գործով, որի շրջանակներում դատարանը պետք է որոշեր, թե արդյոք հեռախոսային
տեղեկագիրքը կարող է պաշտպանվել հեղինակային իրավունքով, թե ոչ: Դատարանը սահմանեց, որ ստեղծարարության պահանջվող մակարդակը չափազանց
ցածր է, և նույնիսկ նվազագույն ստեղծարարությունը բավարար է պաշպանության
ապահովման համար5: Դատարանը ամրագրեց, որ յուրօրինակությունը ենթադրում
է այնպիսի աշխատանքի ինքնուրույն արարում (independent creation of a work), որը օժտված է նվազագույն ստեղծարարությամբ (a modicum of creativity)6: Ինքնուրույն արարումը նշանակում է, որ աշխատանքը չպետք է պատճենված լինի այլոց
աշխատանքից, իսկ նվազագույն ստեղծարարությունն էլ ինքնին ենթադրում է, որ
ամենաչնչին ստեղծագործական ջանքը կարող է հիմք հանդիսանալ պաշտպանության համար7: Այս որոշումը հատկապես կարևոր է այն առումով, որ այս գործով

1

Տե′ս Margoni, Thomas, նշվ. աշխ., էջ 13-14:
Տե′ս նույն տեղում:
3
Տե′ս Margoni, Thomas, նշվ, աշխ., էջ 13-14:
4
Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc. - 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282
(1991) https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/499/340
5
Տե′ս University of Michigan Library, Copyright Basics
https://guides.lib.umich.edu/copyrightbasics/copyrightability
6
Տե′ս Ginsburg, Jane C., The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law (Jan.,
2003) էջ 13-14։ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.368481
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ԱՄՆ իրավական համակարգը քափ-քրտինքի (sweat of the brow) տեսությունից 1
անցում կատարեց նվազագույն ստեղծարարության սկզբունքին2:
Յուրօրինակության բնորոշման վերոգրյալ չափանիշների լույսի ներքո, լինեն
դրանք ԵՄ արդարադատության դատարանի թե ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումները, թվում է, թե արդարացված է այն հեղինակների մոտեցումը, որոնք կարծում են, որ կատարումները լիովին համապատասխանում են յուրօրինակության
չափանիշին, և դրանց ստեղծագործություն լինելը որևէ հարց չի առաջացնում3: Եվ
իրոք դժվար է չհամաձայնել նման հեղինակների հետ, որովհետև շատ հաճախ կատարումները ոչ միայն էականորեն գերազանցում են նվազագույն ստեղծարարության չափանիշը, այլև կատարողի երկարատև ստեղծագործական փնտրտուքների և
ստեղծագործական ընտրությունների արդյունքն են: Շատ կատարողներ իրենց կատարումների մեջ ներդնում են այնքան ստեղծագործական եռանդ, որ նրանց ստացած արդյունքը որևէ բանով չի զիջում հեղինակների ստեղծած աշխատանքներին:
Օրինակ` «Pink Floyd» ռոք խմբի կենդանի կատարումների ձայնագրությունները Պոմպեյում մինչև հիմա շարունակում են դիտել միլիոնավոր երկրպագուների, ու
շատերի համար այս համերգի կատարումները իրական արվեստի գլուխգործոցներ
են: Այս համերգը արդեն իսկ պատմական է, քանի որ կատարումները զուտ բառեր
չեն երաժշտության ուղեկցությամբ, այլ արվեստի ստեղծագործություններ, որոնք
խորապես կրում են խմբի կատարողների թողած դրոշմը: Մեկ այլ օրինակ. 20-րդ
դարի ամենահայտնի դաշնակահարներից Արթուրո Բենեդետի Միքելանջելիին իր
կատարողական արվեստում հասել էր այնպիսի բարձունքների, որ ժամանակակիցները նրան համեմատում էին Ռաֆայելի հետ` նրան համարելով կատարողական արվեստի Ռաֆայել: Թեև Միքելանջելիի գերագույն նպատակն էր իր կատարումներով լրիվ կյանքի կոչել ստեղծագործության հեղինակի մտահաղացումը, այնուամենայնիվ նրա ստեղծագործական ընտրությունները և մեկնաբանությունները
առ այսօր քննարկվում են երաժշտական աշխարհում: Ավելին` հայտնի է, որ Միքելանջելիին կարող էր տարիներով հղկել իր կատարումները, միևնույն կատարումը
փորձել այնքան, որ հասնի կատարելության, սակավաթիվ համերգներ տալ միայն
այն ժամանակ, երբ կարծում էր, որ հասել է վիրտուոզության ցանկալի աստիճանի4:
Այլ բնագավառներում ևս յուրաքանչյուր կատարմանը շատ հաճախ կարող է
նախորդել ստեղծագործական հսկայական աշխատանք: Այսպես օրինակ՝ Ստանիսլավսկին, որը դերասանական վարպետության հատուկ համակարգի հիմնադիրն է (Ստանիսլավսկու մեթոդ), ստեղծել է լայնածավալ ուսումնասիրություն, որ-

1

Քափ-քրտինքի տեսությունը յուրօրինակության չափանիշների սահմանման տարածված
տեսություն է ընդհանուր համակարգի երկրներում, որը հեղինակին պաշտպանություն
տրամադրելիս դիտարկում է կատարված աշխատանքի ջանքերը և ներդրումը` համարելով,
որ առանց ստեղծարարության էլ կարելի է պաշտպանություն տրամադրել աշխատանքին,
եթե դրա վրա ներդրված է բավականին ջանք: Տեսության ուսումնասիրության համար ավելի
մանրամասն տե′ս, օրինակ Drassinower, Abraham, Sweat of the Brow, Creativity and
Authorship: On Originality in Canadian https://ssrn.com/abstract=621184
2
Տե′ս Ginsburg, Jane C., նշվ. աշխ., http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.368481
3
Տե'ս, օրինակ Richard, Arnold. Performers’ Rights. Fifth Edition. Sweet & Maxwell, 2015, տե′ս
նաև Кокина Светлана Борисовна. Исполнение как объект прав артиста-исполнителя в
Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03, Москва, 2002;
4
Տե'ս Бенедетти Микеланджели Артуро (р. 5. i 1920) http://www.allpianists.ru/benedettimik.html
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տեղ նա առանձնացնում է այն բոլոր գործոնները, որոնք կարևոր են կերպարի
կերտման համար1:
Այլ օրինակ կարող է լինել պարարվեստը: Այսպես, որքան էլ Չայկովսկու Մարդուկ-Զարդուկը կամ Կարապի լիճը ինքին համարվում է դասական երաժշտական
հանճարեղ ստեղծագործություններ, բայց հենց բալետի արտիստների շնորհիվ են
այս ստեղծագործությունները կենդանանում: Նման շատ օրինակներ կարելի է թվել,
և եթե հասարակ ֆոտոն կարող է համարվել հեղինակային իրավունքի օբյեկտ, ապա երաժշտական կատարումը, պարը, դերասանի խաղը առավել ևս պետք է բավարար են հեղինակային իրավունքի օբյեկտ լինելու չափանիշները` հաշվի առնելով այն ողջ ստեղծագործական ջանքերը, որ դերասանները ներդնում են յուրաքանչյուր կատարման մեջ:
Սրա հետ մեկտեղ՝ հեղինակների մի խումբ պնդում է, որ կատարումները որևէ
պարագայում չեն կարող պաշտպանվել հեղինակային իրավունքով, քանի որ
դրանք ստեղծագործություն չեն: Նրանք այն կարծիքին են, որ թեև կատարողների
գործունեությունը ինքնին կրում է ստեղծագործական բնույթ, ամեն պարագայում
նոր ստեղծագործություն չի ստեղծվում, այլ կատարումը ընդամենը ստեղծագործության մեկնաբանություն է և այն հանրությանը հասանելի դարձնելու միջոց2: Կատարողը միշտ հենվում է արդեն իսկ առկա ստեղծագործության վրա, հաղորդում է
ձև այդ ստեղծագործություններին, այսինքն` կատարողների աշխատանքը միշտ
դիտարկվում էր որպես իրական իրավատերերի` հեղինակների, կոմպոզիտորների
և դրամատիկ ստեղծագործություն գրողների իրավունքներին ածանցյալ: Եթե հեղինակները և կոմպոզիտորները ստեղծում են առաջնային աշխատանքեր, կատարողները, կարելի է ասել, դրանք թարգմանում են կամ մեկնաբանում: Այսինքն` կատարողների աշխատանքը դիտվում է ավելի քիչ ստեղծագործական, քան հեղինակներինը3:
Պետք է նշել, որ այս մոտեցումը քննադատության չի դիմանում, քանի որ հեղինակային իրավունքը պաշտպանում է ոչ թե գաղափարները, այլ արտահայտման
ձևը: Կատարումն իր հերթին ուղղված է յուրօրինակ ստեղծագործության հիման
վրա նոր ստեղծագործություն կյանքի կոչելուն։ Այս պարագայում կատարողները իրենց ջանքերով առաջնային ստեղծագործությանը տալիս են նոր օբյեկտիվ ձև:
Նրանք, բացահայտելով վերարտադրման և ընկալման նոր հնարավորություններ,
ստեղծում են նոր օբյեկտ։ Այսինքն` կատարողը իր գործունեության արդյունքում
ստանում է նոր ձև, որն էլ ենթակա է պաշտպանության4: Այս առումով որոշ հեղինակներ համեմատականներ են անցկացնում կատարման և քանդակագործության
միջև` զուգահեռներ տանելով Օգյուստ Ռենուրարի հայտնի գործի հետ: Ռենուարը
ուներ աշակերտ՝ Ռիշար Գինոն, որին Ռենուարը վստահել էր իր մի քանի քանդակների ստեղծումը, քանի որ կյանքի վերջին տարիներին Ռենուարը ի վիճակի չէր
ձեռքերը շարժելու։ Ռենուարի ժառանգները վիճարկեցին Գինոյի՝ որպես համահեղինակի իրավունքները։ Այս գործը հաջորդաբար քննել են Փարիզի ընդհանուր ի1

Տե'ս, օրինակ К.С.Станиславский, Работа Актера Над Собой, Часть I, Работа над собой в
творческом процессе, переживания, Государственное издательство Искусство, 1954:
К.С.Станиславский, Работа актера над собой, Часть II, Работа над собой в творческом
процессе, воплощения, Государственное издательство Искусство, 1955: К.С. Станиславский, Работа актера над собой, материалы к книге, Государственное издательство
Искусство, 1957:
2
Տե′ս Кокина С. Б. Исполнение как объект прав артиста-исполнителя в Российской
Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: Москва, 2002, էջ 118-127:
3
Տե′ս Bently, L. and Sherman, B., Intellectual property law. Oxford University Press, USA, էջ
304։
4
Տե′ս Кокина С. Б., նշվ. աշխ., էջ 124-125:
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րավասության, վերաքննիչ, իսկ այնուհետև վճռաբեկ դատարանները, որոնք բավարարել են Գինոյի պահանջները համահեղինակ ճանաչվելու վերաբերյալ։ Ռենուարի գործը իրականում առաջ քաշեց հետաքրքիր հարց. կարելի՞ է արդյոք ճանաչել հեղինակության իրավունքը այն քանդակագործի համար, որը առաջարկել է
քանդակի գաղափարը և ղեկավարել ստեղծման գործընթացը, թե՞ այն պետք է ճանաչվի այն քանդակագործի համար, որը ուղղակի քանդակել է: Սկզբում դատարանը որոշել էր, որ Ռենուարը միակ հեղինակն է, քանի որ Գինոն կատարել է միայն
այն, ինչ հանձնարարել է Ռենուարը։ Սա, սակայն, ընդամենը առաջին թեզն էր։
Երկրորդ թեզը հետևյալն էր. Ռենուրարը ինքը ոչինչ չէր քանդակել, հետեւաբար հեղինակը Գինոն էր։ Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը եզրակացրել էր, որ
Գինոն Ռենուարի ստրուկը չէր, որ նա ուներ սեփական ստեղծագործական տեսլականը, իր յուրօրինակությունը, նույնիսկ Ռենուարի հրահանգների պարագայում Գինոն ուներ իր ստեղծագործական ազատությունը 1 : Ուստի Վճռաբեկ դատարանը
գտավ, որ և´ Ռոնուարը, և´ Գինոն համահեղինակներ են:
Այս գործի լույսի ներքո շատ հեղինակներ համեմատակներ են տանում այլ անձի կողմից քանդակի ստեղծման և կատարման միջև` համարելով, որ նման կերպ էլ
կատարողը արդեն սկզբնական ստեղծագործության հիման վրա կերտում է իր
ստեղծագործությունը՝ տալով դրան ստեղծագործության արտահայտման նոր ձև իր
կատարմամբ:
Թերևս այս առումով համաձայն լինելով քննարկվող օրինակի համեմատականների հետ` կարևոր է նշել, որ սխալ է կատարողի և հեղինակի համար կարգավիճակը քննարկել համահեղինակության շրջանակներում: Այստեղ համահեղինակության
հարց չի բարձրանում, քանի որ հեղինակը ստանում է առանձին պաշտպանություն
իր առաջնային ստեղծագործության նկատմամբ, իսկ կատարողը` իր կատարման,
այն պատճառով, չհաշված որոշակի բացառություններ, կատարումը բավականին
հեշտորեն կարելի է տարբերակել առաջնային ստեղծագործություններից, ուստի
մենք գործ ունենք միմյանցից տարբեր երկու ստեղծագործությունների հետ:
Քննադատության չի դիմանում նաև այն տեսակետը, որ կատարումները ընդամենը այլոց ստեղծագործությունների մեկնաբանություններն են, ուստի չպետք է
պաշտպանության ստանան: Կրկին վերադառնանք դասական երաժշտության օրինակին։ Հայտնի է, որ Սերգեյ Ռախմանինովը ոչ միայն փայլուն կոմպոզիտոր էր, այլ
համարվում է 20-րդ դարի լավագույն դաշնակահարներից մեկը և շատ հաճախ կատարում էր իր իսկ ստեղծագործությունները: Սակայն նույնիսկ այս պարագայում,
երբ ինքը` հեղինակը, փայլուն կատարում էր իր ստեղծագործությունները, որոշ երաժշտական քննադատներ, վերլուծելով Ռախմանինովի դաշնամուրային կոնցերտների մեկնաբանությունը, օրինակ, Զիմերմանի կատարմամբ, նշում են, որ որոշ դեպքերում այն գերազանցում է ռախմանինովյան կատարումը: Սա վկայություն
է, որ կատարողը իր մեկնաբանությամբ թողնում է իր յուրահատուկ դրոշմը, ստեղծում է լիովին նոր ձև2: Ավելին` Ռախմանինովի թույլտվությամբ 20-րդ դարի մեկ այլ
փայլուն կատարող` Վլադիմիր Հորովիցը, ստեղծել է Ռախմանինովի երկրորդ դաշնամուրային սոնատի կատարման իր տարբերակը` տալով կատարման իր մեկնաբանությունը3: Պատահական չէ նաև, որ շատ հաճախ կատարողները համարվում
են այս կամ այն կոմպոիզտորի լավագույն մեկնաբանը: Այսպես, օրինակ` Պրո1

Տե′ս Кокина Светлана Борисовна. Исполнение как объект прав артиста-исполнителя в
Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 : Москва, 2002, էջ 124-125
2
Տե′ս Gramophone, Rachmaninov's Piano Concerto No 2: A quick guide to the best recordings
(May 2021)։ https://www.gramophone.co.uk/features/article/rachmaninov-s-piano-concerto-no2-a-quick-guide-to-the-best-recordings
3
Տե′ս Barnes & Noble. "Chopin, Rachmaninoff: Piano Sonatas". Barnes & Noble. Retrieved
(Nov 2015)։
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կոֆևի դաշնամուրային սոնատների լավագույն մեկնաբաններից է եղել Ռիխտերը,
Միքալանջելիին` Սկարլատիի, Սոկոլովը` Ռամոյի և այսպես շարունակ: Հատկապես ուշագրավ են նաև Ռախմանինովի առանցնացրած տասը կարևորագույն նախապայմանները դաշնամուրային հաջողված կատարման համար: Այս նախապայմանները նա նշել է 1910 թվականին «Էտյուդ» ամսագրին տրված հարցազրույցում`
ռուսական թագավորական կոնսերվատորիաների ղեկավար նշանակվելու կապակցությամբ: Այսպես, ի թիվս տեխնիկական կատարելության, տեմպի պահպանման, լսարանին կրթելու և այլ նախապայմանների, Ռախմանինովը նշում է կատարողի երկու կարևորագույն հատկանիշ ևս` կատարողի բնավորությունը և կենսական կայծը: Ըստ նրա` յուրաքանչյուր հաջող կատարող պետք է ցույց տա իրեն
բնորոշ մեկնաբանությունը: Այսպես, նա նշում է 1 , որ կան կատարողներ, որոնք
նվագում են միանման: Այս երևույթը Ռախմանինովը համեմատում է որոշ հյուրանոցներում մատուցվող որոշ ճաշատեսակների հետ, երբ դրանք ունեն միևնույն համը: Մինչդեռ ըստ նրա` հաջողակ կատարողը պետք է ունենա ուժեղ անհատականություն, և նրա մեկնաբանությունները պետք է կրեն այդ անհատականության ուժեղ դրոշմը2: Ռախմանինովը որպես լավ կատարման կարևորագույն հատկանիշ
նշում է նաև կատարողի կենսական կայծը: Ըստ նրա` թեև նոտաները շատ կարևոր
են, սակայն դրանց չափ կարևոր է նաև կատարման ոգին, և կենսական կայծը հենց
ոգին է3: Հաճախ ունկնդիրը կարող է ներել տեխնիկական սխալները, սակայն ոչ
կենսական կայծի բացակայությունը: Այս կապակցությամբ նա բերում է Ռուբեյնշթեյնի օրինակը: Այսպես, համերգներից մեկի ժամանակ, երբ վերջինս նվագում էր Բալակիրևի «Իսլամեյը», ինչ-որ բան շեղում է նրան, ինչի հետևանքով որոշ ժամանակով Ռուբեյնշթեյնը հավանաբար մոռանում է նոտաները: Ռուբեյնշթեյնը ստիպված
է լինում որոշ ժամանակ դիմել իմպրովիզների, մինչև կհիշեր բուն ստեղծագործությունը: Այս միջադեպից հետո համերգի մյուս հատվածում Ռուբեյնշթեյնը բավականին կենտրոնացած է նվագում, որպեսզի որևէ կերպ չշեղվի տվյալ ստեղծագործության բնագրից, ինչի հետևանքով արդեն համերգի հետագա կատարումները
դառնում են չոր և զուտ տեխնիկական: Զարմանալի է, բայց հանդիսատեսը առավել ջերմությամբ ընդունում է սխալներով և բնագրից շեղվող կատարումը, քանի որ
այն կրում էր կատարողի դրոշմը, քան այն կատարումները, որոնք թեև տեխնիկապես կատարյալ էին, սակայն չունեին կենսական կայծը, չունեին կատարողի դրոշմը4:
Այս ամենը մի պարզ բանի վկայություն է. եթե նույնիսկ կատարողը սոսկ մեկնաբան է, ապա այդ մեկնաբանման գործընթացը օժտված է յուրօրինակությամբ և
ստեղծագործական բնույթ է կրում:
Սակայն եթե նույնիսկ վերոգրյալ փաստարկները կատարումները որպես ինքնուրույն ստեղծագործություն դիտարկելու համար կարող են համարվել որպես ոչ
հիմնավոր, կարծում ենք՝ կատարումների նկատմամբ կարող է կիրառելի լինել ածանցյալ ստեղծագործությունների ինստիտուտը: Ինչպես հայտնի է, ածանցյալ են
համարվում այն ստեղծագործությունները, որոնք ստեղծվում են մեկ այլ ստեղծագործության վերամշակմամբ: Դրանք ևս համարվում են ստեղծագործական աշխատանքով ստեղծված ինքնուրույն և յուրօրինակ ստեղծագործություններ, սակայն
դրանց յուրօրինակությունը երկրորդային է, քանի որ հիմնված է բնօրինակի վրա5:
1

Տե′ս Tone Base, Rachmaninoff’s 10 essentials of piano playing
https://tonebase-nightingale.s3.us-east-2.amazonaws.com/static/tripwires/rachmaninoff.html
2
Տե′ս նույն տեղում։
3
Տե′ս նույն տեղում։
4
Տե′ս նույն տեղում։
5
Տե′ս Բարսեղյան Տ.Կ, Հովհաննիսյան Ա.Ա, նշվ. աշխ., էջ 58:
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Ածանցյալ ստեղծագործությունների օրինակներ են թարգմանությունները, բեմականացումները, դաշնակումները և այլն: Շատ հաճախ տեսական գրականության մեջ
համեմատականներ են տարվում թարգմանությունների և կատարումների միջև`
մեկնաբանելով, որ կատարումը առաջանային ստեղծագործության յուրովի թարգմանություն է: Կա նաև հակառակ տեսակետը, որ կատարումները որևէ պարագայում չպետք է դիտարկել որպես ածանցյալ ստեղծագործություն1:
Վերոգրյալ բոլոր քննարկումները ցույց են տալիս` կատարումները լիովին համապատասխանում են յուրօրինակության չափանիշին և կարող են համարվել որպես ստեղծագործություն: Սակայն այստեղ հարցն այլն է, արդյո՞ք կատարումները
անհրաժեշտ է պաշտպանել հեղինակային իրավունքի շրջանակում, թե՞ կատարողներին տրամադրել պաշտպանություն հենց իրենց հատուկ իրավունքների շրջանակը, քանի որ որքան էլ կատարումները յուրօրինակ ստեղծագործություններ են, այնուամենայնիվ դրանց հարաբերակցությունը առաջնային ստեղծագործության հետ
շատ բարդ է:
Ավելին` կատարողների պաշտպանության հարցը միշտ եղել է բուռն քննարկումների առարկա, թե ինչպես պետք է զուգակցվեն կատարողների և հեղինակների հարաբերությունները: Քննարկումները այնքան բուռն էին, որ Հռոմի կոնվենցիայում հստակորեն ընդգծվեց, որ կոնվենցիայով կատարողներին տրվող պաշտպանությունը պետք է անեղծ թողնի գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների նկատմամբ հեղինակային իրավունքի պահպանությունը և ոչ մի կերպ չպետք
է ներազդի վերջինիս վրա2։ Սակայն նույնիսկ կոնվենցիայի ընդունումից տասնամյակներ անց քննարկումները շարունակվում են, քանի որ շատ դեպքերում դժվար է
որոշել սկզբնական հեղինակների և կատարողների իրավունքների հարաբերակցության հարցը:
Ուշագրավ է, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ում, որտեղ կատարողներն օժտված են հեղինակային իրավունքով, նրանք չունեն իրավունքների այն ծավալը, որով օժտված
են հեղինակները: Այսպես, ԱՄՆ կատարողները ունեն հեղինակային իրավունք
հնչյունագրերի նկատմամբ, սակայն դրա հետ մեկտեղ՝ հեղինակային իրավունքների ոչ այն ծավալը, որը բնորոշ է այլ ստեղծագործությունների: Հնչյունագրերի բնույթով պայմանավորված` չկա դրանց հրապակային կատարման իրավունք, չկա
հնչյունագերի նկատմամբ այլ հրապակային կատարման իրավունք, քան դրանց
թվային փոխանցումը3: Այս տարբերակումը էական է, քանի որ, եթե վերցնենք երաժշտության օրինակը, ստացվում է, որ բուն երաժշտական ստեղծագործության
նկատմամբ կան ավելի շատ իրավունքներ, քան հնչյունագրի:

Ամփոփելով վերոգրյալը` մենք կարծում ենք, որ կատարումները յուրօրինակ են
ու ունեն ստեղծագործական բնույթ, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է ընդունել
այն փաստը, որ դրանք օժտված են մի շարք առանձահատկություններով, որոնք
միշտ առաջացնելու են կարգավորման տարբերություններ հեղինակային իրավունքի
դասական օբյեկտների համեմատությամբ: Այդ իսկ պատճառով, մենք այն կարծքին
ենք, որ հայկական իրավական համակարգը պետք է շարունակի պահպանել ստատուս քվոն և կատարողներին ու կատարումներին պաշտպանություն տրամադրի
Հռոմի կոնվենցիայի, Կատարումների և հնչյունագրերի, Պեկինի պայմանագրերի
հաստատված համակարգի շրջանակներում: Այսինքն` կատարողներին պաշտպանություն պետք է տրամադրի ոչ թե հեղինակային, այլ հարակից իրավունքների շրջա1

Տե′ս Кокина С. Б., նշվ. աշխ. էջ 159-167:
Տե′ս Հռոմի կոնվենցիա, հոդված 1։
3
Տե′ս Bargfrede, A., Music Law in the Digital Age: Copyright Essentials for Today's Music
Business. (2017), էջ 41։
2
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նակում` սահմանելով կատարողների և կատարումների համար իրավունքների
հստակ և յուրօրինակ շրջանակ:
Սրա հետ մեկտեղ՝ կան դեպքեր, երբ կատարողը իր կատարման նկատմամբ
կարող է ունենալ և' հեղինակային իրավունքներ, և' հարակից իրավունքներ: Սա
հատկապես վերաբերում է այն դեպքերին, երբ կատարողը հընթացս անում է իմպրովիզներ: Իմպրովիզները որպես կանոն հանգեցնում են հեղինակային իրավունքով պաշտպանվող օբյեկտի ստեղծմանը: Իմպրովիզի ժամանակ ստեղծագործման պահը և կատարումը համընկնում են, և դրա շնորհիվ ստեղծված ստեղծագործությունը ծնվում է հենց կատարման պահին1: Հազվադեպ չեն այն դեպքերը, երբ
ջազ, դասական կամ հիփ-հոփ կատարման ժամանակ կատարողը երաժշտական
ստեղծագործությանը ավելացնում է նոր տարրեր, որոնք որևէ կերպ հեղինակի
կողմից նախատեսված կամ նոտայագրված չեն, ավելին` երբեմն նման իմպրովիզացիաները այնքան համահունչ են սկզբնական ստեղծագործությանը, որ գրեթե
անհնար է իմպրովիզացված տարրերը տարանջատել առաջնային ստեղծագործությունից: Հատկանշական է նաև, որ 16-րդ, 17-րդ դարերի նոտայագրումը համարվում է շատ աղքատիկ, և շատ երաժիշտներ ստիպված են դրանք հարմարեցնել ժամանակակից նոտայագրման համակարգին: Սա նշանակում է, որ շատ հաճախ հենց կատարողներն են ստիպված իրենց կատարման ընթացքում լրացնել նոտայագրման բացերը: Այս առումով Բրիտանական դատարանը, անդրադառնալով
ֆրանսիական բարոկո ոճի կոմպոզիտոր Լալանդի ստեղծագործությունների վերարտադրմանը, սահմանել է, որ երաժշտագետի կողմից սկզբանական նոտաներում առկա բացերը լրացնելը, նոր երաժշտական գծեր, վարիացիաներ ավելացնելը ամբողջովին համապատասխանում են հեղինակային իրավունքով պաշտպանության ենթակա ստեղծագործության չափանիշներին2:

Ափոփելով վերոշարադրյալը, երբ կատարողը կատարման ժամանակ դուրս է
գալիս հեղինակի ստեղծագործության նախանշված սահմաններից, ներդնում է ստեղծագործական այնպիսի տարրեր, որոնք չեն մտնում հեղինակի մտահղացման մեջ և
դրանք կարելի է տարանջատել առաջնային ստեղծագործությունից, ապա այս պարագայում կատարողը պետք է օժտված լինի երկու խումբ իրավունքներով` կատարողի իրավունքներով, իսկ իր վերամշակման, իմպրովիզի կամ իր յուրօրինակ մեկնաբանության նկատմամբ ունենա հեղինակային իրավունք, որի համար պետք է կիրառելի լինի հեղինակային իրավունքի համակարգով սահմանված պաշտպանության
ռեժիմը3:

1

Տե′ս Mazziotti, G., Music improvisation and copyright. In Non-Conventional Copyright. Edward
Elgar Publishing (2018), էջ 2-3:
2
Տե′ս Mazziotti, G., նշվ աշխ , էջ 21:
3
Հնարավոր են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ կատարողի կողմից ստեղծագործության
կատարումը կամ մեկնաբանությունը կարող է հանգեցնել հեղինակի անձնական ոչ գույքային
իրավունքների, մասնավորապես` հեղինակի համբավի և արժանապատվության իրավունքի
խախտման: Սույն հոդվածում մենք անդրադարձ չենք կատարի այս խնդրին, քանի որ այն իր
ծավալով առանձին գիտական հոդվածի քննարկման առարկա է:

Государство и право N 3 (91) 2021

85

ИСПОЛНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Мариам Айвазян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
__________________________

Статья посвящена роли исполнений в системе права интеллектуальной
собственности.
На протяжении десятилетий ведутся споры о том, следует ли защищать исполнение авторским правом или смежными правами. Поэтому в статье начинается обсуждение именно с изучения критериев защиты объектов авторского
права. В статье делается заключение о том, что исполнения обладают необходимыми характеристиками для защиты авторским правом. Однако предпочтительнее сохранить текущий статус-кво и защитить исполнения в рамках системы
смежных прав, учитывая уникальные особенности исполнений. Кроме того, в
статье обсуждаются случаи, когда исполнение может быть защищено как авторским, так и смежными правами.

THE PERFORMANCES IN THE SYSTEM OF THE
INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Mariam Ayvazyan
PhD student at the YSU Chair of the Civil Law
____________________________

The article studies the role of the performances in the Intellectual Property law
system. For decades there has been an ongoing debate on whether the performances
should be protected by copyright or related rights. Hence, the article starts the
discussion by exploring the criteria for copyright protection. It concludes that the
performances have necessary features to be eligible for copyright protection.
However, it is preferable to keep the current status quo and protect the performances
in the framework of the related rights system considering the unique peculiarities of
the performance. Additionally, the article points out the cases when performances can
be protected both by the copyright and related rights.
Բանալի բառեր – հեղինակային իրավունք, հարակից իրավունքներ, կատարում,
կատարողներ, յուրօրինակություն, մտավոր սեփականություն
Ключевые слова: авторское право, смежные права, исполнение, исполнители,
оригинальность, интеллектуальная собственность
Key words: copyright: related rights, performer, performance, originality, intellectual
property
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ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ
ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ՝ ՊԱՐՏՔԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՎԿԱՅՈՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ
Քրիստինե Գաբուզյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Հայցային վաղեմության ինստիտուտը ստիպում է հետևողական լինել իրավունքների պաշտպանության հարցում և ժամանակին դիմել հարկադիր միջոցների
կիրառությանը: Սակայն, նման շտապողականությունը, մանավանդ բարդ, բազմափուլ գործարար հարաբերությունների դեպքում կարող է ձեռնտու չլինել իրավահարաբերության կողմերին. դիցուք՝ ոչ միայն պարտապանը կարող է շահագրգռված
լինել իր դեմ հայց չներկայացվելու հարցում և ճանաչել պարտքը, այլև պարտատերը կարող է շահարգրգռվածություն ունենալ, օրինակ, լավ գործարար հարաբերություններ պահպանելու ցանկությունը կամ նույնիսկ անհրաժեշտությունը:
Այդ հանգամանքը նկատի ունենալով՝ Քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսում է պարտավոր անձի կողմից պարտքի ճանաչումը վկայող գործողություններ կատարելով հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատելու հնարավորություն (ՔՕ հոդված 340):
Պարտքի ճանաչման ինստիտուտը լավ մեխանիզմ է ցանկության դեպքում
հայցային վաղեմության ինստիտուտի հետևանքները շրջանցելու համար, միևնույն
ժամանակ նաև ճկուն՝ նկատի ունենալով պարտքի ճանաչում համարվող գործողությունների լայն շրջանակը և պարտքի ճանաչմանը, ի համեմատ, օրինակ, գործարքների, ներկայացվող պահանջների համեմատաբար քիչ կոշտությունը: Բացի
այդ, հաշվի առնելով նաև պարտքի ճանաչման հետ կապվող իրավական հետևանքը՝ հայցային վաղեմության հոսքի վերսկսումը, այն նաև ռիսկերից ապահովագրող
մեխանիզմ է (պարտատիրոջ մոտ վստահություն է ձևավորվում, որ կստանա բավարարում անգամ տևական ժամանակ իրավունքի պաշտպանությանն ուղղված
գործողություններ չկատարելու դեպքում, իսկ պարտապանն էլ իր հերթին կարող է
վստահ լինել, որ միառժամանակ դատական գործընթացների մեջ չի ներքաշվելու և
չի կրելու դատական ծախսեր):
Պարտապանը, որը ճանաչում է իրավունքը, չի պահանջում վաղեմությամբ
տրամադրվող պաշտպանությունը: Մյուս կողմից պաշտպանություն պետք է շնորհվի պարտատիրոջը, որը կարող է հենվել պարտապանի ճանաչման վրա և ձեռնպահ մնալ հայց հարուցելուց: Այս իրավիճակում պարտատիրոջ անգործությունը
այլևս չունի այն նույն կշիռը, մասնավորապես՝ պարտապանի ցանկացած սպասումների նկատմամբ, որ հարցը համարվում է փակված: Բացի այդ՝ պարտապանի ճանաչումը նվազեցնում է հայցի հետ կապված ցանկացած անորոշությունը1:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երկրների մեծամասնությունն ամրագրում է պարտքի ճանաչման՝ հայցային վաղեմության ժամկե-

1

Տե´ս Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame
of Reference (DCFR), Articles and Comments [Interim Edition, to be completed], prepared by
the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on the Existing EC Private
Law (Acquis Group), https://www.ccbe.eu/NTCdocument/DCFRpdf1_1262861061.pdf, էջ 542,
543:
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տի հոսքն ընդհատող-վերսկսող ազդեցությունը :
«Պարտքի ճանաչումը վկայող գործողություններ» կատեգորիան որպես վաղեմության ընդհատման հիմք հավաքական է և ներառում է հնարավոր դեպքերի
մեծ քանակություն2: Իրավաբանական գրականության, դատական պրակտիկայի,
միջազգային իրավական ակտերի և օտարեկրյա օրենսդրության ուսումնասիրությունը թույլ է տվել առանձնացնել այն հիմնական գործողությունները, որոնք որակվում են որպես պարտքի ճանաչում: Մասնավորապես, որպես այդպիսիք դիտվում
են իրավազոր անձին նախնական կամ մասնակի վճարում կատարելը, տոկոսներ
վճարելը, ապահովում տրամադրելը 3 , պարտապանի կողմից պարտքի գրավոր
հաստատումը, պարտապանի կողմից կրեդիտորին պարտքը մարելու պարտավորությամբ երաշխիքային նամակներ հանձնելը, փոխադարձ հաշվարկների ակտը
ստորագրելը, պարտապանի լիազորված անձի կողմից պայմանագրի փոփոխությունը, որից հետևում է, որ պարտապանը ճանաչում է պարտքի առկայությունը, և
հավասարապես պարտապանի խնդրանքը պայմանագրի նման փոփոխության մասին (օրինակ՝ վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու մասին, պարտապանի կողմից կրեդիտորի պահանջի հիմնավորվածությունն ընդունելը, լրացուցիչ
պարտավորությունների կատարումը 4 , հաշվանց կատարելու առաջարկը 5 , պարտապանի փորձերը պարտատիրոջ հետ համաձայնեցնելու պարտքը մարելու գրաֆիկը, հաշտության համաձայնություն կնքելու մտադրության մասին կողմերի գրագրությունը կամ նույնիսկ անհատական իրավական ակտի նախագիծը6, ցանկացած
այլ գործողություն, որը թույլ է տալիս հաստատել, որ պարտապանը ճանաչել է իրեն կրեդիտորի նկատմամբ պարտավոր7):
Ինչպես տեսնում ենք, պարտքի ճանաչումը վկայող գործողությունները բազ1
Տե´ս Ֆրանսիայի քաղաքացիական օրենսգրքի 2248-րդ հոդվածը,
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://archive.org/stream/codenapoleonorf00spengoog/codenapoleonorf00spengoog_djvu.txt:
Հունգարիայի քաղաքացիական օրենսգրքի 6:25-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա) կետը,
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96512/114273/F720272867/Civil_Code.pdf:
Լեհաստանի քաղաքացիական օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը,
https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-civil-code.pdf: Լիտվայի քաղաքացիական օրենսգրքի 1.130-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, https://wipolex.wipo.int/ru/text/202088:
2
Տե´ս Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям
153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации, отв. ред. А. Г. Карапетов,
комментарии к статье 163, пунктам 1, 3, 4 статьи 165, статьям 171, 172, 175–177, 202–205
ГК РФ – Павлов А. А., М., Изд. М-Логос, 2018, 1264 с., էջ 1227:
3
Տե´ս Վրաստանի քաղաքացիական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածը, https://matsne.gov.ge/
ru/document/download/31702/75/en/pdf, Եվրոպական մասնավոր իրավունքի մոդելային
կանոնների III.–7:401-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Հայցային վաղեմության մասին ՄԱԿ-ի 1974
թվականի կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:
4
Տե´ս Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям
153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации, отв. ред. А. Г. Карапетов,
комментарии к статье 163, пунктам 1, 3, 4 статьи 165, статьям 171, 172, 175–177, 202–205
ГК РФ – Павлов А. А., М., Изд. М-Логос, 2018, 1264 с., էջեր 1227-1228:
5
Տե´ս Гражданское право, учебник, переработанное и дополненно, том 1, под редакцией
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого, М., 2005, էջ 373:
6
Տե´ս Григорьев М., Гаспарян А., Перерыв течения срока давности: пять критериев,
которые указывают на признание долга, Журнал "Арбитражная практика",
https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/interruption_of_period_of_limitation_five_criteria_
which_indicate_the_acknowledgement_of_the_debt/:
7
Տե´ս Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям
153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации, отв. ред. А. Г. Карапетов,
комментарии к статье 163, пунктам 1, 3, 4 статьи 165, статьям 171, 172, 175–177, 202–205
ГК РФ – Павлов А. А., М., Изд. М-Логос, 2018, 1264 с., էջեր 1227-1228:
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մապիսի են: Այնուամենայնիվ, փորձ է արվել առանձնացնել այն հիմնական հատկանիշները կամ չափորոշիչները, որոնց պետք է բավարարի գործողությունը
պարտքի ճանաչում որակվելու համար: Սակայն, այդ չափանիշները բացահայտելու համար հարկ է նախ պարզել նման գործողությունների իրավական բնույթը:
Նախ նշենք, որ գործող օրենսդրության տեսանկյունից պարտքի ճանաչումն
ունի միայն մեկ նյութաիրավական հետևանք, այն է՝ հայցային վաղեմության ժամկետի հոսքի ընդհատումը1:
Ուստի պարտքի ճանաչման իրավական բնույթի հետ կապված հարցին պատասխանելու համար պետք է հասկանալ նման գործողություններ կատարող անձի
կամքի ուղղվածության և համապատասխան իրավական հետևանքի հարաբերակցությունը: Իրավաբանական գրականությունում տարբեր տեսակետներ են արտահայտվել պարտքի ճանաչումը վկայող գործողությունների իրավաբանական բնույթի՝ իրավաբանական փաստ լինել-չլինելու, իրավաբանական փաստի այս կամ այն
տեսակին պատկանելու վերաբերյալ2: Ընդունելի համարելով գերակշռող այն մոտեցումը, որ պարտքի ճանաչումը վկայող գործողությունն ինքին՝ անկախ այդպիսի
1

Տե´ս Марьянков А. Н., Признание долга как правовой феномен, Ленинградский
юридический журнал, Санкт-Петербург, Номер: 3 (17), 2009, էջ 83:
2
Պարտքի ճանաչումն իրավաբանական արարք էին դիտում Յու. Կ. Տոլստոյը (տե´ս
Толстой Ю. К., К теории правоотношения, монография, Л., Изд. Ленинградского
университета, 1959, 88 с., http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/611/37611/14684?p_page=2,
էջ 16), Մ. Մ. Ագարկովը (տե´ս Агарков М. М., Избранные труды по гражданскому праву. В 2
т. Т. 1: Социальная ценность частного права и отдельных институтов общей части
гражданского права. – М.: Статут, 2012. – 428 c., էջ 222), Օ. Ա. Կրասավչիկովը (տե´ս
Красавчиков О.А., Юридические факты в советском гражданском праве, монография, М.,
Государственное издательство юридической литературы, 1958, 181 с., էջ 154), Ա. Պ.
Սերգեևը, (տե´ս Сергеев А. П. (ред.) Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 1, М.:
РГ-Пресс, 2013, 1006 с., համապատասխան գլխի հեղինակ՝ Ա. Պ. Սերգեև, էջ 580-581), Ա. Ն.
Մարյանկովը (տե´ս Марьянков А. Н., Признание долга как правовой феномен,
Ленинградский юридический журнал, Санкт-Петербург, Номер: 3 (17), 2009, էջ 88-89):
Ճիշտ է, սա միակ մոտեցումը չէ. կարծիք է արտահայտվել նաև, որ պարտքի ճանաչումը
միակողմանի գործարք է (տե´ս Алексеев С. С., Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник
статей. - М.: "Статут", 2001. - 431 с. С. 54-68., http://www.civilista.ru/articles.php?id=68, էջ
58), իսկ Ե. Ա. Կրաշենիննիկովը դիտում է պարտքի ճանաչումը որպես գործարքանման
գործողություն (տե´ս Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, М., 2010. Т. 1., С. 434
(автор соответствующего параграфа — Е. А. Крашенинников)՝ հղումն ըստ Бисултанов Я.
Х., М., Действия, свидетельствующие о признании долга по ст. 203 ГК: теоретическая
конструкция и соотношение с признанием долга по ст. 206 ГК, журнал «ЗАКОН», № 2
февраль 2018, էջ 178): Մի շարք հեղինակներ չեն համարում պարտքի ճանաչումը
իրավաբանական փաստ: Տե´ս Кечекьян С. Ф., Правоотношения в социалистическом
обществе. – М.: Издательство АН СССР, 1958, էջ 163-164: Մ. Ա. Ռոժկովան, ըստ էության,
շեղվում է իրավաբանական փաստի ավանդական ընկալումից, որոնց թվում են նաև իրավաբանական արարքները (ինչպես, օրինակ, պարտքի ճանաչումը կամ հայց ներկայացնելը)՝
դրանց հետ կապվող իրավական հետևանքը չսահմանափակելով միայն իրավահարաբերությունների շարժով (դրա առաջացումը, փոփոխումը և դադարումը), այլ դրանում ներառելով նաև քաղաքացիական իրավասուբյեկտության դրսևորման հետևանքները, այդ թվում՝
քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների իրականացումը, ինչպես նաև
հետևանքները, որոնք վրա են հասնում խախտված կամ վիճարկվող սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների իրականացման
արդյունքում: Տե´ս Рожкова М. А., Недействительность дозволенных и недозволенных
действий (юридический очерк), Недействительность в гражданском праве: проблемы,
тенденции, практика, сборник статей, отв. ред. Рожкова М. А., М., Статут, 2006, 445 с.,
(Анализ современнгого права), էջ 53:
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գործողությունն իրականացնող անձի կամքի ուղղվածությունից առաջացնում է իրավական հետևանք, պետք է նշել, որ դեռ ավելին, դեպքերի մեծամասնությունում
պարտքը ճանաչող անձը չի իմանում իր ճանաչման նյութաիրավական հետևանքների մասին (հայցային վաղեմության հոսքի ընդհատում)1: Ընդ որում, պարտքի ճանաչումը գործարք չէ. այն ուղղված չէ քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դադարեցնելուն, այլ ուղղված է
արդեն իսկ գոյություն ունեցող իրավահարաբերության առկայության հավաստմանը, իսկ իրավական հետևանքը ծագում է օրենսդրի, այլ ոչ թե անձի կամքով: Բացի
այդ, վրա հասնող հետևանքը իր շահը պաշտպանելու իրավունքի ծագման ժամկետի հետաձգումն է, որը աղերսվում է իրավունակության սահմանափակմանը, ուստիև չի կարող գործարքի առարկա լինել:
Այսպիսով, պարտքի ճանաչում հանդիսացող գործողություն կատարելու փաստի հետ օրենքը կապում է համապատասխան իրավական հետևանք՝ անկախ անձի
կամքի՝ տվյալ հետևանքն առաջացնելուն ուղղվածությունից:
Գրականության մեջ հայցային վաղեմության ընդհատման ֆենոմենը բացատրվում է չհակասող վարքագծի (venire contra factum proprium) դոկտրինայի կամ որ
նույնն է՝ էստոպել սկզբունքի միջոցով. եթե անձը իր վարքագծով շրջանառության
մասնակիցների մոտ ստեղծում է իր կամքի ուղղվածության երևութականություն, իրավակարգը պետք է ապահովի դրա ազդեցությամբ ողջամտորեն ձևավորված
ակնկալիքների պաշտպանությունը և թույլ չտա տվյալ անձին հետագայում արհամարհել ստեղծված երևութականությունը և գործել դրան հակառակ2:
Այսինքն՝ պարտքի ճանաչումը դիտվում է որպես էստոպել սկզբունքի կամ հակասող վարքագծի անթույլատրելիության դոկտրինի մասնավոր դրսևորում 3 , որի
էությունն այն է, որ եթե անձը խոստում է տվել, որին մյուս կողմը ողջամտորեն ապավինելու հիմք է ունեցել և արել է դա ի վնաս իրեն, խոստում տվողի կողմից անբարեխղճություն կլինի հրաժարվել խոստումից4:
1

Տե´ս Марьянков А. Н., Признание долга как правовой феномен, Ленинградский
юридический журнал, Санкт-Петербург, Номер: 3 (17), 2009, էջ 83:
2
Տե´ս Павлов А. А., Два вопроса о давности: о чем сказал и о чем умолчал Верховный
Суд,
Дата
размещения
статьи:
03.11.2016,
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/21168:
3
Հարկ ենք համարում նշել, որ գրականության մեջ կարծիք է արտահայտվել առ այն, թե
էստոպելի սկզբունքն այս պարագայում կիրառելի չէ, քանի որ այն ընդմիշտ վերացնում է
այս կամ այն իրավունքն իրականացնելու հնարավորությունը, մինչդեռ պարտքի ճանաչումը
միայն հետաձգում է դրա իրականացման պահը (Տե´ս Бисултанов Я. Х.-М., Действия,
свидетельствующие о признании долга по ст. 203 ГК: теоретическая конструкция и
соотношение с признанием долга по ст. 206 ГК, ЖУРНАЛ «ЗАКОН», № 2 ФЕВРАЛЬ 2018,
էջ 185): Սակայն, նման մոտեցումը ընդունելի չենք համարում. որոշակի դեպքերում և
պայմաններում հնարավոր է նաև իրավունքի կասեցում (Տե´ս M. P. Thompson, From
Representation to Expectation: Estoppel as a Cause of Action, The Cambridge Law Journal,
Vol. 42, No. 2 (Nov., 1983), pp. 257-278 (22 pages), էջեր 260-261):
4
Տե´ս Liu Guoqing, A Comparative Study Of The Doctrine Of Estoppel: A Civilian Contractarian
Approach in China, Canberra Law Review Journal, Vol. 2010, No. 1, 2010, pp. 1-28 (28 pages),
էջ 1, Tom Baker, Kyle D. Logue աnd Jennifer Morinigo, Liability Insurance, Waiver And Estoppel
– Part 2, May 18, 2018, https://thealiadviser.org/liability-insurance/waiver-and-estoppel-part-2/:
էստոպելի դեպքում կարևորվում է այն, թե ինչպես է պարտավոր անձի վարքն ընկալվել իրավազոր անձի կողմից, այսինքն՝ վարքագծի միջոցով էստոպելի դեպքում ուշադրության կենտրոնը այն անձի վրա է, ով պետք է գործեր, և ոչ թե այն կողմի, որին արգելվում է հակասող
վարքագիծ դրսևորելը: Անձը կապված է նրանով, թե ինչպես է նրա վարքը ողջամտորեն ընկալել մյուս կողմը. պետք է հաստատվի վերջինիս կողմից վստահությունը/ հենվելը դրա վրա և դրության փոփոխությունն ի վնաս իրեն, բայց այս հանգամանքների իմացությունը մյուս անձի
կողմից էական չէ: Տե´ս The Hon Justice K R Handley Ao, Unconscionability In Estoppel: Triable
Issue Or Foundational Principle?, Vol 7 No 2 (2007): QUT Law & Justice Journal, էջ 478:
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Պատկերացում կազմելով պարտքի ճանաչման էության վերաբերյալ, հարկ է
պարզել, թե ինչպիսին պետք է լինի այս կամ այն գործողությունը որպես պարտքի
ճանաչում ողջամտորեն ընկալվելու համար:
Հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալով անձի մոտ առաջանում է իր
կոնտրագենտի անտարբերության, անփութության արդյունքում իր մոտ ձևավորված փաստացի դրության անփոփոխելիությունը պահպանելու շահ, որի պաշտպանությունն իրականացվում է հայցային վաղեմության ժամկետի վկայակոչմամբ: Եվ
եթե անձը այդ ընթացքում կատարում է պարտքի ճանաչմանն ուղղված գործողություններ, նա խաթարում է շահի և համապատասխանաբար նաև պաշտպանության
իրավունքի ձևավորման պրոցեսը, «փոփոխում» է իրավունքի ծագման համար
անհրաժեշտ պայմանները (պարտքի ճանաչմամբ նա զրոյացնում է մինչ այդ պարտատիրոջ դրսևորած անտարբերության նշանակությունը, դադարեցնում է իր
պաշտպանության իրավունքի ձևավորման արդեն իսկ սկսված գործընթացը և բերում սկզբնական փուլ):
Այսպիսով, կարծում ենք, որ գործողությունը կարող է ողջամտորեն ընկալվել
որպես պարտքի ճանաչում միայն այն պարագայում, երբ պարտապանը հաստատապես հավաստում է իր պարտավորության առկայությունը և այն կատարելու
պատրաստակամությունը, որն էլ վկայում է իր շահի ձևավորման գործընթացից
«հրաժարվելու» մասին: Ընդ որում, կարծում ենք, կարևոր է, որպեսզի հստակ լինի
վեճի բացակայությունը. այլապես չի վերանում շահի ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանը՝ անտարբերությունը, իսկ պարտատիրոջ առարկություններն էլ
պարտապանի կատարած գործողություններն իր կողմից որպես պարտքի ճանաչում ընկալվելու մասին չեն կարող ողջամիտ համարվել:
Այսպես, պարտքի ճանաչում կարող է համարվել պարտապանի միայն հստակ
արտահայտած և միանշանակ կամահայտնությունը1: Եթե պարտապանի գրավոր
փաստաթղթերի կամ նրա կոնկլյուդենտ գործողությունների բովանդակությունը
ակնհայտորեն չի վկայում, որ պարտապանը ճանաչում է իր պարտքը, բոլոր կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ նրա2: Այսինքն՝ պարտատերը կրում է իր
անփութության ռիսկը:
Ընդ որում, պարտքի ճանաչումը չի կարող հասկացվել լայն իմաստով, դա
կհակասի հայցային վաղեմության էությանը (միայն բավարար չափի հստակություն
ունեցող գործողությունները կարող են որակվել պարտքի ճանաչում): Ուստի,
կարևոր է, որ պարտքի ճանաչումը հարաբերակցվի կոնկրետ պարտավորության
հետ3:
Այսպիսով, կարևոր է պարտքի ճանաչման բնույթի, բովանդակության վերաբերյալ հստակությունը, որի բացակայությունը կարող է գործնական խնդիրների
հանգեցնել: Օրինակ՝ միմյանց հետ պարտավորական իրավահարաբերությունների
մեջ գտնվող կողմերը կնքում են համաձայնություն, որով նախատեսված է որոշակի
գումար փոխանցելու պարտականություն, որը հետագայում կողմերից մեկը բնորո1
Տե´ս Сергеев А. П. (ред.) Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 1, М.: РГ-Пресс,
2013. — 1006 с., էջ 581, Վճռաբեկ դատարանի՝ 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 31825(ՏԴ)
քաղաքացիական
գործով
կայացված
որոշումը,
https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=41575:
2
Տե´ս Сергеев А. П. նշվ աշխ , էջ 581:
3
Դրա համար պետք է ֆիքսվեն այնպիսի տեղեկություններ, ինչպես կոնկրետ պարտավորությամբ պարտքի գումարը, հիմքերն ու առաջացման ժամանակահատվածը: Այնուամենայնիվ, երբեմն պարտապանի վարքագիծը վկայում է կոնկրետ պարտքի ճանաչման մասին
նաև առանց խիստ դետալացման: Տե´ս Григорьев М., Гаспарян А., Перерыв течения срока
давности: пять критериев, которые указывают на признание долга, Журнал "Арбитражная
практика",
https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/interruption_of_period_of_limitation_five_criteria_
which_indicate_the_acknowledgement_of_the_debt/:
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շում է որպես պարտքի ճանաչում, իսկ մյուսը՝ որպես հրաժարագին:
Նման վիճակներից խուսափելու համար է, որ կարևորում ենք պարտքի ճանաչման վերաբերյալ հստակությունն ու հետագայում պարտավորությունն անելու
կամքի արտահայտումը1:
Իսկ ինչ վերաբերում է պարտավորությունը կատարելու պատրաստակամությանը, ապա այն կարող է նաև ենթադրվել: Կարևորն այն է, որ հակառակը պնդելու
հիմքեր չլինեն: Օրինակ՝ այդպիսի ենթադրության հիմք կարող է լինել փոխադարձ
հաշվարկների ակտի ստորագրումը, որը կազմվում է վճարումները համաձայնեցնելու և մեկը մյուսի հանդեպ ունեցած պարտքերը պարզելու համար2:
Ուստի պարտքի ճանաչման գործողությունները պետք է հնարավորություն
տան փաստել ոչ թե զուտ իրավահարաբերության առկայությունը, այլև դրա տարրերի հավաստումը և կամքը՝ անելու այն:
Սակայն, վերը նշված բոլոր պահանջներին բավարարող գործողությունը
քննարկվող հոդվածի իմաստով պարտքի ճանաչում դիտվելու համար պետք է բավարարի նաև ժամկետային պայմանի:
Ավանդաբար համարվել է, որ քանի որ «պարտքի ճանաչումը վկայող գործողությունների» իրավական նշանակությունը վաղեմության ժամկետի հոսքն ընդհատելու մեջ է, համապատասխան արդյունքի համար անհրաժեշտ է, որ նման գործողությունները կատարված լինեն այդ ժամկետի սահմաններում 3 , հակառակ դեպքում ընդհատում վրա չի հասնի վերջինիս լրացած լինելու կապակցությամբ4:
Բնականաբար, պարտքի ճանաչման՝ հայցային վաղեմության ժամկետն ընդհատող ազդեցության մասին կարելի է խոսել միայն այդ ժամկետի ընթացքում5: Սակայն, բացառված չէ, որ պարտքի ճանաչմանն ուղղված գործողություններ կատարվեն նաև հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո: Եվ հարց է ծագում՝
1

Կամքի արտահայտման մասին տե´ս Бисултанов Я. Х., М., Действия, свидетельствующие
о признании долга по ст. 203 ГК: теоретическая конструкция и соотношение с признанием
долга по ст. 206 ГК, журнал «ЗАКОН», № 2 февраль 2018:
2
Տե´ս Варушкин О., Акт сверки, https://e-kontur.ru/enquiry/278/akt-sverki:
3
Տե´ս Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի՝ 2014 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ
ԵԿԴ/1634/02/11 քաղաքացիական գործով կայացված որոշումը:
4
Տե´ս Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям
153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации, отв. ред. А. Г. Карапетов,
комментарии к статье 163, пунктам 1, 3, 4 статьи 165, статьям 171, 172, 175–177, 202–205
ГК РФ - Павлов А. А.; М., Изд. М-Логос, 2018, 1264 с., էջ 1230, Տե´ս Гражданское Право,
учебник, переработанное и дополненно, том 1, под редакцией А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого, М., 2005, էջ 373:
Տե´ս ի թիվս այլնի նաև Վճռաբեկ դատարանի՝ 2017 թվականի ապրիլի 7-ի որոշումը թիվ
ԱՎԴ3/0787/02/14
քաղաքացիական
գործով,
http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=
90790&sc=p452, Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ ԱՎԴ1/0982/02/09
քաղաքացիական գործով կայացրած որոշումը. Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ
հայցային վաղեմության ժամկետի ընդհատման հիմք կարող է հանդիսանալ պարտավոր անձի այն գործողությունը, որը կատարվել է հայցային վաղեմության ժամկետում:
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=71008:
5
«Ընդհատել» եզրույթը վերաբերում է չավարտված գործողությունն ընդմիջելուն (տե´ս
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր 2, Զ-Ծ, Գլխ. խմբ.՝ Է. Բ.
Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ, Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ին-տ., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 98,
http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=29&dt=HY_HY&query=%D5%
A8%D5%B6%D5%A4%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A5%D5%AC), որևէ բան
առանց վերջին՝ ավարտմանը հասցնելու դադարեցնելուն, կիսատ թողնելուն (տե´ս Արդի
հայերենի բացատրական բառարան, հատոր 1, Ա-Ձ, Է. Բ. Աղայան, «Հայաստան» հրատ.,
Երևան, 1976, էջ 402 http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=
24&dt=HY_HY&query=%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D
5%A5%D5%AC):
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ինչ իրավական հետևանք պետք է կապվի այդպիսի գործողությունների հետ:
Այսպես, եթե հայցային վաղեմության ժամկետի սահմաններում պարտքի ճանաչումը տեղի է ունենում այնպիսի պայմաններում, երբ դեռ ձևավորված չէ պարտապանի՝ իր շահը պաշտպանելու իրավունքը, ապա հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո այդ փաստի ուժով արդեն ձևավորվում են պարտապանի
շահն ու համապատասխանաբար հայցային վաղեմության վկայակոչմամբ այն
պաշտպանելու իրավունքը: Այսինքն՝ հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց
հետո անձի գործողություններն ուղղված պարտքի ճանաչմանը փաստացի պաշտպանության իրավունքից (մյուս կողմի անտարբերության արդյունքում ձևավորված
շահի պաշտպանության) հրաժարում են ներկայացնում:
Ընդ որում, եթե հայցային վաղեմությունը չի վկայակոչվել, ապա հայցային վաղեմության հարց չի էլ ծագում, և կա իրավունքի հարկադիր պաշտպանության հնարավորություն՝ անկախ հայցային վաղեմությունը լրացած լինելու հանգամանքից
(հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալով իրավունքը չի դադարում): Պարտքը
ճանաչելով՝ անձը ճանաչում է իր կոնտրագենտի պաշտպանության իրավունքը, և
դրա իրավական հետևանքը ցանկացած պարագայում պետք է լինի հայցային վաղեմության ժամկետի վերսկսումը՝ անկախ նրանից՝ լրացած է այն, թե ոչ, չէ որ քանի
դեռ ոչ ոք չի վկայակոչել հայցային վաղեմության ժամկետը, նշանակություն չունի՝
լրացած լինել-չլինելը, ավելին՝ անհնար է հաստատապես պնդել այդ փաստը:
Այսինքն՝ եթե հայցային վաղեմության ժամկետի վրա ազդեցության տեսանկյունից նշանակություն ենք տալիս պարտքի ճանաչման կատարման պահին, ստացվում է, որ պարտականություն ենք դնում պարտապանի վրա ամեն անգամ պարզել
վաղեմության ժամկետի լրացած լինել-չլինելը, ինչը շատ հաճախ շատ դժվար է իրականացնել:
Մյուս կողմից անհասկանալի է պարտավորությունը կատարելուն ուղղված
կամքի արտահայտման հետ տարբեր իրավական հետևանք կապելը՝ կախված
կամքի արտահայտման ժամանակահատվածից:
Մինչդեռ, պրակտիկայում բացառված չէ հայցային վաղեմության ժամկետը
լրանալուց հետո պարտքի ճանաչման իրականացումը, որպիսի գործողության համար օրենսդրական արգելք նախատեսելը ոչ մի կերպ չի կարող արդարացված համարվել: Իսկ նման գործողության թույլատրելիության պարագայում հայցային վաղեմության ժամկետի վրա ազդեցության տեսանկյունից իրավական նշանակություն
չտալը կարող է գործնականում ավելի մեծ խնդիրների հանգեցնել, մասնավորապես՝ իրավազոր անձի իրավունքների լուրջ սահմանափակման՝ նկատի ունենալով
հայցային վաղեմության ժամկետի հաշվարկի, ուստի նաև՝ լրացած լինելը որոշելու
հետ կապված բարդությունները, որպիսի հարցում (հայցային վաղեմության ժամկետի ճիշտ հաշվարկման) հաճախ դժվարություններ են ունենում անգամ դատարանները:
Առկա կարգավորումն ինքնին զուրկ է հստակությունից. այն թույլ չի տալիս
պարտատիրոջը հասկանալ, թե երբ կարող է անհոգություն դրսևորել, իսկ երբ՝ ոչ,
իսկ պարտապանին էլ թույլ չի տալիս հասկանալ՝ ինչպիսի գործողություններից
ձեռնպահ մնալ, եթե չի ցանկանում ընդունել պարտքը: Մինչդեռ, կողմերի իրավունքների նման լուրջ սահմանափակման ռիսկ պարունակող նորմը պետք է ունենա բավարար հստակություն, որպեսզի թույլ տա կողմերին կանխորոշել իրենց
վարքագիծը, հասկանալ դրա հետևանքները:
Նշված հստակությունը կարևոր է նաև երրորդ անձանց տեսանկյունից. նրանց
համար ևս պետք է հստակ լինի պարտքի ճանաչման առկայության կամ բացակայության փաստը՝ որոշելու՝ մտնում են այդ կողմերի հետ իրավահարաբերության
մեջ, թե ոչ (նաև հասկանալու համար պարտքի փոխանցում կամ պահանջի զիջում
իրականացվելու հնարավորությունը):
Նման իրավիճակը կարող է հանգեցնել փաստացի պարտքի ճանաչման կա-
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ռուցակարգի չկիրառման:
Բացի այդ, հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո պարտքի ճանաչմանը իրավական նշանակություն չտալը խնդրահարույց է նաև հակասող վարքագծի անթույլատրելիության դոկտրինի համատեքստում: Հայցային վաղեմության
ժամկետը լրանալուց հետո պարտքի ճանաչմանը նշանակություն չտալը փաստորեն կարող է ավելի շատ անորոշություն առաջացնել:
Հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո պարտքի ճանաչումը
պաշտպանության իրավունքից հրաժարման վկայություն է, և ինչպես սեփականության իրավունքի դեպքում վարքագիծը կարող է վկայել իրավունքից հրաժարվելու մասին՝ հանգեցնելով մյուս կողմի մոտ ձևավորված շահերի պաշտպանությանը,
համանման կերպով պարտքի ճանաչումը ակնկալիքներ է ձևավորում, որոնք
պետք է պաշտպանել:
Այսպիսով, նախապատվությունը պետք է տրվի ազատորեն արտահայտված
կամքին, որի սահմանափակման միակ չափանիշ, կարծում ենք, կարող է լինել
հանրային շահի խախտման լուրջ վտանգը1, որպիսին տվյալ դեպքում առկա չէ։
Միևնույն ժամանակ, պարտքի ճանաչմանը հստակ պահանջներ ներկայացնելով՝
չի խախտվի նաև որոշակիության սկզբունքը2:
Հարկ է միայն հավելել, որ այստեղ առանձնակի կարևորություն է ստանում
պարտավորությունը կատարելու կամքի արտահայտումը, հակառակ դեպքում ինքնին հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու մասին վկայակոչումը կարող
է դիտվել որպես պարտքի ճանաչում:
Ամփոփելով նշենք, որ կարևորում ենք հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքի վրա նաև այդ ժամկետը լրանալուց հետո կատարված պարտքի ճանաչման
ազդեցությունը թույլատրող կառուցակարգի ներդնումը՝ նկատի ունենալով, որ անկախ այդպիսի գործողության կատարման ժամանակից այն նույնպիսի ակնկալիքներ է ձևավորում անձի մոտ և բացի այդ՝ նվազեցնում ռիսկերը։ Ընդ որում նման
ակնկալիքները ձևավորվում են պարտավորության նկատմամբ, որն ինքնին գույք է
և կարող է ինքնուրույն շրջանառության օբյեկտ հանդիսանալ: Եվ այդ առումով հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո էլ կատարված պարտքի ճանաչմանը հայցային վաղեմության հոսքի վրա ազդող նշանակություն հաղորդելը, այն է՝
հայցային վաղեմության հոսքը նորից սկսելը, կարող է որոշ առումով նպաստել նաև
քաղաքացիական շրջանառության հեշտացմանը՝ հնարավորություն ընձեռելով
շրջանառության մասնակիցներին առանց մտավախության մտնել պարտքի զիջման
կամ պահանջի փոխանցման հետ կապված իրավահարբերությունների մեջ:
Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոգրյալը, առաջարկում ենք ՔՕ 340-րդ հոդվածի
1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Հայցային վաղեմության ժամկետի
հոսքը սկսվում է նորից՝ պարտավոր անձի կողմից պարտքի ճանաչումը վկայող
գործողություններ կատարելով»:

1

Տե´ս Бисултанов Я. Х., М., Действия, свидетельствующие о признании долга по ст. 203
ГК: теоретическая конструкция и соотношение с признанием долга по ст. 206 ГК, журнал
«ЗАКОН», № 2 февраль 2018
2
Ռուսաստանի քաղաքացիական օրենսգրքում 2015 թվականի մարտի 8-ի N 42-ФЗ
օրենքով կատարված փոփոխությամբ նոր կանոն սահմանվեց, որի համաձայն, եթե հայ‐
ցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո պարտապանը կամ այլ պարտավոր անձը
գրավոր ձևով ճանաչում է իր պարտքը, հայցային վաղեմության հոսքը սկսում է նորից (206րդ հոդված, մաս 2):
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ПЕРЕРЫВ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
СОВЕРШЕНИЕМ ОБЯЗАННЫМ ЛИЦОМ ДЕЙСТВИЙ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ ДОЛГА
Кристине Габузян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_________________________________

В данной статье рассматривается вопрос о прерывании срока исковой
давности путем совершения действий, подтверждающих признание долга.
Обсуждаются основные критерии, которым должно соответствовать то или иное
действие, чтобы считаться признанием долга, а отсутствие которых заключает в
себе большие риски практических проблем. С этой точки зрения отмечается
важность определенности и ясности признания долга, в частности, его характера
и содержания, а также изъявления воли по исполнению обязательства в
будущем.
Кроме того, для упрощения гражданского оборота, а также для обеспечения
защиты ожиданий должника предлагается ввести регулирование, позволяющее
возобновить
течение
срока
исковой
давности
признанием
долга,
осуществленным после истечения срока исковой давности.

INTERRUPTION OF THE RUNNING OF THE LIMITATION
PERIOD BY PERFORMING ACTIONS EVIDENCING THE
ACKNOWLEDGEMENT OF THE DEBT
Kristine Gabuzyan
PhD Student at the YSU Chair of Civil Law
___________________________

The current article discusses the issue of interrupting the limitation period by
performing actions that confirm the acknowledgement of the debt. The article
discusses the main criteria that an action must meet in order to be considered an
acknowledgment of debt and the absence of which carries great risks of practical
problems. From this point of view, the importance of the certainty and clarity of the
recognition of the debt, in particular, of its nature and content, as well as the
expression of the will to fulfill the obligation in the future is noted.
In addition, in order to simplify civil circulation, as well as to ensure the protection
of the debtor's expectations, it is proposed to introduce regulation, which allows to
restart the running of the limitation period by the acknowledgement of the debt even
after the expiration of the limitation period.
Բանալի բառեր – հայցային վաղեմություն, պարտքի ճանաչումը վկայող գործողու‐
թյուններ, էստոպել, հայցային վաղեմության ժամկետի հոսքի ընդհատում,
վերսկսում
Ключевые слова: исковая давность, действия, подтверждающие признание
долга, эстоппель, перерыв, возобновление течения срока исковой давности
Key words: limitation period, actions evidencing the acknowledgement of the debt,
estoppel, interruption and restarting of the running of the limitation period

Государство и право N 3 (91) 2021

95
https://doi.org/10.46991/S&L/2021.91.095

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ
ՇՓՈԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ
Տիգրան Մարկոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ,
ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի դասախոս-կոորդինատոր,
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ,
իրավ. գիտ. թեկնածու
_____________________________

Քրիստինե Ալեքսանյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
Արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և
իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի իրավաբան-փորձագետ
______________________________

Ապրանքային նշանը քաղաքացիական շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներն և ծառայություններն անհատականացնող տարածված միջոց է։ Այն, առավել
հանրահայտ բնորոշմամբ, նիշի կամ նիշերի համակցություն է, որն անհատականացնում է տվյալ տնտեսավարողի ապրանքները կամ ծառայությունները՝ դրանք
տարբերակելով այլ տնտեսավարողների ապրանքներից կամ ծառայություններից1։
Ըստ էության, ապրանքային նշանի այդպիսի սահմանում է տալիս նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը 2 ։ Մասնավորապես, Օրենսգրքի 1171-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ ապրանքային և սպասարկման նշանը այն նիշն է, որն օգտագործվում է մեկ անձի ապրանքները և (կամ) ծառայությունները այլ անձի ապրանքներից
և (կամ) ծառայություններից տարբերելու համար3։
Իրավաբանական գրականության մեջ առանձնացվում են ապրանքային նշանների մի քանի գործառույթներ: Դրանցից առաջինը ծագման գործառույթն է4։ Այս
գործառույթի բովանդակության բացահայտմանն անդրադարձել է ԵՄ Արդարադատության դատարանը՝ նշելով հետևյալը. «Ապրանքային նշանների կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ սպառողին կամ վերջնական օգտագործողին երաշխավորի ապրանքային նշանով մակնշված ապրանքի ծագման նույնականացումը, որը
թույլ է տալիս առանց շփոթության հնարավորության տարբերել այդ ապրանքը այլ
1

Տե′ս Trademarks. (2020). In A. Taubman, H. Wager, & J. Watal (Eds.), A Handbook on the
WTO TRIPS Agreement (WTO Internal Only, Cambridge: Cambridge University Press, էջեր 5859, doi:10.1017/9781108883511.004, World intellectual property organization, Introduction to
trademark law & practice: the basic concepts: a wipo training manual, 1993, էջ 9 (հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf, 18.12.2021 թ.
դրությամբ):
2
Ընդունվել է 05.05.1998թ.։ Ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.: Տե′ս ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
Այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք։
3
Աշխատանքում «ապրանք» հասկացությունը ներառում է նաև ծառայությունը, եթե այլ բան
չի բխում շարադրանքից։
4
Տե′ս օրինակ, Laustsen, R. D. (2020). The Average Consumer in Confusion-based Disputes in
European Trademark Law and Similar Fictions. doi:10.1007/978-3-030-26350-8, Dinwoodie, G.
(2020). The Function of Trademarks in the United States. In I. Calboli & J. Ginsburg (Eds.), The
Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law (Cambridge Law
Handbooks,
pp.
178-191).
Cambridge:
Cambridge
University
Press.
doi:10.1017/9781108399456.012:
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1

ծագում ունեցող արտադրանքներից» ։ Ընդ որում, ապրանքային նշանը, արտադրողին նշելուց բացի, զարգացել է այնպես, որ առավելապես նշում է առևտրային
սուբյեկտին, որը «երաշխավորում է» ապրանքի համար: Այսինքն՝ ապրանքների
«աղբյուր» հասկացությունը ընդլայնվել է՝ ներառելով այն անձին, ով «կագնած է
ապրանքների հետևում», նույնիսկ եթե նա ֆիզիկապես չի արտադրում այդ ապրանքները:
ԵՄ Արդարադատության դատարանը Հոֆման-լա Ռոշեն ընդդեմ Ցանտաֆարմի գործով ամրապնդել է այս մոտեցումը՝ արտահայտելով դիրքորոշում առ
այն, որ. «ապրանքային նշանի... ծագման երաշխիքը նշանակում է, որ սպառողը
կամ վերջնական օգտագործողը կարող է վստահ լինել, որ այն ապրանքային նշանով ապրանքը, որը վաճառվում է, մարքեթինգի նախորդ փուլում չի ենթարկվել երրորդ կողմի միջամտությանը, առանց ապրանքանիշի սեփականատիրոջ թույլտվության, օրինակ, ապրանքի նախնական վիճակի վրա ազդելու համար»2:
Ապրանքային նշանների շարքին են դասվում նաև գովազդային և մարքեթինգային գործառույթները: Այսօրվա շուկաներում, որտեղ առկա են հսկայական քանակությամբ ապրանքներ, արտադրողները կարող են օգտագործել իրենց ապրանքային նշաններն ապրանքների և ծառայությունների գովազդի համար3, որպեսզի դրանով գնորդները կարողանան բացահայտել դրանց աղբյուրը և ծագումը4: Ապրանքների և ծառայությունների տարբերակման և նույնականացման նրանց ունակությունն
հենց այն միջոցն է, որով ապրանքանիշերը հեշտացնում են այս գործընթացը5:
Ապրանքային նշանների հաջորդ գործառույթը տեղեկատվականն է6: Դա նշանակում է, որ ապրանքային նշանները կարևոր դեր են խաղում սպառողներին անհրաժեշտ ծավալի տեղեկատվություն տրամադրելու հարցում 7 : Որպես հետևանք
այն հանգեցնում է սպառողների որոնման ծախսերի նվազեցման: Այս առումով ուշագրավ է Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի «Ապրանքային նշանների մասին» 2013 թվականի կարծիքը. «Ապրանքային նշանների պաշտպանությունը նվազեցնում է սպառողների որոնման ծախսերը»8:
Ապրանքային նշանների՝ իրավաբանական գրականության մեջ առանձնացվող
մյուս գործառույթը վերաբերում է որակին, որն արտացոլվել է նաև եվրոպական
տարբեր դատարանների դատական ակտերում9։ Այս գործառույթի համաձայն՝ ապ1

Schweppes v. Red Paralela, Case C-291/16, [2017], պարագրաֆ 37, l. Simon, ‘How Does
“Essential Function” Doctrine Drive European Trade Mark Law?’, IIC, vol. 36/4, (2005), էջեր
401-408:
2
ECJ 23 May 1978, Case 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm), պարագաֆ 7 և 14:
3
Տե′ս Mohammad A. Naser, Reexamining the Functions of Trademark Law, 8 Chi. -Kent J.
Intell. Prop. 99 (2008), էջ 101:
4
Տե′ս Patricia K. Fletcher, Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a
Trademark System, 36 U. MIAMI L. REV, էջ 308:
5
Տե′ս Justin A. Horwitz, Conflicting Marks: Embracing the Consequences of the European
Community and its Unitary Trademark Regime, 18 ARIZ. J. INT'L & COMP. L. 245, էջեր 248249:
6
Տե′ս Mohammad A. Naser, Reexamining the Functions of Trademark Law, 8 Chi. -Kent J.
Intell. Prop. 99 (2008), էջ 102:
7
Տե′ս M. Blakeney, Trade Marks andthe Promotion of Trade, 5(6) INT'L TRADE L. & REG. 140,
140 (1999), էջ 141:
8
The EESC Trade marks Opinion 2013, INT/697-EESC-2013-3456, COM(2013) 162 final 2013/0089 (COD) էջ 44, պարագրաֆ 3.1.2:
9
Տե′ս, օրինակ՝ L’Oréal v. Bellure, Case C-487/07, [2009] ECR I-5185, պարագրաֆ 58, EFTA
court, Paranova, Case E-3/02, [2003], պարագրաֆ 36 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
https://eftacourt.int/download/3-02-judgment/?wpdmdl=1488, 18.12.2021թ. դրությամբ) և
Vigeland, Case E-5/16, [2017], պարագրաֆ 67 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
https://eftacourt.int/download/5-16-judgment/?wpdmdl=1649, 18.12.2021թ. դրությամբ)։
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րանքային նշանները գնորդին ապահովում են արտադրանքի միատարրության
կամ որակի որոշակի աստիճան, որին դրանք կցված են1։ Ապրանքային նշանները
սպառողներին ապահովում են փորձի կամ այլ աղբյուրների հիման վրա ստացված՝
արտադրանքի հետ կապ ունեցող տեղեկատվություն՝ դրանով իսկ նպաստելով որակի մասին դատողություններին 2 ։ Այս առումով տեղին է հիշատակել Ռուդոլֆ
Կալմանի տեսակետը. ապրանքային նշանը երաշխավորում է հասարակությանը,
որ դրանով մակնշված ապրանքները նման են իրենց բնույթով, որակով կամ այլ
հատկանիշներով3:
Ուշագրավ է, որ իրավաբանական գրականության մեջ երբեմն փորձ է արվում
որակի գործառույթը ներկայացնել որպես ապրանքային նշանների հիմնական գործառույթ՝ մերժելով ծագման գործառույթը: Այսպես, Ֆ. Սչեթչերը քիչ ուշադրություն է
դարձնում աղբյուրի և ծագման գործառույթին որպես հիմնական գործոնի: Ավելի
շուտ, նա որակի գործառույթը համարում է իսկական գործառույթ, քանի որ աղբյուրի և ծագման ցանկացած այլ գործառույթ չի համապատասխանում իրականությանը4:
Անվիճելի է, որ ապրանքների կայուն որակը մեկն է այն ակնկալիքներից, որոնք պաշտպանվում են ապրանքային նշաններով՝ որպես աղբյուրի ցուցիչներ5։ Մյուս կողմից, սակայն, ինչպես նշվում է «Ապրանքային նշանների մասին» հուշագրում, թեև որակի գործառույթն արդեն գերակշռում է «սպառողի մտքում», իսկ գովազդի գործառույթը՝ «արտադրողի մտքում», այնուամենայնիվ դրանց գոյության
պատճառը շարունակում է մնալ ծագման գործոնը6։ Պատահական չէ, որ ԵՄ Արդարադատության դատարանը ևս բազմիցս ընդգծել է, որ ապրանքային նշանների
ծագման գործառույթը դրա «էական» գործառույթն է7:
Հարկ է նշել, որ ապրանքային նշանների հենց ծագման գործառույթի շեշտադրումն է տեղ գտել հայրենական դատական պրակտիկայում։ Այսպես, Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով ապրանքային նշանի էության բացահայտմանը, նշել է,
որ նրան բնորոշ է տարբերակիչ բնույթը, ինչը հնարավորություն է տալիս սպառողին նույնականացնելու ապրանքը և դրա ծագման աղբյուրը 8 ։ Մեկ այլ գործով
Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ ապրանքային նշանը՝ որպես օրենքով
պաշտպանվող մտավոր սեփականության օբյեկտ, գրաֆիկորեն պատկերման
հնարավորություն ունեցող նիշ է, որի գործառութային նշանակությունը հանգում է
մեկ անձի ապրանքները կամ ծառայություններն այլ անձի ապրանքներից կամ ծառայություններից տարբերակման ապահովմանը: Իր այդ նշանակության միջոցով
ապրանքային նշանը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու մեկ անձի ապ1

Տե′ս Elmer W. Hanak, III, The Quality Assurance Function of Trademarks, 43 FORDHAM L. REV.
363 (1974), էջ 363, (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://core.ac.uk/download/pdf/
144223728.pdf, 18.12.2021թ. դրությամբ):
2
Տե′ս W. Cornish and J. Phillips, ‘The Economic Function of Trade Marks: An Analysis with
Special Reference to Developing Countries’, IIC, vol. 13/1, (1982), էջ 41:
3
Տե′ս R. Callmann, Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 19. l(d), (3d ed. 1967),
էջ 640:
4
Տե′ս Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 60 TRADEMARK REP.,
էջեր 334-335:
5
Տե′ս American Law Institute, Restatement (Third) of Unfair Competition § 33 cmt. a (1995):
6
Տե′ս M. Van Empel (1978) The EEC Trade Mark Memorandum. In: P.J.G. Kapteyn, CD.
Ehlermann, K.R. Simmonds, J.A. Winter (eds) Common Market Law Review. Springer,
Dordrecht, 15 20 https://doi.org/10.1007/978-94-015-3273-0_5 20:
7
Տե′ս օրինակ Mitsubishi v. Duma Forklifts, Case C-129/17, [2018], պարագրաֆ 35, Canon
Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer. Case C-39/97, [1998] ECR I-5507, պարագրաֆ 28
և Arsenal v. Reed, Case C-206/01, [2002] ECR I-10273, պարագրաֆներ 48 և 50:
8
Տե′ս Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/4241/05/11 վարչական գործով 18.07.2014թ. որոշումը։
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րանքը կամ ծառայությունը և այն տարբերել այլ անձի ապրանքներից ու ծառայություններից1։
Այսպիսով, աղբյուրի կամ ծագման գործառույթը ապրանքային նշանների հիմնական և ելակետային գործառույթն է, իսկ հիշատակված մյուս գործառույթները
այս կամ այն կերպ բխում են ծագման գործառույթից և կլանվում դրա բովանդակության մեջ։ Ընդ որում, ապրանքային նշանների ծագման գործառույթը կանխորոշում է ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը և ծավալը, քանի որ, պաշտպանելով արտադրողի և ապրանքի
միջև կապը, ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքները «նպաստում են
մրցակցությանը ... երաշխավորելով արտադրողի բարի համբավի առավելությունները»2: Նման դիրքորոշում է արտահայտել նաև Սահմանադրական դատարանը.
«Ապրանքային նշանների իրավական պաշտպանությունն ուղղված է տնտեսական,
ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի արդյունավետ իրականացման ապահովմանը»3:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նկատի ունենալ, որ ապրանքային նշանները
մտավոր սեփականության օբյեկտ են4: Այս հանգամանքն իր հերթին ենթադրում է
ապրանքային նշանների պաշտպանության անհրաժեշտություն, որի կապակցությամբ կիրառելի է նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածը,
քանի որ ապրանքային նշանը գրանցելու արդյունքում դիմողի ձեռք բերած ֆինանսական իրավունքների և շահերի համալիրը (ինչպիսին է վաճառքի կամ լիցենզիա
տրամադրելու իրավունքը) պարունակում է կամ կարող է պարունակել ֆինանսական նշանակալի արժեք5։
Շարադրվածին համապատասխան՝ Օրենսգրքի 1172-րդ հոդվածի 1-ին մասը
սահմանում է, որ ապրանքային նշանի իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու ապրանքային նշանը, ինչպես նաև այլ
անձանց թույլատրելու կամ արգելելու դրա օգտագործումը, իսկ նույն հոդվածի 2րդ մասի և «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքի6 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` գրանցված ապրանքային նշանի իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի արգելելու երրորդ անձանց առևտրային գործունեության ընթացքում առանց իր
թույլտվության, օգտագործել ցանկացած նիշ, որը`
1) նույնական է գրանցված ապրանքային նշանին և օգտագործվում է այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ, որոնց համար գրանցված է ապրանքային նշանը.
2) նույնական կամ նման է գրանցված ապրանքային նշանին և օգտագործվում
է այնպիսի ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ, որոնք նույնական
կամ նույնատիպ են այն ապրանքներին և (կամ) ծառայություններին, որոնց համար
գրանցված է ապրանքային նշանը, եթե այդ նշանի օգտագործումն սպառողների
մոտ շփոթություն առաջացնելու վտանգ է պարունակում, ներառյալ` գրանցված
ապրանքային նշանին զուգորդումը.
1

Տե′ս Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/5614/05/15 վարչական գործով 30.11.2018թ. որոշումը։
Տե′ս W. Cornish and J Phillips, ‘The Economic Function of Trade Marks: An Analysis with
Special Reference to Developing Countries’, IIC, vol. 13/1, (1982), էջ 41:
3
Տե′ս Սահմանադրական դատարանի 23.04.2019թ. թիվ ՍԴՈ-1455 որոշումը:
4
Տե′ս Т. Калачева, К. Мамаева, Товарный знак как средство индивидуализации в
современном рыночном обороте, 2013, էջ 1106, (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝
https://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_4_207.pdf, 18.12.2021թ. դրությամբ):
5
Տե′ս, օրինակ՝ «ANHEUSER-BUSCH INC» ընկերությունն ընդդեմ Պորտուգալիայի գործով
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2007թ. վճիռը։
6
Ընդունվել է 29.04.2010թ.։ Ուժի մեջ է մտել 01.07.2010թ.։ Տե′ս ՀՀՊՏ 2010.06.02/24(758)
Հոդ.583։
2
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3) նույնական կամ նման է ապրանքային նշանին, որը գրանցված է այլ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար, եթե վերջինս համբավ ունի (ճանաչված է) Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ նշանի օգտագործումն անհիմն
առավելությունների կբերի կամ վնաս կհասցնի ապրանքային նշանի տարբերակիչ
բնույթին կամ համբավին (ճանաչվածությանը):
Բացի այդ, կարևոր է ընդգծել, որ ապրանքային նշանների ոչ իրավաչափ օգտագործումը բացասական ազդեցություն է ունենում ոչ միայն դրա իրավատիրոջ իրավունքների վրա, այլև կարող է վնասել մրցակցային միջավայրը և սպառողների
շահերը։ Այլ կերպ ասած՝ ապրանքային նշանների ոչ իրավաչափ օգտագործման
բացառումը բխում է ոչ միայն ապրանքային նշանի իրավատիրոջ մասնավոր, այլև
հանրային շահերի պաշտպանության հրամայականից։
Նշյալ հանգամանքով պայմանավորված` ապրանքային նշանների իրավական
պահպանությունն իրականացվում է ոչ միայն քաղաքացիական, այլև մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությամբ, որի հիմքերը նախատեսված են սահմանադրական և միջազգային-իրավական մակարդակներում։ Այսպես, Սահմանադրության1 59-րդ հոդվածը, ամրագրելով յուրաքանչյուրի՝ օրենքով սահմանված պայմաններով և կարգով տնտեսական, ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը, ուղղակիորեն արգելում է անբարեխիղճ մրցակցությունը, իսկ «Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին» փարիզյան
կոնվենցիայի 10 bis հոդվածի համաձայն՝ Միության երկրները պարտավոր են
Միությունում մասնակցող երկրների քաղաքացիներին արդյունավետ պահպանությամբ ապահովել ոչ բարեխիղճ մրցակցությունից: Մասնավորապես արգելման ենթակա են բոլոր գործողությունները, որոնք ընդունակ են որևէ ձևով շփոթություն առաջացնելու ձեռնարկության, մթերքների կամ արդյունաբերական կամ առևտրական գործունեության մրցակցի նկատմամբ:
Անբարեխիղճ մրցակցության արգելման հետ կապված հարաբերությունները օրենսդիրը կարգավորել է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին»
օրենքում 2 , որն անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումների շարքին է դասում
շփոթության առաջացումը: Մրցակցության պաշտպանության բնագավառում այս իրավախախտման ընդհանուր բնորոշումը տրված է Օրենքի «Տնտեսավարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելը»3 վերտառությամբ 17-րդ հոդվածում, որի 1-ին մասի համաձայն. «Անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում տնտեսավարող սուբյեկտի ցանկացած գործողություն կամ վարքագիծ, որն առաջացնում է կամ կարող է առաջացնել շփոթություն այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների նկատմամբ»։ Դրա հետ մեկտեղ` օրենսդիրը Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահմանել է նաև տնտեսավարող սուբյեկտի` շփոթություն առաջացնող վարքագծի
մասնավոր դրսևորումները, որոնց շարքին է դասվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրացվող կամ այլ կերպ շրջանառության մեջ դրված ապրանքների, դրանց փաթեթավորումների կամ պիտակների վրա կամ ապրանքին առնչվող
այլ տեղեկատվության մեջ կամ ինտերնետային դոմենի անվանումներում կամ գովազդում այնպիսի անվանման, նշանի, նիշի, հնչյունի կամ բառի օգտագործումը, որը նույնական կամ շփոթելու աստիճանի նման է այլ տնտեսավարող սուբյեկտի՝
1

Ընդունվել է 05.07.1995թ.։ Շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 06.12.2015թ.։ Տե′ս ՀՀՊՏ
2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118։
2
Ընդունվել է 06.11.2000թ.: Շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 31.05.2021թ.: Տե′ս ՀՀՊՏ
2000.12.15/30(128): Այսուհետ նաև՝ Օրենք։
3
Դժվար չէ նկատել, որ հոդվածի վերնագրի և բովանդակության մեջ առկա է աններդաշ‐
նակություն, քանի որ հոդվածի վերնագրից դուրս է մնացել այլ տնտեսավարող սուբյեկտի
առաջարկած ապրանքների նկատմամբ շփոթության առաջացման վերաբերյալ նշումը։
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Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանվող կամ նրա կողմից ավելի վաղ օգտագործվող կամ հանրահայտ ապրանքային կամ սպասարկման նշանին կամ ֆիրմային անվանմանը։
Վկայակոչված կարգավորումների և ապրանքային նշանների ոչ իրավաչափ
օգտագործումը արգելող քաղաքացիական օրենսդրության համեմատական վերլուծության դեպքում ակնհայտ է, որ դրանք ունեն որոշակի ընդհանրություն։
Նման պայմաններում գիտագործնական կարևորություն է ձեռք բերում այն
հարցադրման պատասխանը, թե ինչ հատկանիշների առկայության դեպքում է
մրցակցային իրավունքի համատեքստում հնարավոր փաստել ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը։ Այլ կերպ ասած՝ որ պայմանների
առկայության դեպքում ապրանքային նշանների օգտագործումը կարող է հանգեցնել շփոթության առաջացմամբ անբարեխիղճ մրցակցության և ըստ այդմ կարող է
արգելվել մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության հիման վրա։
Հիշյալ համատեքստում առաջնային նշանակություն ունի այն հանգամանքի
պարզումը, թե արդյոք այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանին նույնական կամ շփոթելու աստիճանի նման նշանը օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրացվող կամ այլ կերպ շրջանառության մեջ դրված
ապրանքների, դրանց փաթեթավորումների կամ պիտակների վրա կամ ապրանքին
առնչվող այլ տեղեկատվության մեջ կամ ինտերնետային դոմենի անվանումներում
կամ գովազդում։ Ընդ որում, եթե քաղաքացիական օրենսդրության տեսանկյունից
իրավական պահպանություն տրամադրվում է միայն գրանցված, այդ թվում՝ միջազգային ընթացակարգով գրանցված և հանրահայտ ճանաչված ապրանքային նշանների դեպքում, ապա մրցակցային իրավունքի համատեքստում շփոթության առաջացման հարցի քննարկման շրջանակում իրավական պահպանություն տրվում է
նաև չգրանցված, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի վաղ օգտագործվող, ինչպես նաև հանրահայտություն ունեցող ապրանքային նշաններին։
Միևնույն ժամանակ, այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանի օգտագործումը քննարկվող պարագայում ունի նշանակություն միայն այն դեպքում,
երբ ուղղված է ապրանքների աղբյուրը նշելուն։ Այսինքն՝ այն պետք է օգտագործվի
ապրանքների կամ ծառայությունների ծագումը նշելու համար1: Տեղին է հիշատակել Մ. Մաքկենային, ով գրում է. «... ապրանքային նշանի ի՞նչ տեսակի օգտագործումը կարող է առաջացնել շփոթություն ապրանքի կամ ծառայության աղբյուրի
նկատմամբ։ Հարցն ինքը պատասխանում է իրեն. դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես նշանի օգտագործումը առանց աղբյուրը նշելու կարող է մոլորեցնել սպառողներին աղբյուրի վերաբերյալ»2:
Շփոթության առաջացմամբ անբարեխիղճ մրցակցության առկայությունը փաստելու համար անհրաժեշտ հաջորդ պայմանը ապրանքային նշանների օգտագործմամբ այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների նկատմամբ շփոթության առաջացման կամ դրա հնարավոր առաջացման հանգամանքն է։ Այսինքն՝ այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանին նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշանի օգտագործումը կարող է որակվել որպես անբարեխիղճ մրցակցություն միայն այն դեպքում, երբ
1

Տե′ս օրինակ, J. Phillips and I. Simon, «Conclusion: What Use is Use?», in J. PHILLIPS & I.
SIMON, Trade Mark Use, Oxford, Oxford University Press, 2005, էջ 343, J. davis, «Between a
sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union trade
mark law», in L. Bently, J. Davis and J.C. Ginsburg (eds.), Trade Marks and Brands. An
Interdisciplinary Critique, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, էջեր 85-88:
2
Տե′ս Mark P. McKenna, Trademark Use and the Problem of Source, 2009 U. Ill. L. Rev. 773
(2009), (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/
321, 18.12.2021թ. դրությամբ):
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հանգեցնում է այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների նկատմամբ շփոթության առաջացման կամ շփոթության վտանգին։ Ուշագրավ է, որ այս մոտեցումն արտահայտվել է նաև Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի մի շարք որոշումներում1։
Շփոթության վտանգի էությանն անդրադարձել է Վճռաբեկ դատարանը՝ արձանագրելով, որ շփոթության վտանգն առկա է այն դեպքում, երբ նմանակումը սպառողին մղում է այն մտքին, որ այդ նշանով անհատականացված ապրանքն իրեն
նախկինում հայտնի արտադրողին է պատկանում, ինչը նրան ստիպում է կամ կարող է ստիպել ընտրելու ոչ այն ապրանքը, որը նա փնտրում է2: Ըստ որում, այն ներառում է ոչ միայն նախընտրած ապրանքի առնչությամբ, այլև ապրանքի ծագման
կամ արտադրողի վերաբերյալ շփոթվելու հավանականությունը։ Այսպես, օրինակ՝
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը գործերից մեկի շրջանակում,
բացառելով երկու ապրանքների միջև շփոթվելու հավանականությունը, այնուամենայնիվ փաստել է, որ այլ տնտեսավարող սուբյեկտին պատկանող, որպես ապրանքային նշան գրանցված օղու շշով օղու շշալցումը և իրացումը կարող են սպառողների մոտ տպավորություն ստեղծել, որ նրանք գործ ունեն նույն արտադրողի
այլ արտադրանքի հետ՝ այդ կերպ կապ ստեղծելով իրավատեր ընկերության հետ3:
Վերոհիշյալի կապակցությամբ պետք է նշել նաև, որ եթե, քաղաքացիական օրենսդրության համաձայն, իրավատերը, որպես կանոն, կարող է արգելել միայն
նույնական կամ նմանատիպ ապրանքների նկատմամբ իր ապրանքային նշանին
նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման ապրանքային օգտագործումը, ապա
մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությամբ ապրանքային նշանի օգտագործումը շփոթության առաջացմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն որակելու համար
պարտադիր չէ, որ այն օգտագործվի մրցակցող ապրանքների նկատմամբ 4 : Այսինքն՝ քննարկվող դեպքում ապրանքային նշանի օգտագործումը անբարեխիղճ
մրցակցություն կարող է համարվել նաև այն դեպքում, երբ այն օգտագործվում է
տարաբնույթ ապրանքների նկատմամբ:
Շարադրվածի համատեքստում կարևոր է անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպես է որոշվում ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը, քանի որ գործող օրենսդրությունը այս առումով ուղղակի կարգավորումներ չի
պարունակում, իսկ Կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշումը5, որը վերաբերում է Մտավոր սեփականության գրասենյակի կողմից ապրանքային նշանների գրանցման փուլում շփոթության հավանականության գնահատմանը, առավելագույնը կարող է ունենալ օժանդակող բնույթ:
Արտասահմանյան դատական պրակտիկայում որոշակի մոտեցումներ են ձևակերպվել քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Նախևառաջ ուշադրության է արժանի
այն հանգամանքը, թե շփոթության հավանականության որոշումը իրավունքի՞, թե`
1

Տե′ս, օրինակ՝ Մրցակցության պաշտապանության հանձնաժողովի 08.06.2021թ. թիվ 115-Ա
որոշումը (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/
Vo115_08_06_2021.pdf, 18.12.2021 թ. դրությամբ) և 12.10.2021թ. թիվ 281-Ա որոշումը
(հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/281.pdf,
18.12.2021 թ. դրությամբ)։
2
Տե′ս Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/4241/05/11 վարչական գործով 18.07.2014թ. որոշումը։
3
Առավել մանրամասն տե′ս Մրցակցության պաշտպանության հանձնողովի 14.09.2021թ.
որոշումը (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/
Vo244Vikalk_Stumbras_voroshum.pdf, 18.12.2021 թ. դրությամբ):
4
Շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշանի կիրառման փաստն քաղաքացիական
օրենսդրության շրջանակում արձանագրելու համար անհրաժեշտ տարրերին Վճռաբեկ
դատարանը մանրամասն անդրադարձել է թիվ ՎԴ/4241/05/11 վարչական գործով
18.07.2014թ. որոշմամբ։
5
Ընդունվել է 18.11.2010թ.։ Ուժի մեջ է մտել 09.12.2010: Տե′ս ՀՀՊՏ 2010.12.08/61(795):
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փաստի հարց է: Նախադեպային իրավունքում ամրագրվել է այն մոտեցումը, որ
շփոթության հավանականությունը փաստի և իրավունքի համակցված հարց է,
այնուամենայնիվ կոնկրետ փաստերի հիման վրա շփութության հավանականության հաստատումը «իրավական եզրակացություն է»1։ Որոշակի դիրքորոշումներ են
ձևակերպվել նման եզրակացության հանգելու հիմքում դրված փաստերը հաստատող ապացուցման միջոցներից փորձագետի եզրակացության և սպառողական ուսումնասիրությունների (հարցումների) վերաբերյալ։ Այսպես, դատարանը բացառել
է փորձագետի անձնական կարծիքը որպես ապացույց ընդունելը, քանի որ փորձագետը չէր կարող կարծիք հայտնել «կողմերի նշանների միջև շփոթության վերջնական հավանականության մասին»2: Իսկ, օրինակ՝ Կանադայի Գերագույն դատարանի դատավոր Ռոտշտեյնը նշել է, որ թեև փորձագիտական ապացույցները կարող
են օգնել մասնագիտացված շուկաներում շփոթությունը վերլուծելիս, որոնց մասին
դատավորը կարող է չիմանալ, նման ապացույցները կարող են անիմաստ լինել այն
ապրանքների նկատմամբ, որոնք «վաճառվում են հանրությանը սովորական օգտագործման համար»3:
Ի տարբերություն փորձագետի եզրակացության՝ սպառողական ուսումնասիրությունը շփոթության հավանականության վերաբերյալ ապացույցների ներկայացման ամենատարածված միջոցն է4: Օրինակ՝ ամերիկյան դատական պրակտիկայում թեև սպառողական ուսումնասիրությունը պարտադիր չէ շփոթության հավանականությունը ապացուցելու համար, սակայն դրա բացակայությունը գնահատվում է
կողմերի նշանների միջև փաստացի շփոթության առկայության գործոնի դեմ5: Սակայն որպեսզի սպառողական ուսումնասիրությունն ապացուցողական կշիռ ունենա
շփոթության հավանականության հաստատման համար, այն պետք է իրականացված լինի դրա արժանահավատությունն ապահովող որոշակի մեթոդաբանությամբ:
Մեծ Բրիտանիայում ևս սպառողական հարցումները կամ ուսումնասիրությունները շփոթության հավանականության հաստատման թույլատրելի ապացույց են:
Սակայն դրանց ապացուցողական նշանակությունը նույնպես կախված է այն մեթոդաբանությունից, որով այն իրականացվել է6: Հոլանդիայում ևս սպառողական հարցումները մեծ դեր են խաղում ապրանքային նշանների իրավունքների խախտման
վերաբերյալ գործերում: Սակայն յուրաքանչյուր դեպքում դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք ուսումնասիրությունն ունի բավարար ապացուցողական կշիռ7: Նման
հարցումների հավաստիությունն ու արժանահավատությունը որոշելու համար դատարանները հաճախ ներգրավում են փորձագետների՝ մարքեթինգի կամ հոգեբանության մասնագետների:
Վերոգրյալից բխում է, որ սպառողական ուսումնասիրությունները չունեն շփոթության հավանականության հաստատման հարցում բացառիկ նշանակություն, և
1

Տե′ս Louisville Mktg., Inc. v. Jewelry Candles, LLC, CIVIL ACTION NO. 3:15-CV-00084-DJH,
5 (W.D. Ky. Nov. 4, 2016):
2
Տե′ս Patsy's Italian Rest., Inc., 531, https://casetext.com/case/patsys-italian-rest-inc-v-patsysinc:
3
Տե′ս Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc., Supreme Court Judgments, 2011 SCC 27,
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7941/index.do:
4
Տե′ս Thomas J. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 32:158 (4th ed.
2013):
5
Տե′ս Louisville Mktg., Inc. v. Jewelry Candles, LLC, CIVIL ACTION NO. 3:15-CV-00084-DJH,
5 (W.D. Ky. Nov. 4, 2016):
6
Տե′ս Survey evidence around the world – a comparative analysis, էջ 82(հասանելի է հետևյալ
հղմամբ՝
https://www.worldtrademarkreview.com/article/7F36FD3C08FAF27E61CDB2D014B5FCB32C2
5063E/download, 18.12.2021թ. դրությամբ):
7
Տե′ս նույն տեղում:
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բոլոր դեպքերում կարևորվում են նաև գործի մյուս հանգամանքները։ Այս տեսանկյունից ուշագրավ է կանադական դատարանի եզրահանգումը, ըստ որի՝ թեև փաստացի շփոթությունը ուղեկցող հանգամանք է, որը պետք է հաշվի առնել, սակայն
այն «հաղթաթուղթ» չէ, որը գերակշռում է այլ կիրառելի գործոններին, ինչպիսիք են՝
կողմերի նշանների նմանությունը, նշանների տարբերակվածությունը, նշանների
օգտագործման տևողությունը և ծառայությունների ու առևտրի բնույթը1:
Նշյալ համատեքստում ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ հայրենական օրենսդրությունը վարչական վարույթի ընթացքում ապրանքային նշանների
շփոթության առաջացումը որոշելու բացառիկ իրավասությունը վերապահել է
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին։ Մասնավորապես, Օրենքի 16րդ հոդվածի համաձայն՝ Օրենքի 16-24-րդ հոդվածներում նկարագրված իրավախախտումների հատկանիշների առկայության հարցը գնահատում է Մրցակցության
պաշտպանության հանձնաժողովը: Ասվածը, իհարկե, չի բացառում որպես շփոթության հավանականությունը հաստատող ապացույց սպառողական ուսումնասիրությունները և փորձագետի եզրակացությունները կիրառելու հնարավորությունը2։
Միաժամանակ, ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացման գնահատումը, ինչպես նշվեց, ներառում է փոխկապակցված և իրար հաջորդող հետևյալ փուլերը.
1. Ապրանքային նշանների նույնական կամ շփոթելու աստիճան նմանության
գնահատում.
2. Նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշանների օգտագործման հետևանքով այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների նկատմամբ շփոթության առաջացման կամ դրա հնարավորության գնահատում։
Հիշատակված առաջին փուլը, ըստ էության, քննարկման առարկա ապրանքային նշանների համեմատությունն է, որի շրջանակում պետք է վեր հանվեն
դրանց նմանությունները և տարբերությունները։ Այս առումով ակնհայտ է, որ փորձագետի եզրակացության և սպառողական ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Միևնույն ժամանակ, այդ գործընթացը մեթոդաբանական
որոշակի հիմքերի վրա դնելու համար նոր խմբագրությամբ շարադրված Օրենքի
37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետում նախատեսվել է, որ Մրցակցության
պաշտպանության հանձնաժողովը պետք է սահմանի հարուցված վարույթի շրջանակում ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների շփոթության աստիճանի նմանության որոշման կարգը3։
Ինչ վերաբերում է երկրորդ փուլին, ապա դրա արդյունքը, որպես կանոն, կանխորոշվում է առաջին փուլում ապրանքային նշանների նույնականության կամ շփոթելու աստիճան նմանության գնահատականով և հանդես է գալիս որպես դրա
տրամաբանական հետևանք, սակայն չպետք է բացառել նաև այն իրավիճակները,
երբ երկրորդ փուլում հերքվի շփոթության առաջացումը կամ դրա հնարավորությունը։
Հարկ է նշել, որ այս մոտեցումը տեղ է գտել նաև Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի դիրքորոշումներում։ Այսպես, վերջինս 08.06.2021թ. թիվ
115-Ա որոշմամբ նշել է, որ շփոթության առաջացման հարցը որոշելիս էական է
1

Տե′ս Venngo Inc. v. Concierge Connection Inc., 2017 FCA 96, պարագրաֆ 73, (հասանելի է
հետևյալ հղմամբ՝ https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/230945/index.do
,18.12.2021թ. դրությամբ):
2
Տե′ս, օրինակ՝ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 04.03.2021թ. թիվ 46-Ա
որոշումը (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/
Vo46_04_03_2021.pdf, 18.12.2021 թ. դրությամբ)։
3
Օրենսդիրը որոշման ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանել մինչև 31.12.2021թ.:
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հաշվի առնել ապրանքի արտաքին տեսքը, մատուցման եղանակը, ոճը և այլ հանգամանքներ։ Այլ հանգամանքների բացահայտման տեսանկյունից ուղենշային կարող է համարվել ամերիկյան դատական պրակտիկայում ձևակերպված մոտեցումը,
ըստ որի՝ շփոթության հավանականությունը գնահատելիս պետք է քննարկվեն ապրանքային նշանի ուժեղությունը, ապրանքների մոտիկությունը, նշանների նմանությունը, փաստացի շփոթության ապացույցները, օգտագործված մարքեթինգային ուղիները, ապրանքի տեսակը և գնորդի հնարավոր ուշադրության աստիճանը, հնարավոր իրավախախտի դիտավորությունը նշանն ընտրելիս և ապրանքատեսակների տարարծման հավանականությունը1:
Շփոթության առաջացմամբ անբարեխիղճ մրցակցության որակման հաջորդ
պայմանը սպառողների շահերի և մրցակցային իրավիճակի վրա բացասական ազդեցություն ունենալու, այսինքն՝ հանրային շահերին առնչվելու հանգամանքն է։
Նման եզրահանգման համար հիմք է մի կողմից Օրենքի նախաբանը, իսկ մյուս կողմից սահմանադրական մակարդակում ինքնավար մարմինների, որպիսին է նաև
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, գործառութային սահմանումը։
Այսպես, Օրենքի նախաբանում սահմանվում է, որ Օրենքի նպատակն է պաշտպանել և խրախուսել տնտեսական գործունեության ազատությունը, ազատ տնտեսական մրցակցությունը, ապահովել բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ
միջավայր, նպաստել ձեռնարկատիրության զարգացմանը և սպառողների շահերի
պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ Սահմանադրության
122-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացումն ապահովելու, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ սահմանված հիմնարար նշանակություն ունեցող հանրային շահերի պաշտպանության նպատակով պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունված օրենքով կարող են ստեղծվել ինքնավար մարմիններ։
Խնդրո առարկա հարցի կապակցությամբ հիշատակման արժանի է «հանրային
շահ» հասկացության վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի արձանագրումը. «Իրավական շահը դասակարգվում է հանրայինի և ոչ հանրայինի` դասակարգման հիմքում դնելով այդ շահը կրող սուբյեկտին. հանրային շահի կրողը հասարակությունն
է՝ որպես մեկ միասնական, ամբողջական օրգանիզմ: Ընդ որում, շահը հանրային որակելու համար պարտադիր նախապայման չէ հասարակության բոլոր անդամների
կողմից այդ շահի ընկալելի, ընդունելի լինելու հանգամանքը։ Սակայն հանրային
շահը տարբերվում է մասնավոր շահից ոչ միայն սուբյեկտային չափանիշով, այլ
նաև իր առարկայով, քանի որ հանրային շահի առարկան համընդհանուր, համամարդկային որոշակի բարիքներն են, որոնց առարկայացումը հասարակական
կյանքում անհրաժեշտ նախապայման է հասարակության գոյատևման և հետագա
զարգացման համար»։ Հանրային շահի առումով Վճռաբեկ դատարանը նշել է նաև,
որ հանրային իրավահարաբերությունները ծագում են հանրային շահը սպասարկող
սուբյեկտների` պետության և համայնքի կողմից այն իրացնելու և կյանքի կոչելու,
սոցիալական ոլորտում այն առարկայացնելու կապակցությամբ, քանի որ հանրային իրավունքով կարգավորվող հարաբերության շրջանակներում սուբյեկտը գործում է ոչ թե իր, այլ հանրային շահերի վերհանման և ապահովման նպատակով2։
Հենց դա է պատճառը, որ ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացման ցանկացած դեպք չի կարող դիտարկվել Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի իրավասության շրջանակում և արգելվել որպես անբարեխիղճ մրցակցություն։ Այսինքն՝ ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը յուրաքանչյուր գործով ենթակա է գնահատման նաև հանրա1

Տե′ս AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-19 (9th Cir. 1979):
Տե′ս, օրինակ՝ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/0823/05/14, թիվ ՎԴ/0830/05/14 և թիվ
ՎԴ/1621/05/14 վարչական գործերով 22.04.2016թ. որոշումները։
2
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յին շահերի պաշտպանության անհրաժեշտության լույսի ներքո՝ քննարկման առանցքում ունենալով սպառողների շահերի և մրցակցային իրավիճակի վրա բացասական ազդեցության հարցը։ Ընդ որում, այս համատեքստում կարևոր է նաև արձանագրել, որ ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացման՝
որպես անբարեխիղճ մրցակցության արգելումը ուղղված է ոչ թե ապրանքային
նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանությանը, այլ հանրային շահերի
պաշտպանությանը, իսկ ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանությունը ածանցվում է դրանից և հանդես է գալիս որպես դրա հետևանք1։ Այս
հանգամանքից էլ բխում է այն իրողությունը, որ անբարեխիղճ մրցակցության փաստի առթիվ տնտեսական մրցակցության բնագավառում իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ հարուցելու համար Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով հաղորդում ներկայացնելու իրավունք ունի ցանկացած անձ։
Շարադրվածի լույսի ներքո ուշադրության է արժանի Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կայուն մոտեցումը այն առումով, որ, չնայած կոնկրետ
դեպքում ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավատիրոջ իրավունքների հնարավոր խախտմանը, անբարեխիղճ մրցակցության հատկանիշներ չեն արձանագրվել, քանի որ իրացվել են միևնույն արտադրողից ներմուծված ապրանքները, և
դրանք ձեռք բերող սպառողները այդ կապակցությամբ չէին կարող շփոթվել2։ Ավելին, Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ուղղակիորեն փաստել է, որ
գործի շրջանակում բարձրացված հարցերին գնահատական է տրվել բացառապես
մրցակցային իրավունքի լույսի ներքո, ինչը չի զրկում իրավատիրոջը իր իրավունքների (շահերի) պաշտպանությունն իրականացնել իրավասու այլ պետական մարմիններում3։

Այսպիսով, ներկայացված հետազոտության հիման վրա կարելի է անել հետևյալ
հիմնական եզրահանգումները.
1. Աղբյուրի կամ ծագման գործառույթը ապրանքային նշանների հիմնական և ելակետային գործառույթն է, իսկ մյուս գործառույթները այս կամ այն կերպ բխում են
ծագման գործառույթից և կլանվում դրա բովանդակության մեջ։ Ընդ որում, այն կանխորոշում է ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության
անհրաժեշտությունը և ծավալը։
2. Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը անբարեխիղճ մրցակցություն որակելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայությունը.
1) այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանին նույնական կամ շփոթելու աստիճանի նման նշանը օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրացվող կամ այլ կերպ շրջանառության մեջ դրված ապրանքների, դրանց
փաթեթավորումների կամ պիտակների վրա կամ ապրանքին առնչվող այլ տեղեկատվության մեջ կամ ինտերնետային դոմենի անվանումներում կամ գովազդում.
2) այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանին նույնական կամ շփոթե1

Վարչական պատասխանատվության կապակցությամբ նման դիրքորոշում է արտահայտել
Սահմանադրական դատարանը, որը 05.02.2010թ. թիվ ՍԴՈ-864 որոշմամբ արձանագրել է,
որ վարչական պատասխանատվության նպատակն առավելապես կրում է հանրային բնույթ,
իրավախախտ անձը պատասխանատվություն է կրում հասարակության, այլ ոչ թե
մասնավոր անձի առջև, վարչական պատասխանատվությունն առնչվում է ոչ այնքան
մասնավոր, որքան հանրային շահերին։
2
Տե′ս Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 13.07.2021թ. թիվ 153-Ա որոշումը
(հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/Vo153_
13_07_2021.pdf, 18.12.2021 թ. դրությամբ):
3
Տե′ս Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 13.07.2021թ. 157-Ա որոշումը
(հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.competition.am/uploads/resources/Vo157_
13_07_2021.pdf, 18.12.2021 թ. դրությամբ)։
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լու աստիճանի նման նշանի օգտագործումը հանգեցրել է այլ տնտեսավարող սուբյեկտի, նրա գործունեության կամ առաջարկած ապրանքների նկատմամբ շփոթության առաջացման կամ շփոթության վտանգին.
3) խախտվել են հանրային շահերը, այսինքն՝ սպառողների շահերի և
մրցակցային իրավիճակի վրա ունեցել է բացասական ազդեցություն։
3. Եթե քաղաքացիական օրենսդրության տեսանկյունից իրավական պահպանություն տրամադրվում է միայն գրանցված, այդ թվում՝ միջազգային ընթացակարգով
գրանցված և հանրահայտ ճանաչված ապրանքային նշանների դեպքում, ապա
մրցակցային իրավունքի համատեքստում շփոթության առաջացման հարցի քննարկման շրջանակում իրավական պահպանություն տրվում է նաև չգրանցված, սակայն
Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի վաղ օգտագործվող, ինչպես նաև հանրահայտություն ունեցող ապրանքային նշաններին։
4. Այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքային նշանի օգտագործումը շփոթության առաջացմամբ անբարեխիղճ մրցակցության առկայության հարցում նշանակություն ունի միայն այն դեպքում, երբ ուղղված է ապրանքների աղբյուրը նշելուն։
5. «Շփոթության վտանգ» հասկացությունը ունի ընդգրկուն բովանդակություն և
ներառում է ոչ միայն նախընտրած ապրանքի առնչությամբ, այլև ապրանքի ծագման
կամ արտադրողի վերաբերյալ շփոթվելու հավանականությունը։
6. Ապրանքային նշանների օգտագործումը անբարեխիղճ մրցակցություն կարող
է որակվել ինչպես մրցակցող, այնպես էլ տարաբնույթ ապրանքների նկատմամբ օգտագործվելու դեպքում։
7. Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացման հատկանիշների առկայությունը վարչական վարույթի ընթացքում որոշելու հարցում փորձագետի եզրակացությունը և սպառողական ուսումնասիրությունները անհրաժեշտ պայման չեն, իսկ առկայության դեպքում չեն կանխորոշում Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գնահատականը։
8. Ապրանքային նշանների նույնականության կամ շփոթելու աստիճան նմանության գնահատականը, որպես կանոն, կանխորոշում է շփոթության առաջացումը կամ
դրա առաջացման հնարավորությունը և հանդես է գալիս որպես դրա տրամաբանական հետևանք։ Ընդ որում, դա կարող է հերքվել՝ հաշվի առնելով ապրանքի արտաքին տեսքը, մատուցման եղանակը, ոճը և այլ հանգամանքներ։
9. Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ անբարեխիղճ մրցակցության արգելումը ուղղված է ոչ թե ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանությանը, այլ հանրային շահերի պաշտպանությանը, իսկ ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանությունը ածանցվում է դրանից և հանդես է գալիս որպես դրա հետևանք։
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Статья посвящена изучению и анализу проблем возникновения смешения
при использовании товарных знаков как отдельного проявления недобросовестной конкуренции. В статье представлены функции, выполняемые товарными
знаками, с выделением функции происхождения в качестве исходной, тем самым обуславливая необходимость и объем защиты товарных знаков.
На основе теоретических источников, законодательства, отечественной и
зарубежной судебных практик в работе раскрываются и анализируются условия
возникновения смешения при использовании товарных знаков в конкурентном
праве, а также в контексте рассматриваемого вопроса представляются особенности правовой охраны товарных знаков.
В статье авторы представляют ряд научно-практических выводов, которые
могут быть ориентирами для правоприменительной практики, а также быть использованы для дальнейшей законодательной реформы этого института конкурентного права.
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The article is devoted to the study and analysis of the problems of confusion by
the use of trademarks as a separate manifestation of unfair competition. The article
presents the functions performed by trademarks, highlighting the function of origin as
the initial function and thereby determining the need and scope of trademark
protection.
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Based on theoretical sources, legislation, domestic and foreign judicial practices,
the paper reveals and analyzes the conditions for the occurrence of confusion by the
use of trademarks in competition law, as well as in the context of the issue under
consideration, the features of the legal protection of trademarks are presented.
In the article, the authors present a number of scientific and practical conclusions
that can be guidelines for law enforcement practice, as well as be used for further
legislative reform of this institution of competition law.
Բանալի բառեր – ապրանքային նշան, ծագման գործառույթ, շփոթության առա‐
ջացում, անբարեխիղճ մրցակցություն, մրցակցային իրավունք։
Ключевые слова: товарный знак, функция происхождения, возникновение
смешения, недобросовестная конкуренция, конкурентное право.
Key words: trademark, function of origin, confusion, unfair competition, competition
law.

Государство и право N 3 (91) 2021

109
https://doi.org/10.46991/S&L/2021.91.109

ԳՈՐԾԻ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ Ի ՊԱՇՏՈՆԵ
ՊԱՐԶՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ («EX OFFICIO»)
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Տիգրան Խաչիկյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի
ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
___________________________

Ժամանակակից վարչական դատավարությունը հնարավոր չէ պատկերացնել
առանց դրա ամբողջ բովանդակությունն ու իրական էությունը պայմանավորող ելակետային ճյուղային սկզբունքի՝ գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե
պարզման:
Այսպես, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի1 (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)
5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գործի փաստական հանգամանքները դատա-

րանը պարզում է ի պաշտոնե ("ex officio")։

Ակնհայտ է, որ ի տարբերություն քաղաքացիական դատավարության, որը որպես կանոն իրականացվում է՝ հիմքում դնելով կողմերի մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքների ամբողջական գործողությունը, վարչական դատավարությունը նույն իրավական փիլիսոփայությամբ ուղղորդել չէր կարելի: Այս պարագայում իրավահարաբերությունների սուբյեկտների միջև առանց այն էլ բնականորեն առկա անհավասարության պայմաններում դատավարության ամբողջ ընթացքն ու բովանդակությունը չէին կարող լիարժեքորեն արդար լինել: Ասվածին
գումարվում է նաև վարչադատավարական կարգով իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունների ամբողջ համակարգը, որը գործին մասնակցող
անձնաց առաջադրում է սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության համար
պատշաճ հայցատեսակ ընտրելու անհրաժեշտություն: Նման պայմաններում էլ ավելի է կարևորվում այնպիսի սկզբունքի իրական գործադրումը, որը հայցվորի իրավունքների ենթադրյալ խախտման հարցին իրավական գնահատական կտա պաշտոնական դիրքերից՝ առանց սահմանափակվելու վերջինիս կողմից փաստացի
վկայակոչված իրավական և փաստական հիմքերով ու հիմնավորումներով:
Այս առումով տեղին է մասնագիտական գրականության մեջ տեղ գտած այն
կարծիքը, որ հանրային իրավահարաբերություններից բխող հայցային վարույթների
կարևորագույն սկզբունքները կողմերի իրավահավասարությունը և տնօրինչականությունն են: Հետևաբար, վարչական դատավարությունում կողմերի ձևական հավասարության սկզբունքը պետք է լրացվի հավելյալ փոխհատուցող դատավարական գործիքներով՝ մեղմելու վիճելի իրավահարաբերության պետաիշխանական
լիազորություններով չօժտված մասնակցի դրությունը2:
Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքն այս
կամ այն ծավալով ուղղակիորեն ներգործում է վարչադատավարական գրեթե բոլոր ինստիտուտների վրա: Վարչական դատարանի դերը, գործի քննությունն իրականացնելու հարցում օրենսդրորեն ընձեռված ակտիվ գործիքակազմը, ի թիվս այլ1

Ընդունվել է 05.12.2013 թ., ուժի մեջ է մտել 07.01.2014 թ., ՀՀՊՏ 2013.12.28/73 (1013).1
Տե´ս Александровна Т.Н., Административный иск как средство защиты нарушенного
публичного права, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, Москва, 2011, էջ 8:
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նի, կանխորոշում են դատավարության այս տեսակի շոշափելի տարբերությունը
քաղաքացիական դատավարությունից: Աներկբա է, որ այդ տարբերությունն ուղղակիորեն բխում է հանրային իրավահարաբերությունների էությունից, կողմերից
մեկին ընձեռված լիազորությունների պետաիշխանական բնույթից: Հանրային իրավահարաբերություններից ծագող վեճերի դատական քննությունը չի կարող կենսագործվել մրցակցության սկզբունքի ամբողջական կիրառմամբ հենց թեկուզ այն
պատճառով, որ դրա սուբյեկտներից մեկը մասնավոր անձ է՝ որպես կանոն շատ ավելի սահմանափակ ռեսուրսներով ու հնարավորություններով, քան ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա գործող հանրային իշխանության մարմինը:
Այսպես, Օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ դատարանը կաշ-

կանդված չէ վարչական դատավարության մասնակիցների ներկայացրած ապացույցներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություններով և
առարկություններով և իր նախաձեռնությամբ ձեռնարկում է համարժեք միջոցներ`
կոնկրետ գործի լուծման համար անհրաժեշտ իրական փաստերի վերաբերյալ
հնարավոր և հասանելի տեղեկություններ ձեռք բերելու համար։

Վկայակոչված օրինադրույթի բովանդակությունից ուղղակիորեն բխում է, որ
գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքը դատարանին առաջադրում է՝

• կաշկանդված չլինել վարչական դատավարության մասնակիցների ներկայացրած ապացույցներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություններով և առարկություններով.
• իր նախաձեռնությամբ ձեռնարկել համարժեք միջոցներ` կոնկրետ գործի
լուծման համար անհրաժեշտ իրական փաստերի վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի տեղեկություններ ձեռք բերելու համար:
Բնականաբար վերը բերված վարքագծի դրսևորումները սոսկ վերացարկված
գործողություններ չեն, այլ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի հստակորեն արտահայտված իրավական բովանդակություն ու ծավալ և դրսևորվում է վարչադատավարական ամենատարբեր ինստիտուտներում:
Մասնավորապես, ինչպես արդեն իսկ նշվել է, վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելու հայցապահանջի քննության շրջանակներում վարչական դատարանը որևէ
կաշկանդվածություն չունի սահմանափակվելու բացառապես հայցվորի վկայակոչած իրավական հիմք-հիմնավորումներով և սեփական նախաձեռնությամբ պարտավոր է գնահատել վարչական ակտերին վերաբերող բոլոր հիմքերի առկայությունը: Բնական է, որ այս իրավակարգավորումը հենց ի պաշտոնե պարզման
սկզբունքի ուղղակի դրսևորում է:
Հատկանշական է, որ անգամ վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին
հայցերի քննության պարագայում նախադեպային իրավունքով վարչական դատարանին պարտավորեցնում է հայցվորին մատնանշելու վարչական ակտի անվավերությանը հանգեցնող ողջամտորեն հնարավոր բոլոր իրավական նորմերը: Այսպես,
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ վիճարկման հայցի հիման վրա հարուցված գործի շրջանակներում վարչական դատարանը, անկախ հայցվորի կողմից
վկայակոչված իրավական հիմքերից, պետք է մատնանշի նաև ողջամտորեն հնարավոր բոլոր այն իրավական նորմերը, որոնց խախտումը կարող է հիմք հանդիսանալ վարչական ակտի անվավերության համար, և առաջարկի հայցվորին դրանք
համալրել համապատասխան փաստական տվյալներով։ Միաժամանակ հաշվի
առնելով տնօրինչականության սկզբունքի բովանդակությունը և դրա կիրառելիությունը նաև վարչական դատավարությունում՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ
վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատելիս հետագա դատավարական
գործողությունների իրականացման ժամանակ վարչական դատարանը կաշկանդված է շահագրգիռ անձի կամահայտնությամբ։ Մասնավորապես այն դեպքում, երբ
հայցվորը դատարանի կողմից մատնանշման լիազորություն իրականացնելուց հե-
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տո պնդում է, որ վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատվի միայն որոշակի իրավական նորմի և ըստ այդմ ներկայացված փաստական հանգամանքների
շրջանակներում, վարչական դատարանը գործի հետագա քննությունը պետք է իրականացնի և գործն ըստ էության լուծող դատական ակտում վարչական ակտի իրավաչափությունը գնահատի միայն իրավական և փաստական այդ հիմքերի շրջանակներում։ Մինչդեռ այն դեպքում, երբ հայցվորը ևս գտնում է, որ դատարանը
վարչական ակտի իրավաչափությունը պետք է ստուգի ամբողջ ծավալով, դատարանը վիճարկման հայցի հիման վրա հարուցված գործի շրջանակներում պարտավոր է ձեռնարկել ողջամտորեն հնարավոր բոլոր միջոցները վարչական ակտի իրավաչափությունն ամբողջ ծավալով գնահատելու համար անհրաժեշտ ապացույցներն ու տեղեկությունները ձեռք բերելու ուղղությամբ1:
Ինչպես տեսնում ենք, վարչական ակտերի առոչնչության և անվավերության
պահանջների քննության պարագայում նախադեպային իրավունքն առաջադրում է
տարբեր մոտեցումներ: Եթե վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելու մասին պահանջ
քննելիս վարչական դատարանը պարտավոր է ստուգել վարչական ակտերի առոչնչության բոլոր հիմքերը անկախ հայցվորի կողմից դրանց վկայակոչումից կամ
համաձայնությունից, ապա վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու պարագայում
Վճռաբեկ դատարանը ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի համատեքստում սոսկ
կարևորում է դատարանի կողմից մատնանշման պարտականության կատարում և
դրանից հետո առաջնությունը տալիս է հայցվորի դիրքորոշմանը: Այս հատվածում
փաստացի հատվում են գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման և տնօրինչականության սկզբունքները՝ նախապատվությունը տալով վերջինիս:
Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի իրացման կենսաձևերը բազմաթիվ են: Օրինակ, Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 1-ին
մասը դատարանին իրավունք է վերապահում վկա հրավիրել նաև սեփական նախաձեռնությամբ, 37-րդ հոդվածն ամրագրում է դատարանի նախաձեռնողականությունը՝ նշանակելու փորձաքննություն, 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասն ամրագրում է
դատարանի կողմից փաստաթղթի իսկության հարցի ստուգումը նաև սեփական նախաձեռնությամբ և այսպես շարունակ: Նման դեպքերն ու օրինակները հենց ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի դրսևորումներ են վարչադատավարական հարաբերություններում:
Ինչ վերաբերում է գործի լուծման համար անհրաժեշտ և իրական փաստերի
վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի տեղեկություններ ձեռք բերելուն, ապա պետք
է նկատել, որ դատարանի այս հայեցողությունը ևս բացարձակ չէ: Այն յուրաքանչյուր դեպքում պետք է իրականացվի՝ հիմքում ունենալով գործով ապացուցման առարկայի հետ տվյալ փաստերի օբյեկտիվ կապը, և որևէ պարագայում չենթադրի
անհարկի փաստերով դատաքննությունը ծանրաբեռնելուն ուղղված դատարանի
գործողություն:
Համանման դիրքորոշում է արտահայտել նաև Վճռաբեկ դատարանը՝ արձանագրելով, որ վեճի լուծման համար էական փաստերը մատնանշելու և դրանց վերաբերյալ ապացույցներ պահանջելու, անհրաժեշտ ներքին համոզմունք ձևավորելու նպատակով ողջամիտ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ դատավարական
գործողությունների իրականացման դատարանի իրավունքը սահմանափակված է
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված պատճառաբանված ներքին համոզման հանգելու դատարանի պարտականությամբ և պետք է բխի
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արդարության բոլոր պահանջների պահպանման սահմանադրական հիմնադրույթից1:
Մեկ այլ որոշմամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարել գործի
փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու (ex officio) սկզբունքի վերաբերյալ նախկինում արտահայտած իրավական դիրքորոշմանն ի հավելում նշել, որ
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված 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
(…)2։
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը նախկինում կայացրած մեկ այլ որոշմամբ արձանագրել է, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ և Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված դատական պաշտպանության իրավունքի իրացման հիմնական սկզբունքներից է տնօրինչականության (դիսպոզիտիվության) սկզբունքը, որն անձի՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքով նրան տրված հնարավորությունն է՝ սեփական հայեցողությամբ տնօրինելու իր նյութական և դատավարական իրավունքները և դրանց
պաշտպանության եղանակները։ Տնօրինչականության սկզբունքն անձանց հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն որոշել՝ դիմե՞լ, թե՞ չդիմել դատարան իրենց իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար, այսինքն՝ իրականացնե՞լ, թե՞ չիրականացնել իրենց դատական պաշտպանության
հիմնական իրավունքը։ Անձինք իրենց դատական պաշտպանության հիմնական իրավունքն իրացնելիս, ինչպես նաև դատարաններն արդարադատություն իրականացնելիս պետք է առաջնորդվեն վերը նշված սկզբունքով։
Դատական պաշտպանության իրավունքի իրացումը տնօրինչականության
սկզբունքի հիման վրա անձի համար երաշխավորում է նաև հայցի առարկան և
հիմքն ինքնուրույն որոշելու իրավական հնարավորություն։
Միաժամանակ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը փաստել է, որ վարչական դատավարությունում հայցվորը չի կրում հայցադիմումում հայցի իրավական հիմքերը մատնանշելու օրենսդրական պարտականություն։ Օրենսդիրը հայցվորի համար սահմանել է պարտականություն հայցադիմումում մատնանշել միայն իր պահանջը և
այն հիմնավորող փաստարկները։ Մյուս կողմից, վարչական մարմինների ոչ իրավաչափ վարչական ակտերի, գործողությունների և անգործության դեմ ֆիզիկական
ու իրավաբանական անձանց իրավունքների դատական պաշտպանությունն արդյունավետ դարձնելու և վերջիններիս նկատմամբ հանրային իշխանական լիազորություններով օժտված սուբյեկտների ունեցած փաստացի առավելությունները
հնարավորինս մեղմելու նպատակով՝ օրենսդիրը վարչական դատարանին օժտել է
ակտիվ դերակատարությամբ։ Ըստ այդմ վարչական դատարանը պարտավոր է
ինքնուրույն որոշել վեճի լուծման համար կիրառության ենթակա իրավական նորմերը, ապա ձեռնարկել համարժեք միջոցներ գործն ի պաշտոնե քննելու համար3։
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Օրենսգիրքն ի պաշտոնե քննության սկզբունքի բովանդակությանը վերաբերող հոդվածի մնացյալ մասերում ամրագրում է նաև հիշյալ սկզբունքի իրացման առավել տիպական դրսևորումները՝ մասնավորապես ամրագրելով, որ՝
• դատարանը մատնանշում է հայցադիմումներում առկա ձևական սխալները,
• առաջարկում է ճշտել հայցային ոչ հստակ պահանջները,
• ոչ ճիշտ հայցատեսակները փոխարինել պատշաճ հայցատեսակներով,
• տարբերակել հիմնական և ածանցյալ պահանջները,
• համալրել ոչ բավարար փաստական տվյալները,
• պահանջում է, որ ներկայացվեն գործի փաստական հանգամանքները

պարզելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները։

Հայցադիմումում առկա ձևական սխալների մատնանշումով և ոչ հստակ հայցային պահանջների ճշգրտմամբ դատարանն ի ցույց է դնում վարչական դատավարությունում իր դերային առաքելությունը: Դատարանը պարտավոր է մատնանշել այն ձևական սլախները, որոնք թույլ է տվել հայցվորը, ընդ որում՝ այդպիսի
պարտականություն կարող է ներկայացվել ինչպես հայցադիմումի վարույթ ընդունման, այնպես էլ նախապատրաստական փուլերում: Այս իմաստով պետք է նկատի
ունենալ, որ հայցում թույլ տրված ձևակալ սխալների առկայությունն ինքնին հիմք է
հայցադիմումը վերադարձնելու համար, որի դեպքում դատարանը պարտավոր է
մատնանշել հայցում առկա բոլոր սխալները՝ ելնելով իրավունքների արդյունավետ
պաշտպանության գաղափարի տեղայնացումից: Վճռաբեկ դատարանը ևս նշված
երկու գործառույթների իրացումը դիտարկում է անձի իրավունքների արդյունավետ
դատական պաշտպանության սկզբունքի համատեքստում՝ արձանագրելով, որ
գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու ("ex officio") սկզբունքի համաձայն՝ դատարանի ակտիվ դերակատարությունն արտահայտվում է մասնավորապես որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելիս դատավարության մասնակիցներին օժանդակելու վարչական դատարանի պարտականությամբ։ Այսպես, գործնականում հնարավոր են դեպքեր, երբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք՝ որպես վարչական դատավարության մասնակիցներ, ակնկալելով վարչական դատավարության կարգով վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները, հայցադիմումը ներկայացնում են ձևական սխալներով, ճիշտ չեն ընտրում ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված համապատասխան հայցատեսակը կամ ճիշտ չեն ձևակերպում իրենց հայցային պահանջները
կամ ճիշտ չեն տարբերակում հիմնական ու ածանցյալ պահանջները կամ ներկայացնում են ոչ բավարար փաստական տվյալներ։ Նշված դեպքերում վարչական
դատարանի դատավարության մասնակիցներին օժանդակելու պարտականությունը ստանում է գործնական մեծ նշանակություն, քանի որ հայցադիմումներում առկա
ձևական սխալները մատնանշելու, ինչպես նաև ոչ հստակ հայցային պահանջները
ճշտելու, ոչ ճիշտ հայցատեսակները պատշաճ հայցատեսակներով փոխարինելու,
հիմնական և ածանցյալ պահանջները տարբերակելու, ոչ բավարար փաստական
տվյալները համալրելու վերաբերյալ դատավարության մասնակիցներին առաջարկ
անելու վարչական դատարանի պարտականության պատշաճ կատարման պայմաններում ապահովվում են ոչ միայն արդյունավետ դատաքննությունը, այլ նաև
անձի խախտված իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանությունը1։
Ինչ վերաբերում է ոչ ճիշտ հայցատեսակները պատշաճ հայցատեսակներով
փոխարինելու լիազորությանը, ապա պետք է փաստել, որ այն չափազանց կարևոր
գործիք է՝ երաշխավորելու սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության համար
ընտրված մկիջոցի արդյունավետությունը: Դատարանն այն իրականացնում է՝ ել1
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նելով այն ակնկալվող բարիքից, որին անձը ցանկանում է հասնել ընտրված հայցատեսակով և դրա՝ սեփական իրավունքների պաշտպանության համար իրական
արդյունավետության հրամայականից: Դրանով պայմանավորված՝ ինչպես օրենսդրորեն, այնպես էլ նախադեպային իրավունքով հատուկ ընդգծվում է այս առաքելության կարևությունը:
Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով պատշաճ հայցատեսակի մատնանշման պարտականությանը, արձանագրել է միմյանց փոխկապակցված երեք վարքագծի բաղադրիչներ.
1) հայցվորի կողմից ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան հայցատեսակի սխալ ընտրությունն ինքնին չի ենթադրում,
որ դատարանի առջև բարձրացված վեճը (հայցը) ենթակա չէ դատարանի քննությանը,
2) հայցվորի կողմից ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան հայցատեսակի սխալ ընտրության դեպքում վարչական
դատարանը ոչ թե պետք է որոշում կայացնի վեճը (հայցը) դատարանի քննությանը
ենթակա չլինելու հիմքով հայցադիմումի ընդունումը մերժելու կամ վարչական գործի վարույթը կարճելու մասին, այլ պարտավոր է առաջարկել հայցվորին ոչ ճիշտ
հայցատեսակը փոխարինել պատշաճ հայցատեսակով (մատնանշել ճիշտ հայցատեսակը),
3) եթե հայցվորի կողմից ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան հայցատեսակի սխալ ընտրության և վարչական դատարանի կողմից պատշաճ հայցատեսակի մատնանշման պարտականության
պատշաճ կատարման պայմաններում հայցվորը շարունակում է պնդել իր կողմից
ներկայացված սկզբնական ոչ ճիշտ հայցապահանջը, ապա դատարանը պարտավոր է կայացնել այդ հայցապահանջի շրջանակներում հարուցված վարչական գործի հետագա ճակատագիրը լուծող դատական ակտ1:
Վերը հիշատակված նախադեպը, ինչպես տեսնում ենք, ի պաշտոնե պարզման սկզբունքը պահպանված համարելու համար բավարար է համարում սոսկ դատարանի կողմից մատնանշումը՝ փոփոխելու ներկայացված հայցատեսակը: Եթե,
այնուամենայնիվ, պատշաճ հայցատեսակի մատնանշումից հետո կողմը շարունակում է պնդել ներկայացված հայցատեսակը, ապա դատարանը պարտավոր է գործի քննությունն իրականացնել ընտրված հայցատեսակի շրջանակներում: Ընդ որում, վերոշարադրյալ սկզբունքից նաև բխում է, որ եթե դատարանը չի իրականացրել իր համոզմամբ ճիշտ հայցատեսակի մատնանշման իր դատավարական պարտականությունը, ապա չի էլ կարող հետագայում հայցը մերժել այն հիմքով, որ
հայցվորի կողմից ընտրվել է սխալ հայցատեսակ:
Իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ են պատահում դեպքեր, երբ դատարանն առաջարկում է ոչ ճիշտ հայցատեսակը փոխարինել պատշաճ հայցատեսակով դեռևս հայցադիմումը վարույթ ընդունելու փուլում: Նման գործելաոճի թույլատրելիության հարցին անդրադարձել է նաև Վճռաբեկ դատարանը՝ հայտնելով դիրքորոշում, որ ընդհանուր առմամբ դա թույլատրելի գործալեոճ է: Մասնավորապես,
բարձրագույն դատական ատյանն արձանագրել է, որ գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե ("exofficio") պարզելու սկզբունքի ուժով վարչական դատարանի վրա դրված է որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելիս դատավարության մասնակիցներին օժանդակելու պարտականություն: Այդ պարտականության դրսևորումներից մեկը ոչ ճիշտ հայցատեսակը պատշաճ հայցատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ դատավարության մասնակիցներին առաջարկ անելն է: Ըստ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ որոշակի դատավարական գործողություն1
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ներ կատարելիս դատավարության մասնակիցներին օժանդակելու վարչական դատարանի՝ գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե ("ex officio") պարզելու
սկզբունքի էությունից բխող պարտականությունը վարչական դատավարությունում
կարող է իրականացվել թե´ գործը հարուցելու, թե´ գործը դատաքննության նախապատրաստելու, թե´ դատաքննության փուլերի ընթացքում: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ վարչական դատարանի կողմից ոչ ճիշտ հայցատեսակը պատշաճ
հայցատեսակով փոխարինելու (պատշաճ հայցատեսակը մատնանշելու) վերաբերյալ հայցվորին առաջարկ անելու պարտականությունը կարող է իրացվել նաև գործի հարուցման փուլում: Հայցադիմումի ընդունելիության (գործի հարուցման) փուլում նշված դատավարական գործողությունը պետք է կատարվի հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշման շրջանակներում: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ՝ վարչական դատարան ներկայացված հայցադիմումում հայցվորի պահանջը տվյալ վիճելի իրավահարաբերությունից բխող և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ճիշտ հայցատեսակին անհամապատասխան
ձևակերպված լինելը հիմք է տվյալ հայցադիմումը վերադարձնելու համար՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի
խախտման հիմքով: Այլ կերպ ասած՝ այն դեպքում, երբ հայցադիմումի ընդունելիության փուլում առկա են բավարար հիմքեր՝ հանգելու այն եզրակացության, որ
անձի կողմից վարչական դատարան ներկայացված հայցապահանջը ձևակերպված չէ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված պատշաճ
հայցատեսակի հայցի առարկային համահունչ, ապա տվյալ հայցադիմումը ենթակա
է վերադարձման՝ որպես բավարար չափով հստակ կամ որոշակի չձևակերպված
պահանջ պարունակող հայցադիմում1:
Ինչ վերաբերում է ապացույցներն ու ոչ բավարար փաստական տվյալները
համալրելու և ճշգրտելու մասով դատարանի առաքելությանը, ապա պետք է փաստել, որ դրա կենսագործումը ևս ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի համատեքստում ունի անկյունաքարային նշանակություն: Այն գործնական նշանակություն և
արժևորում է ստանում դատարանի կողմից ամենատարբեր լիազորությունների
կենսագործման ընթացքում: Մասնավորապես, փաստաթղթի իսկությունը վիճարկելու հարցում դատարանի ակտիվ նախաձեռնողականությունը, սեփական նախաձեռնությամբ ապացույցներ պահանջելը և այլն ոչ այլ ինչ են, քան փաստական
տվյալների և ապացուցների շրջանակի հսկատեցմանն ուղղված դատարանի ակտիվ առաքելության դրսևորում:
Առանձին հետարքրքրություն է ներկայացնում նաև վերաքննիչ վարչական դատարանում գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի հետ աղերսվող լրացուցիչ ապացույցների ընդունման իրավական կարգավորումը: Այսպես, Վարչական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանն ընդունում է սույն 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 (դատական ծախսերի եռապատիկն
է) կրում է դատավարության այդ մասնակիցը։

Ստացվում է, որ անկախ գործի ելքից՝ վերաքննիչ վարչական դատարանում
լրացուցիչ ապացույց ներկայացրած դատավարության մասնակիցը եթե չի հիմնա1

Տես թիվ ՎԴ/3804/05/15 վարչական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 14.03.2017 թվակա‐
նի որոշումը:
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վորում վարչական դատարանում կոնկրետ ապացույցի ներկայացման անհնարինությունն իր կամքից անկախ հանագամանքներում, ապա պետք է կրի դատական
ծախսերի հատուցման պարտավարություն դատական ծախսերի եռապատիկ չափով, ինչը, մեր համոզմամբ, սկզբունքորեն անթույլատրելի է: Նախ պետք է նկատել, որ հատկապես հաշվի առնելով վարչական դատավարությունում գործող
փաստերի ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի գոյությունը՝ վարչական դատավարությունում որդեգրված վերաքննության մոդելին առնչվող մետեցումն ավելի ազատական պետք է լիներ այս հարցում կամ առնվազն չենթադրեր այդչափ անբարենպսատ հետևանքների առաջացման ծանրություն: Դեռ չենք խոսում նշված անբարենպաստ հետևանքների համաչափության մասին, որը բոլորովին այլ քննարկման թեմա է: Անգամ եթե մի պահ պայմանականորեն ընդունենք, որ նշված մոտեցումը դրդում է դատավարության մասնակիցներին դրսևորել անհրաժեշտ դատավարական կարգապահություն, ապա այլ հարց է դառնում, թե արդյոք այդ միջոցը
համաչափ է այդ նպատակի կենսագործմանը: Ակնհայտ է, որ նշված հարցադրման
պատասխանն առավելապես բացասական է՝ պայմանավորված, ի թիվս այլնի,
հենց «ex officio» սկզբունքի իրացման սահմանների չհիմնավորված նեղացմամբ:
Ամփոփելով պետք է արձանագրել, որ արդի դատավարական օրենսդրությամբ այս սկզբունքի նախատեսումը, մեր համոզմամբ, չպետք է սահմանափակվի
սոսկ վարչական դատավարությամբ: Թեպետ գործող քաղաքացիական դատավակարական օրենսդրությամբ տարբեր վարույթների համար այս կամ այն չափով նախատեսվել է նշված սկզբունքի կիրառման պարտադիրությունը, այսուհանդերձ
պետք է փաստել, որ հանրային իրավագիտակցությունը դեռ չի հասել այն մակարդակին, որ հնարավորություն տա սովորական՝ չտարբերակված դատավարական
ձևերի պայմաններում ևս լիարժեք անցում կատարել այսպես կոչված «պասիվ դատարանի» մոդելին այնպես, ինչպես նախատեսված է քաղաքացիադատավարական օրենսդրությամբ: Վերջին հաշվով, այս սկզբունքը դեպքերի մեծ մասում դատավարության մասնակիցներին ապահովում է մրցակցության և անկողմնակալության սկզբունքի խախտում չհամարվող ի պաշտոնե աջակցություն, որի դերը դժվար
է գերագնահատել նաև քաղաքացիական դատավարությունում՝ պայմանավորված
իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացող ամենաբազում խնդիրներով:

CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLE OF EXAMINING
THE FACTS OF THE CASE EX OFFICIO
Tigran Khachikyan
Assistant at the YSU Chair of Civil procedure,
Candidate of Legal Sciences
_____________________

The following article is devoted to the principle of examining the facts of the case
ex officio, which emphasizes the features of administrative court procedure.
Consequently, the active role of the court in administrative procedure when stipulating
the principle of examining the facts of the case ex officio is being discussed.
Specifically, when resolving the dispute between the participants of public relations the
court eliminates the factual inequality between the citizen and the public authority.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПА ВЫЯСНЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА «EX OFFICIO»
Тигран Хачикян
Ассистент кафедры гражданского процесса ЕГУ,
кандидат юридических наук
______________________

Данная статья посвящена принципу выяснения фактических обстоятельств
дела «ex officio», который в большей степени подчеркивает особенности административного судопроизводства. Соответственно, изучается вопрос активной
роли суда в административном судопроизводстве, предусматривающем принцип
выяснения фактических обстоятельств дела «ex officio». В силу рассматриваемого принципа суд, разрешая спор между участниками публичного правоотношения, «устраняет» имеющее место фактическое неравенство между гражданином
и органом публичной власти.
Բանալի բառեր – վարչական ակտ, անվավեր, վավեր, գործի փաստական հանգա‐
մանքների ի պաշտոնե պարզում, հանրային հարաբերություններ, վարչական դա‐
տավարություն, հայց, գործ
Ключевые слова: административный акт, недействительный, принцип определения фактических обстаятельств екс-офисио, публичные правоотношения,
административное судопроизводство, иск, дело
Key words: administrative act, valid, invalid, the principle of clarifying the factual
circumstances of the case officially, public relations, administrative court procedure,
«ex officio», claim, case
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ԱՐԲԻՏՐՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺՈւՄ
Փառանձեմ Միքայելյան
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի միջազգային
արբիտրաժներում և այլ միջազգային դատարաններում
ՀՀ շահերի պաշտպանության վարչության ավագ մասնագետ
____________________________________

Արբիտրաժը վեճերի լուծման այլընտրանքային, արտադատական եղանակ է,
որի նպատակն է առանց անհարկի ձգձգումների կամ ծախսերի ստանալ անկողմնակալ արբիտրաժային տրիբունալի կողմից վեճերի արդարացի լուծում։ Նշվածը
որպես արբիտրաժի իրականացման ընդհանուր սկզբունք ամրագրված է «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասում։
Արբիտրաժային տրիբունալի (արբիտրների կազմի, կազմի մեջ մտնող արբիտրներից որևէ մեկի կամ միանձնյա արբիտրի) անկողմնակալությունն արբիտրաժային վարույթի առանցքային բաղադրիչներից է, քանի որ արբիտրաժային
վճիռները վերջնական են և ըստ էության բողոքարկման ենթակա չեն: Արբիտրաժային վճիռների չեղյալ ճանաչումը կամ դրանց ճանաչումը և կատարումը մերժելը
հնարավոր են միայն բացառիկ դեպքերում ու Օրենքով սահմանված սահմանափակ հիմքերով (գլուխներ 7-րդ և 8-րդ):
Սույն աշխատանքում մասնավորապես քննարկվում են արբիտրաժային տրիբունալի անկողմնակալության, ինչպես նաև կողմերի համաձայնությամբ վերջին(ներ)իս ներկայացվող պահանջներին (որակավորման, փորձառության, որոշակի տեխնիկական գիտելիքների տիրապետման և այլն) չհամապատասխանելու իրավական հետևանքները։ Այս կապակցությամբ առավել խնդրահարույց իրավիճակ
է առաջանում այն դեպքում, երբ արբիտրի անհամապատասխանության հանգամանքը կողմին հայտնի է դառնում ոչ թե արբիտրաժային վարույթի ընթացքում, այլ
դրա ավարտից հետո։ Այսպիսով, աշխատանքի շրջանակներում քննարկվում են
ինչպես արբիտրաժային վարույթի ընթացքում արբիտրին բացարկ հայտնելու իրավական եղանակներն ու առանձնահատկություններն, այնպես էլ արբիտրաժային
վարույթի ավարտից և վերջնական վճիռը կայացնելուց հետո արբիտրի իրավասության բացակայության հիմքով արբիտրաժային տրիբունալի վճիռը չեղյալ ճանաչելու կամ վճռի ճանաչումը և կատարումը մերժելու իրավական հնարավորությունները։
Թեման լուսաբանվում է Օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, «Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին» Նյու Յորքի կոնվենցիայի (այսուհետ՝ «Նյու
Յորքի կոնվենցիա») համապատասխան կարգավորումների վերլուծության, ինչպես
նաև միջազգային փորձի և հայտնի գիտնականների կարծիքների հիման վրա:
1. Արբիտրին բացարկ հայտնելու իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
Արբիտրին բացարկ հայտնելու հիմքերը և ընթացակարգը քննարկելու համար
նախ անհրաժեշտ է դիտարկել Օրենքի ստորև հիշատակված կարգավորումները.

Государство и право N 3 (91) 2021

119

Հոդված 12. Բացարկ հայտնելու հիմքերը
2. Արբիտրին բացարկ կարող է հայտնվել միայն այն դեպքում, եթե առկա են
հանգամանքներ, որոնք հիմնավոր կասկած են առաջացնում նրա անկողմնակալության կամ անկախության վերաբերյալ, կամ նա չունի կողմերի համաձայնությամբ
սահմանված համապատասխան որակավորում:
Հոդված 13. Բացարկման ընթացակարգը
1. Կողմերը իրենց հայեցողությամբ և սույն հոդվածի 3-րդ մասի դրույթների
պահպանմամբ կարող են համաձայնվել արբիտրի բացարկման ընթացակարգի վերաբերյալ:
2. Նման համաձայնության բացակայության դեպքում արբիտրին բացարկ
հայտնելու մտադրություն ունեցող կողմը պարտավոր է արբիտրաժային տրիբունալի ձևավորման կամ սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված որևէ հանգամանքի մասին իրեն հայտնի դառնալուց հետո` 15-օրյա ժամկետում, արբիտրաժային տրիբունալ ուղարկել գրավոր բացարկ` բացարկի հիմքերի շարադրմամբ: Եթե արբիտրը, որին բացարկ է հայտնվել, ինքնաբացարկ չի հայտնում, կամ մյուս
կողմը չի համաձայնվում բացարկին, ապա բացարկի հարցը որոշում է արբիտրաժային տրիբունալը:
3. Եթե կողմերի համաձայնեցրած կամ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված կարգով հայտնված բացարկը մերժվում է, ապա բացարկ հայտնած կողմը բացարկի մերժման մասին որոշումը ստանալուց հետո` 30-օրյա ժամկետում, կարող է
դիմել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված դատարան` բացարկի վերաբերյալ որոշում ընդունելու խնդրանքով, որի կայացրած ակտը բողոքարկման ենթակա
չէ: Քանի դեռ կողմի նման դիմումի վերաբերյալ որոշում ընդունված չէ, արբիտրաժային տրիբունալը, ներառյալ` այն արբիտրը, որին բացարկ է հայտնվել, կարող է
շարունակել արբիտրաժային վարույթը և վճիռ կայացնել:
Հոդված 4. Առարկելու իրավունքից հրաժարվելը
1. Եթե կողմին հայտնի է, որ սույն օրենքի որևէ դրույթ, որի կիրառումը իրենց
նկատմամբ կողմերը կարող են սահմանափակել, կամ արբիտրաժային համաձայնության որևէ պահանջ չի պահպանվել, և, այդուհանդերձ, կողմը շարունակում է
արբիտրաժային վարույթը` չհայտնելով իր առարկությունները այդպիսի չպահպանման վերաբերյալ առանց անհարկի ձգձգման, կամ այդպիսի առարկություն ներկայացնելու համար կոնկրետ ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում` այդ ժամկետի
ընթացքում, ապա համարվում է, որ տվյալ կողմը հրաժարվել է առարկություն ներկայացնելու իր իրավունքից:
Այս պահանջն ունի երկակի գործնական նշանակություն. նախ, եթե արբիտրին
ավելի ուշ է բացարկ հայտնվում, և վերջինս ավելի ուշ է լքում վարույթը, ապա նրա
փոխարեն ներգրավված արբիտրին ժամանակ է պետք գործի նյութերին ծանոթանալու համար, արդեն իսկ լսումներ անցկացված լինելու դեպքում անհրաժեշտ է
կրկին լսումներ անցկացնել նոր արբիտրի մասնակցությամբ, որոնք անհարկի ավելացնելու են արբիտրաժային ծախսերը ու ձգձգելու են վեճի լուծումը, իսկ դա հակասում է արբիտրաժի՝ վեճերն արագ և արդյունավետ լուծելու սկզբունքին։ Երկրորդ, առարկությունն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ներկայացնելն անհրաժեշտ է այն տեսանկյունից, որ հետագայում՝ վճռի չեղյալ ճանաչման, կատարման և կատարման փուլերում, դատարանը չհամարի, որ կողմը, ժամանակին ա-
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ռարկություն չներկայացնելու պատճառով, հրաժարվել է առարկելու իրավունքից1:
Այսինքն` եթե կողմը շարունակել է արբիտրաժային վարույթը` չհայտնելով իր առարկությունները, ապա համարվում է, որ տվյալ կողմը հրաժարվել է առարկություն
ներկայացնելու իր իրավունքից՝ Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումների լույսի ներքո: Ընդ որում, այն հանգամանքը, որ արբիտրն ի վնաս որևէ կողմի
վճիռ է կայացրել, չի նշանակում, որ վերջինս անկախ կամ անկողմնակալ չի եղել
կամ բավարար գիտելիքներ չի ունեցել։
գ) Բացարկման ընթացակարգի առնչությամբ Օրենքը, հիմք ընդունելով արբիտրաժում կողմերի կամքի ինքնավարության սկզբունքը, առաջնայնությունը տալիս է այն ընթացակարգին, որի շուրջ համաձայնվել են կողմերը։ Նման համաձայնության բացակայության դեպքում` Օրենքը սահմանում է արբիտրաժային տրիբունալ գրավոր բացարկ ուղարկելու հնարավորություն։ Եթե արբիտրը, որին բացարկ
է հայտնվել, ինքնաբացարկ չի հայտնում, կամ մյուս կողմը չի համաձայնվում բացարկին, ապա բացարկի հարցը որոշում է արբիտրաժային տրիբունալը։ Եթե տրիբունալը բացարկը մերժում է, ապա բացարկ հայտնած կողմը կարող է դիմել արբիտրաժի գտնվելու վայրի դատարան` բացարկի վերաբերյալ որոշում ընդունելու
խնդրանքով,
դ) բացարկի առնչությամբ դատարանը կողմի դիմումի հիման վրա կարող է
ցուցաբերել ակտիվ աջակցություն և միջամտություն` բացարկի դիմումը բավարարելու կամ մերժելու ձևով։ Ընդ որում, դատարանի համապատասխան որոշումը
պարտադիր է արբիտրաժային տրիբունալի համար ու բողոքարկման ենթակա չէ։
Արբիտրաժային վարույթին դատական միջամտությունը տեղի է ունենում բացառիկ
դեպքերում2, ու, փաստորեն, բացարկի հարցով դատական միջամտությունը նման
բացառիկ դեպքերից է,
ե) մինչ բացարկի հարցը քննվում է դատարանում, արբիտրաժային տրիբունալը կարող է շարունակել արբիտրաժային վարույթը և վճիռ կայացնել: Հնարավոր
է կարծել, որ էթիկայի տեսանկյունից ավելի ընդունելի կլինի, որպեսզի տրիբունալը
կասեցնի գործի քննությունը և սպասի դատարանում բացարկի հարցի քննության
արդյունքներին։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ նախ, բացարկի հարցն արդեն
իսկ համապատասխան արբիտրի ու արբիտրաժային տրիբունալի կողմից քննվել
է, և երկրորդ, որ բացարկ հայտնած կողմը կարող է անբարեխիղճ գտնվել՝ հետապնդելով գործի լուծումը ձգձգելու նպատակ, քննարկվող իրավակարգավորումները թույլ են տալիս արբիտրաժային տրիբունալին գործը շարունակել։
Գործը շարունակելու դեպքում առաջանում է այն հարցադրումը, թե ինչ կպատահի այն պարագայում, երբ բացարկի վերաբերյալ որոշում դատարանի կողմից
դեռևս չի կայացվել, սակայն արբիտրաժային տրիբունալն ըստ էության լուծել է վեճը։ Այս տեսանկյունից կարելի է քննարկել հետևյալ հնարավոր զարգացումները՝ ելնելով նրանից, որ արբիտրաժի վայրի դատարանը, որտեղ քննվում է բացարկի
հարցը, և այն դատարանը, որտեղ ներկայացվել է վճռի ճանաչման և կատարման
դիմումը, չեն համընկնում.
1. վճիռն արդեն կայացվել է, ներկայացվել է ճանաչման և կատարման համար, մինչդեռ բացարկի հարցը արբիտրաժի վայրի դատարանում դեռևս չի լուծվել։
Մի կողմից, բացարկի հարցը քննող դատարանի համար առաջանում է երկընտրանք՝ շարունակե՞լ արդյոք քննել բացարկի հարցը, թե՞ դադարեցնել վարույթը՝
հաշվի առնելով, որ արբիտրաժային վարույթն ավարտվել է, վճիռը՝ կայացվել։
1

Տե´ս, օրինակ, Նյու Յորքի կոնվենցիայի ուղեցույցում մատնանշված հետևյալ գործերը՝
https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=2265
2
Համաձայն Օրենքի 5-րդ հոդվածի՝ արգելվում է որևէ դատական միջամտություն սույն
օրենքով կարգավորվող հարցերին, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:
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Մյուս կողմից, նման երկընտրանք առաջանում է նաև ճանաչման և կատարման
հարցը քննող դատարանի համար՝ կասեցնե՞լ վարույթը ու սպասե՞լ մինչև դատարանը բացարկի վերաբերյալ որոշում կայացնի, թե՞ անկախ նման որոշումից լուծել
վճռի ճանաչման և կատարման հարցը,
2. վճիռն արդեն կայացվել է, ներկայացվել է ճանաչման և կատարման համար, և դատարանը որոշում է կայացրել կասեցնել վարույթը՝ մինչև բացարկի հարցը քննող դատարանը վերջնական որոշում կայացնի, իսկ այնուհետ շարունակել է
վարույթը, կամ բացարկի հարցն արբիտրաժի վայրի դատարանում լուծվել է զուգահեռաբար։ Այս դեպքում ևս ճանաչման և կատարման դատարանը պետք է կայացնի այլընտրանքային որոշումներից որևէ մեկը. կա´մ առաջնորդվի արբիտրաժի
վայրի դատարանի որոշմամբ, որ, օրինակ, համապատասխան արբիտրն իրավասու չէր լուծելու վեճը, կա´մ առաջնորդվի արբիտրաժային տրիբունալի որոշմամբ,
ըստ որի՝ արբիտրն իրավասու էր, կա´մ էլ համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում արբիտրի իրավասության հարցով իրականացնի de novo քննություն:
Մինչև 2018 թ. հայկական օրենսդրությամբ հարցը կարգավորված չէր: Այդ
տարվա ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը վերը քննարկված խնդրի առնչությամբ առաջարկում է հետևյալ լուծումը.
Հոդված 334. Դիմումի քննությունը
3. Եթե արբիտրի բացարկի կամ արբիտրաժի իրավասության մասին որոշում
ընդունելու վերաբերյալ դիմումի քննության ընթացքում պարզվում է, որ արբիտրաժը կայացրել է վեճն ըստ էության լուծող վճիռ, ապա դիմումը թողնում է առանց
քննության՝ արբիտրաժում վարույթն ավարտելու հիմքով: Դիմումն առանց քննության թողնելու դեպքում արբիտրաժային վարույթի մասնակիցը, որը ներկայացրել է
աջակցության վերաբերյալ դիմումը, արբիտրաժի վճիռը չեղյալ ճանաչելու կամ արբիտրաժի վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու վերաբերյալ դիմումի քննության ընթացքում չի զրկվում աջակցության վերաբերյալ դիմումի հիմքում դրված հանգամանքները վկայակոչելու իրավունքից:
Այսպիսով, եթե արբիտրաժային վճիռը կայացվել է, ապա բացարկի հարցը
քննող արբիտրաժի վայրի դատարանը դիմումը թողնում է առանց քննության՝ ելնելով նրանից, որ արբիտրաժային վարույթն ավարտվել է: Միաժամանակ, հիշատակված նորմը շահագրգիռ կողմին տալիս է բացարկման դիմումի հիմքում դրված
հանգամանքները (արբիտրի անկախությունը, անկողմնակալությունը, որակավորումը) վճիռը չեղյալ ճանաչելու կամ ճանաչման և կատարման վարույթներում վկայակոչելու հնարավորություն:
2. Արբիտրի իրավասության բացակայության հիմքով արբիտրաժային վճռի չեղյալ
ճանաչումը կամ ճանաչման և կատարման մերժումը
Վճիռը չեղյալ ճանաչելու և ճանաչման ու կատարման վարույթների առանձնահատկությունները սահմանված են Օրենքի 7-րդ և 8-րդ գլուխներում: Ընդ որում,
արբիտրաժային վճիռը չեղյալ ճանաչելու հիմքերը նման են ճանաչման ու կատարման մերժման հիմքերին, իսկ վերջիններս համընկնում են Նյու Յորքի կոնվենցիայով սահմանված մերժման հիմքերի հետ1:
Համապատասխան հոդվածների վերլուծությունից բխում է, որ վճռի չեղյալ
ճանաչման, ինչպես նաև ճանաչման և կատարման մերժման սպառիչ հիմքերն ուղ1

Հայաստանի Հանրապետության դեպքում ուժի մեջ է մտել 1998թ. մարտի 29-ին:
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ղակիորեն չեն ներառում արբիտրի անկախությունը, անկողմնակալությունը և որակավորման անհամապատասխանությունը: Հետևաբար, խնդիր է առաջանում՝
պարզելու, թե վճռի չեղյալ ճանաչման և ճանաչման ու կատարման մերժման գոյություն ունեցող հիմքերից որոնց ներքո է հնարավոր վկայակոչել նշված դեպքերով
արբիտրի իրավասության բացակայությունը: Ըստ այդմ կարելի է առանձնացնել
հետևյալ հիմքերը.
- կողմը պատշաճ ձևով տեղեկացված չի եղել արբիտրի նշանակման կամ

արբիտրաժի մասին կամ այլ պատճառներով զրկված է եղել իր գործը ներկայացնելու հնարավորությունից1:
Այս դրույթը կոչված է գործնականում ապահովելու արդար և մրցակցային դատավարության հիմնարար սկզբունքի կիրառելիությունը: Տվյալ պարագայում
քննարկվող դրույթի երկրորդ (ընդգծված) մասի հիման վրա վճռի ճանաչումը և կատարումը մերժելու տրամաբանությունն այն է, որ եթե արբիտրն անկախ չի եղել և
կողմերից որևէ մեկի նկատմամբ ունեցել է կանխակալ վերաբերմունք, ապա կողմը
զրկվել է իր գործը ներկայացնելու հնարավորությունից: Այլ կերպ ասած, կողմն իրական հնարավորություն չունի ներկայացնելու իր փաստարկները և հիմնավորումները, եթե արբիտրը, միևնույնն է, չի լսում նրան2: Հարկ է նկատել սակայն, որ վեճերի մեծամասնության պարագայում արբիտրի անկախության և անկողմնակալության առկայությունը հավաստող ոչ բավարար ապացույցների պատճառով դատարաններն այս հիմքով վճիռը չեղյալ ճանաչելու, ինչպես նաև ճանաչումն ու կատարումը մերժելու պահանջը չեն ընդունել3,
- արբիտրաժային տրիբունալի կազմը կամ ընթացակարգը չի համապա-

տասխանել կողմերի արբիտրաժային համաձայնությանը կամ նման համաձայնության բացակայության դեպքում չի համապատասխանել վճռի կայացման երկրի օրենսդրությանը4:

Նյու Յորքի կոնվենցիայի այս դրույթը նախատեսում է ավելի առաջադիմական
կարգավորում, քան նախորդող` 1927 թ. Ժնևի «Օտարերկրյա արբիտրաժային
վճիռների կատարման մասին կոնվենցիայի» համապատասխան դրույթը5: Վերջինս
նախատեսում էր, որ վճիռը պետք է համապատասխանի միաժամանակ և´ արբիտրաժային համաձայնությանը, և´ արբիտրաժի վայրի օրենքին, որպեսզի անխոչընդոտ կերպով ճանաչվի և կատարվի: Դրա համեմատությամբ Նյու Յորքի կոնվենցիան առաջնայնությունը տալիս է արբիտրաժային տրիբունալի կազմի և ընթացակարգի շուրջ կողմերի համաձայնությանը և համապատասխան երկրի օրենսդրության կիրառելիությունը ստորադասում կողմերի համաձայնությանը: Այսպիսով, եթե
արբիտրը չի համապատասխանել կողմերի համաձայնությամբ նախանշված անկախության, անկողմնակալության, որակավորման չափանիշներին, այս հիմքը հնարավորություն է տալիս համապատասխան հանգամանքների վկայակոչմամբ պահանջել վճիռը չեղյալ ճանաչել և/կամ վճռի ճանաչումը ու կատարումը մերժել: Հարկ է
ընդգծել, որ այս դեպքում դատարանը պետք է ելնի արբիտրների անկախության,

1

Օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետի «բ» ենթակետ, Օրենքի 36-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետ, Նյու Յորքի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ»
կետ։
2 Gary B. Born. International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2014, Second
edition, p. 3525.
3
Տե´ս թիվ 9 հղումը։
4
Օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետի «դ» ենթակետ, Օրենքի 36-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի «դ» ենթակետ, Նյու Յորքի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ»
կետ։
5
Տե´ս հոդված 1-ի (c) մաս։
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անկողմնակալության և որակավորման առնչությամբ ոչ թե վերացական պատկերացումներից, այլ կողմերի հստակ մատնանշած չափանիշներից,
- վճռի ճանաչումը կամ կատարումը հակասում է Հայաստանի Հանրապե-

տության հանրային կարգին1:

Այս հիմքի կիրառման տրամաբանությունն այն է, որ արբիտրի՝ անկախության,
անկողմնակալության պահանջներին չհամապատասխանելու հանգամանքը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հանրային
կարգին և իմպերատիվ կարգավորումներին: Ընդ որում, սա գործնականում ամենատարածված, սակայն ապացուցման բարդությամբ և դատարանների կողմից
մերժման այս հիմքի սահմանափակ կիրառությամբ պայմանավորված եզակի բավարարվող հիմքն է2։
Թեմայի առնչությամբ հայկական օրենսդրական կարգավորումները կամ ավելի շուտ` կարգավորումների բացակայությունն ըստ էության համապատասխանում
են ՄԱԿ-ի միջազգային առևտրային իրավունքի հարցերի հանձնաժողովի տիպային
օրենքին ու միջազգային մակարդակով առավել լայն տարածում ունեցող մոտեցումներին ու պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով.
ա) արբիտրաժային վարույթի ընթացքում արբիտրին բացարկ հայտնելն ու
վերջինիս վարույթից հեռացնելն ավելի դյուրին են, քան նրա մասնակցությամբ արդեն իսկ կայացված վճռի չեղյալ ճանաչումը և ճանաչումն ու կատարումը մերժելն
այն պատճառաբանությամբ, որ բացարկն ուղղված է մեկ արբիտրի, իսկ վճռի չեղյալ ճանաչումը և ճանաչումն ու կատարումը մերժելը՝ մի ամբողջ արբիտրաժային
տրիբունալի կոլեկտիվ որոշմանը։ Որոշ գործերով դատարաններն արբիտրի անկախության, անկողմնակալության բացակայության և որակավորման անհամապատասխանության հիմքով վճռի չեղյալ ճանաչման և ճանաչման ու կատարման հարցը լուծելիս շեշտել են այն հանգամանքը, որ վճիռը կայացվել է արբիտրների կազմի մեջ մտնող բոլոր արբիտրների կողմից՝ միաձայն 3 ։ Թեև այս վերլուծությունը
չպետք է օգտագործվի որպես արբիտրի անկախության, անաչառության բացակայության և որակավորման անհամապատասխանության «ներման» հիմք, այդուհանդերձ կարևոր է դիտարկել, թե արբիտրի ենթադրյալ կողմնակալությունը կամ որակավորման անհամապատասխանությունը որքանով է ազդել տրիբունալի կոլեկտիվ որոշման վրա։
բ) Եթե բացարկի դեպքում բավարար է ցույց տալ, որ գոյություն ունի հիմնավոր կասկած արբիտրի անկախության վերաբերյալ, դա բավարար չէ վճռի չեղյալ
ճանաչման և ճանաչման ու կատարման ժամանակ: Որոշ դատավորների կարծիքով՝ արբիտրի անկախության բացակայությունն ապացուցելը առանձնակի բարդանում է վճռի չեղյալ ճանաչման և ճանաչման ու կատարման փուլերում: Մասնավորապես՝ դիմող կողմը պետք է ներկայացնի հստակ ապացույց(ներ) առ այն, որ արբիտրը ցուցաբերել է անընդունելի կողմնակալությունը, որն էական ազդեցություն է
ունեցել արբիտրաժի ամբողջ կազմի որոշման վրա4։

1

Օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետի «բ» ենթակետ, Օրենքի 36-րդ հոդվածի
1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետ, Նյու Յորքի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ»
կետ։
2
Ջորջ Ա. Բերման, «Օտարերկրյա արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը.

ներպետական դատարանների կողմից Նյու Յորքի կոնվենցիայի մեկնաբանումը և
կիրառումը», Springer Internatioal Publishing AG 2017, էջ 60, 122-125, 179-180 և այլն։
3

Տե´ս Gary B. Born. International Commercial Arbitration…, էջ 3590:
Տե´ս, օրինակ, Դրեզդենի բարձրագույն շրջանային դատարանի (Oberlandesgericht
Dresden) 2009թ. փետրվարի 18-ի թիվ 11 Sch. 07/08 որոշումը (ճանաչումը կարող է մերժվել,

4

միայն եթե վճիռն այլ արդյունք կարող էր ունենալ):
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Մյուս կողմից, սակայն, անկախության, անկողմնակալության և որակավորման
չափանիշներին չհամապատասխանող արբիտրի կողմից կամ վերջինիս մասնակցությամբ կայացված վճիռը վիճարկման առարկա դարձնելու համար օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է օրենսդրորեն հստակ սահմանված հիմքերի առկայությունը:
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ մի շարք երկրների օրենսդրական կարգավորումներ նշված հիմքերով մասնավորապես վճռի չեղյալ ճանաչման հնարավորություն ուղղակիորեն նախատեսում են: Օրինակ՝ Շվեդիայի արբիտրաժային ակտի 34րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ արբիտրաժային վճիռը կողմի դիմումով պետք
է չեղյալ ճանաչվի, եթե արբիտրն իրավասու չէր գործը քննել 7-րդ և 8-րդ հոդվածներով նախատեսված՝ արբիտրի գործունակությանը, անկախությանն ու անկողմնակալությանը ներկայացվող պահանջներին չյամապատասխանելու պատճառով:
Նման հնարավորություն է նախատեսված նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
Դաշնային արբիտրաժային ակտի 10-րդ հոդվածով1: Որոշ դատարաններ նույնպես
հայտնել են այն դիրքորոշումը, որ կողմը, որին արբիտրաժային տրիբունալի ձևավորման/համապատասխան արբիտրի նշանակման ժամանակ հայտնի չի եղել արբիտրի անկախության և անկողմնակալության բացակայության հանգամանքը, իրավունք ունի հետագայում պահանջելու չեղյալ ճանաչել արբիտրաժային վճիռը2:
Այդուհանդերձ, նույնիսկ այն երկրները, որոնք վճռի չեղյալ ճանաչման առնչությամբ ունեն նման առաջադիմական կարգավորումներ, նույն հիմքերով վճռի
կատարումը և ճանաչումը մերժելու հնարավորություն ուղղակի կերպով չեն նախատեսում: Այս կապակցությամբ Շվեյցարիայի Դաշնային տրիբունալն արտահայտել է
այն դիրքորոշումը, որ ամեն մի ընթացակարգային խախտում չէ, որ կարող է ինքնաբերաբար հանգեցնել վճռի ճանաչման և կատարման մերժմանը, նույնիսկ եթե
նման խախտումը հնարավոր է` հանգեցներ վճռի չեղյալ ճանաչմանը: Վճռի ճանաչման և կատարման մերժման համար անհրաժեշտ է Շվեյցարիայի հանրային կարգի
ընթացակարգային հիմնարար սկզբունքների խախտում, որը խաթարում է արդարադատության էությունը3: Շվեդ մասնագետ Հյոմանն էլ արտահայտել է այն տեսակետը, որ անկախության և կողմնակալության չափանիշները պետք է լինեն նույնը՝
անկախ նրանից, թե դրանք կիրառվում են վճիռը չեղյալ ճանաչելու, թե բացարկի
հարցը լուծելու ժամանակ4: Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ վճռի ճանաչման և
կատարման մերժման համար մոտեցումն ու չափանիշներն ավելի խիստ են, քան
վճիռը չեղյալ ճանաչելու դեպքում, իսկ ավելի նվազ խիստ կամ չեղյալ ճանաչելու
փուլում կիրառելի չափանիշին համարժեք՝ արբիտրին բացարկ հայտնելու դեպքում:
Ամեն դեպքում համընդհանուր մոտեցումը մնում է այն, որ քննարկվող հիմքերով վճռի չեղյալ ճանաչումը բացառիկ է5, և որպես կանոն դատարանները հակված
չեն երկարատև ու ծախսատար արբիտրաժային վարույթի արդյունքում կայացված
վճիռը չեղյալ ճանաչել այն պատճառով, որ արբիտրաժում պարտված կողմի կար-

1

Նախատեսում է արբիտրի ակնհայտ կողմնակալության, կոռուպցիայի, ինչպես նաև
արբիտրաժային վարույթը սխալ կազմակերպելու առնչությամբ ունեցած մեղավորության
դեպքում վճռի չեղյալ ճանաչման հնարավորություն:
2
Տե´ս, օրինակ, Ֆրանսիայի վերաքննիչ դատարանի 1996թ. դեկտեմբերի 18-ի որոշումը։
3
Տե´ս, օրինակ, Chrome Res. SA ընդդեմ Léopold Lazarus Ltd գործով Շվեյցարիայի
Դաշնային տրիբունալի 1978թ. փետրվարի 8-ի որոշումը, Առևտրային արբիտրաժի
ամենամյա հանդեսի XI-րդ խմբագրություն 1986, էջեր 538, 540
4
Լարշ Հյոման, «Շվեդիայի արբիտրաժային օրենքը. պրակտիկան և ընթացակարգը», Juris
Publishing 2003, էջ 223։
5
Կայ Հոբեր, «Միջազգային առևտրային արբիտրաժը Շվեդիայում», Oxford University Press
2011, էջ 326։
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ծիքով արբիտրը կողմնակալ է եղել : Այսպիսով, հաշվի առնելով վճռի չեղյալ ճանաչման, ճանաչման և կատարման փուլերում անկախության, անկողմնակալության
բացակայության և/կամ որակավորման անհամապատասխանության հիմքերով արբիտրի իրավասության վիճարկման դժվարությունները, գործնականում հազվադեպ
են դեպքերը, երբ նշված հիմքերով վճիռը չեղյալ ճանաչվի, կամ մերժվեն դրա ճանաչումն ու կատարումը: Հետևաբար, արբիտրի անկախության և անկողմնակալության վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների առկայության կամ կողմերի համաձայնությամբ սահմանված որակավորմանը չհամապատասխանելու դեպքում նպատակահարմար է արբիտրին վարույթից հեռացնել հնարավորինս վաղ՝ արբիտրին բացարկ հայտնելու եղանակով, իսկ եթե վճիռն արդեն իսկ կայացվել է՝ վճիռը նշված
հիմքերով չեղյալ ճանաչել: Հակառակ պարագայում, հաշվի առնելով վճռի ճանաչման և կատարման մերժման կապակցությամբ քննարկված գործնական բարդությունները, տվյալ վարույթում հաջողության հասնելը քիչ հավանական է:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ АРБИТРОВ В КОММЕРЧЕСКОМ
АРБИТРАЖЕ
Парандзем Микаелян
Старший специалист Департамента по защите интересов РА
в международном арбитраже и других международных судах,
Аппарат Премьер-министра РА
______________________________

В статье анализируются порядок и особенности отвода арбитра в ходе
арбитражного разбирательства, а также исследуются возможности оспаривания
решения или отказа в его признании и исполнении из-за отсутствия у арбитра
независимости, беспристрастности и/или несоблюдения квалификационных
требований, согласованных сторонами спора. В конечном итоге это
предполагает, что в случае обоснованных сомнений в беспристрастности и
независимости арбитра или несоблюдения квалификационных требований,
согласованных сторонами спора, заинтересованная сторона должна поднять
вопрос и отстранить арбитра от разбирательства при первой возможности путем
отвода арбитра. В случае, если арбитраж завершился и было вынесено
решение, заинтересованная сторона должна стремиться к оспариванию
арбитражного решения. Между тем, высокий порог отказа в признании и
исполнении по вышеупомянутым основаниям делает иск нецелесообразным.

1

Գարի Բ. Բորն, «Միջազգային արբիտրաժ. իրավունքը և պրակտիկան», Wolters Kluwer, 2րդ հրատարակություն, էջ 331։
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CERTAIN ISSUES OF INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY
OF ARBITRATORS IN COMMERCIAL ARBITRATION
Parandzem Mikayelyan
Senior Specialist, Department for representation of RA interests
in international arbitration and other international courts, Office of the Prime Minster
_____________________________

The article analyzes the manner and characteristics of challenging an arbitrator in
the course of arbitral proceedings, as well as explores the possibilities of setting aside
the award or refusing its recognition and enforcement for the lack of arbitrator’s
independence, impartiality, and/or non-compliance with the qualification requirements
agreed to by the disputing parties. It ultimately suggests that in case of justifiable
doubts as to the impartiality and independence of an arbitrator or the latter’s noncompliance with the qualification requirements agreed to by the disputing parties, the
interested party should raise the issue and remove the arbitrator from the proceeding
at the earliest possibility by way of challenging the arbitrator. In the event the
arbitration has concluded and an award has been rendered, the interested party
should seek to set aside the award. Meanwhile, the high threshold for refusing the
recognition and enforcement on the above-mentioned grounds makes the action
impracticable.
Բանալի բառեր – արբիտր, անկախություն, անկողմնակալություն, բացարկ,
արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ, չեղյալ ճանաչել, ճանաչել և կատարել
Ключевые слова: арбитр, независимость, беспристрастность, отвод, решения
арбитражного суда, оспаривание, признание и исполнение
Key words: arbitrator, independence, impartiality, challenge, arbitral award, set-aside,
recognition and enforcement
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ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Գոհար Գրիգորյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

Արդարադատությունը կարող է կայացած համարվել, եթե կատարվում է դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վերջնական դատական ակտը: Այս կարևորագույն խնդիրը լուծելու նպատակով՝ շատ երկրների քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությանը հայտնի է իրավահարաբերության մասնակիցների իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության այնպիսի
արդյունավետ և գործուն երաշխիք, ինչպիսին հայցի ապահովման ինստիտուտն
(այսուհետ` նաև ինստիտուտ) է:
Դատավարագետները, անդրադառնալով հայցի ապահովման ինստիտուտին,
դրան տվել են տարբեր սահմանումներ: Այսպես, ըստ սահմանումներից մեկի` հայցի ապահովումը բնութագրվում է որպես դատարանի կողմից օրենքով նախատեսված դատավարական միջոց, որի նպատակն է հարուցված հայցը բավարարվելու
դեպքում երաշխիքներ ապահովել ապագա վճռի կատարման համար1: Իրավագետ
Է. Մ. Մուրադյանի կարծիքով` հայցի ապահովումը միջճյուղային դատավարական
ինստիտուտ է, որը նախատեսում է դատարանի կողմից հայցվորի նախաձեռնությամբ համապատասխան դատավարական կանոններին համաչափ միջոցների ձեռնարկում` ուղղված դատական ակտի իրագործմանը, կատարմանը, եթե հայցը բավարարվի: Բացի այդ, նա ավելացնում է, որ այն դատավարական հարկադրանքի
միջոց է2:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ ՀՀ ՔԴՕ) 130-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը պետք է պարունակի հայցի ապահովման միջոց կիրառելու հիմքի առկայության վերաբերյալ հիմնավորումներ և
նշում հայցի ապահովման միջոցի կամ միջոցների մասին3:
Սույն հոդվածի մեկնաբանությունից բխում է, որ հայցի ապահովման միջոցի
կիրառման հարցը որոշելիս դատարանը պարտավոր է առաջին հերթին քննարկել
հետևյալ երկու հարցերը` արդյո՞ք ներկայացված միջնորդությունը պարունակում է
նշում հայցի ապահովման միջոցի մասին, և երկրորդ` արդյո՞ք միջնորդությունը բովանդակում է բավարար հիմնավորումներ նման միջոցի կիրառման անհրաժեշտության մասին: Այսինքն, ըստ էության, օրենսդիրը որևէ նորմ չի սահմանել նման
միջոցների ընդունման վերաբերյալ ոչ ապացուցման գործընթացի և ոչ էլ ապացուցման միջոցների մասին:

1
Տե´ս Պետրոսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն,
4-րդ հրատ., Երևան, «Ոսկան Երևանցի», 2012, էջ 262:
2
Տե´ս Мурадян Э., Арбитражный процесс, Москва, издательство Тихомирова М.Ю, 2004,
էջ 163:
3
Տե´ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է 09.02.2018, ուժի մեջ է
մտել 09.04.2018, ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) Հոդ. 208:
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Վերը նշված հոդվածի երկրորդ հատվածը, այն է` նշում հայցի ապահովման
միջոցի կամ միջոցների մասին, կարծում ենք, որևէ պրակտիկ խոչընդոտ չի կարող
առաջացնել, քանի որ ՀՀ ՔԴՕ-ի 129-րդ հոդվածի 1-ին մասը հստակ սահմանում է
դատարանի կողմից դատավարության մասնակցի միջնորդության հիման վրա հայցի ապահովման միջոցների սպառիչ ցանկ: Սակայն նույնը չենք կարող պնդել
քննարկվող հոդվածի առաջին պայմանի մասին, այն է` հայցի ապահովման միջոց

կիրառելու հիմքի առկայության վերաբերյալ հիմնավորումները:

Մեր առջև դրված խնդիրները արդյունավետ և համակարգային լուծելու տեսանկյունից գտնում ենք, որ նախ և առաջ անհրաժեշտ է պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք ներկայացվող միջնորդության մեջ բավարար է միայն որոշակի հիմնավորումների գրավոր շարադրանք ներկայացնելը, թե բոլոր դեպքերում օրենսդիրը «հիմնավորումներ» եզրույթի տակ նկատի է ունեցել նաև որոշակի ապացուցման գործընթացի տարրեր:
Փորձենք նշված խնդրի լուծման ուղիները փնտրել բացատրական բառարանում: Այսպես, «հիմնավորում» նշանակում է «պատճառաբանելու համար բերվող
փաստարկ, պատճառ կամ հանգամանք»1:
Հարկ է նկատել, որ նշված հարցը միանշանակ չի ընկալվում դատավարագետների շրջանում. գիտնականների մի մասը գտնում է, որ անհրաժեշտ է միջնորդության մեջ հիմնավորումների ներկայացումը, մյուս մասը կարծում է, որ խոսքը
նման միջոցների ընդունման հիմնավորվածության ապացուցման մասին է:
Ապացուցման առարկան ավանդաբար կազմում են այն իրավաբանական
փաստերը, որոնք անհրաժեշտ են հայցի ապահովման միջոցներ ընդունելիս: Գրականության մեջ առավել տարածված է «ապացուցման լոկալ առարկա» եզրույթը:
Առաջին հերթին անհրաժեշտ է բացահայտել այս եզրույթի հասկացությունը, որի
մասին տեսական աղբյուրներում տեղ են գտել տարբեր մոտեցումներ: Այսպես, Ն.
Ն. Տկաչևայի կարծիքով` ապացուցման լոկալ առարկան ներառում է ոչ միայն
խնդրարկվող միջոցների ընդունման անհրաժեշտության մասին հանգամանքների
մատնանշումը, այլև հայցային պահանջների հիմնավորվածությունը 2 : Իսկ Ա. Յա.
Լվովը ապացուցման լոկալ առարկայի մեջ անպայմանորեն ներառում է հետևյալ իրավաբանական փաստերը` հայցի ապահովման միջոցների կիրառման մասին հիմնավորումները, դիմողի կողմից նման միջնորդություն ներկայացնելու շարժառիթը,
տվյալ միջոցի ընդունման նպատակաուղղվածությունը կոնկրետ գործի շրջանակում:
Գրականության մեջ հակառակ տեսակետն են առաջ քաշել Մ. Ս. Ֆալկովիչը և
Մ. Ա. Տիմոնովը, ովքեր նշում են, որ հայցի հիմնավորվածությունը չի կարող ներառվել ապացուցման լոկալ առարկայի մեջ, և միջնորդությունը քննության առնելիս դատարանը չպետք է ուշադրություն դարձնի նշված հանգամանքի վրա: Նրանց կարծիքով` նախքան դատարանի կողմից գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի
ընդունումը դատարանը պետք է ելնի հայցի հիմնավորվածության կանխավարկածից` գնահատելով միայն միջնորդության հիմնավորվածությունը և ոչ թե բուն հայցի
հիմնավորվածությունը3:
1

Տե´ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան,
«Հայաստան», 1976, հատոր 1, էջ 871:
2
Տե´ս Ткачева Н., Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве (по
материалам практики), дисс. канд. юрид. наук, Саратов, 2004, էջ 41:
3
Տե´ս Львов Я., Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, дисс. канд.
юрид. наук, Саратов, 2005, էջ 178-179, ինչպես նաև Тимонов М., Особенности применения
обеспечительных мер в арбитражном процессе, дисс. канд. юрид. наук, Санкт-Петербург,
2006, էջ 102-103:
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Մենք գտնում ենք, որ չնայած հայցի ապահովման միջոցների ընդունման պայմանները սահմանելիս օրենսդիրը չի սահմանել դատարանի պարտականությունը
գնահատելու ներկայացված հայցի առերևույթ (prima facie) հիմնավորվածությունը,
սակայն անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև նշված հանգամանքի վրա` բացառելու ակնհայտ անհիմն ներկայացված հայցապահանջների շրջանակներում
միջնորդությունների բավարարումը: Կարծում ենք, որ այն դեպքում, երբ հայցային
պահանջները ակնհայտ անհիմն են, հայցի ապահովման միջոցների ընդունման
հանգամանքը, ինչ ապացույցներով էլ որ ամրացված լինի, նույնպես կլինի չհիմնավորված: Անհրաժեշտ է նշել նաև հետևյալը. հայցի ապահովման կիրառման հիմքը
հայց բավարարող վճռի չկատարման բարձր հավանականությունն է, որը կախված է
մի շարք գործոններից և այդ թվում` հայցի բավարարման հավանականությունից:
Վերջինս էլ, իր հերթին, կախված է հայցի առերևույթ հիմնավորվածությունից:
Չենք կարող համաձայնել այն հեղինակների տեսակետի հետ, ովքեր գտնում
են, որ պետք է ելնել հայցի հիմնավորվածության կանխավարկածից, քանի որ, մեր
համոզմամբ, նշված մոտեցումը հակասում է քաղաքացիական դատավարության
անկյունաքարային սկզբունքներին` կողմերի մրցակցությանը և իրավահավասարությանը: Ցանկանում ենք առանձնահատուկ ընդգծել, որ խոսքն այս դեպքում չի
վերաբերում ներկայացված ապացույցները բազմակողմանի գնահատելու հարցին,
քանի որ նման դեպքում դատարանի վրա կդրվեր շատ մեծ և միևնույն ժամանակ
չհիմնավորված բեռ, սակայն ներկայացված ապացույցների վերաբերելիության
հարցը քննարկելը, կարծում ենք, և´ հնարավոր է, և´ անհրաժեշտ:
Ուստի որպես առերևույթ (prima facie) ակնհայտ անհիմն` մեր կարծիքով
պետք է գնահատել այն հայցերը, երբ իրավունքի և օրենքի ուժով հայց ներկայացնելու իրավունքը վերապահված է ոչ թե հայցվորին, այլ մեկ այլ անձի, ինչպես նաև
երբ հայցը ներկայացված է ոչ պատշաճ պատասխանողի դեմ: Նշված պայմանի
կիրառումը դատական պրակտիկայում կարևորում ենք այն տեսանկյունից, որ կբացառվի նման հայցադիմումների ներկայացումը, կբարձրացվեն կողմի պատասխանատվությունը և զգոնությունը, ներկայացված գործի շրջանակներում կդրսևորվի
առավել բարեխիղճ վարքագիծ, որն էլ իր հերթին կխթանի դատավարական իրավունքների չարաշահման դեպքերի նվազումը: Հակառակ պարագայում, վստահ լինելով, որ միայն հիմնավորված միջնորդությունը բավարար է հայցի ապահովման
միջոցներ կիրառելիս, շատ դեպքերում կբախվենք ակնհայտ անհիմն հայցերով
հայցի ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին բավարարված միջնորդությունների:
Մյուս հարցը, որը հեղինակների մեծամասնության կարծիքով ևս կանխորոշում
է ընդունված միջոցների արդյունավետությունը, այն հանգամանքները ապացուցելու պարտականությունն է, որի վրա հիմնված է ներկայացված միջնորդությունը:
Դատավարագետների մեծ մասի կարծիքով` հայցի ապահովման միջոցների ընդունման անհրաժեշտությունը պետք է պատճառաբանվի և հիմնավորվի դիմողի
կողմից, բայց ապացուցումը պարտադիր չէ: Սակայն հեղինակների մյուս խումբը
կարծում է, որ հայցի ապահովման միջոցների ընդունման անհրաժեշտությունը
պետք է ոչ միայն հիմնավորվի, այլ նաև ապացուցվի նրանց կողմից:
Սույն հարցի շրջանակներում հետաքրքիր է Ռուսաստանի Դաշնության արբիտրաժային օրենսդրության մեջ առկա մոտեցումը, որի համաձայն` հայցի ապահովման մասին միջնորդությունը պետք է պարունակի հիմնավորում նման միջնորդության ներկայացման պատճառների և շարժառիթների մասին, ինչպես նաև տվյալ
փաստարկները հիմնավորող փաստաթղթերի ցանկը: Բացի այդ, նշված մոտեցումը
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հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության Բարձրագույն արբիտրաժային դատարանի պլենումի կողմից ևս1:
Հաշվի առնելով քննարկվող ինստիտուտին բնութագրական անհապաղության
հատկանիշը` հետաքրքրական է Գերմանիայում գործող մոդելը: Գերմանական իրավունքին հայտնի «Glaubhaftmachung» ինստիտուտի էությունը այն է, որ դիմողը
պարտավոր չէ դատարանին ապացուցել բոլոր իրավաբանական փաստերի առկայությունը: Իրավունքների նախնական պաշտպանության միջոցների ընդունման
անհրաժեշտությունը համարվում է ապացուցված, եթե դատարանը հավաստիանում է դրանց ընդունման անհրաժեշտությանը և բավարարությանը2: Նշենք նաև,
որ դիմողն իրավունք ունի ներկայացնել իր դիրքորոշումը հիմնավորող ցանկացած
փաստաթուղթ կամ այլ ապացույց: Այսինքն՝ ապացույցների շրջանակը բավականին
ընդլայնված է, իսկ գործընթացը` պարզեցված: Իսկ առանձին բնույթի հայցապահանջներով դիմողներն ընդհանրապես ազատված են միջնորդության հիմնավորվածությունը ապացուցելու պարտականությունից, և գործում է հիմնավորված լինելու կանխավարկածը (օրինակ` եթե գործը վերաբերում է անբարեխիղճ մրցակցությանը, հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանությանը, արտոնագրային իրավունքին, ապրանքային նշաններին):
Ռուսական քաղաքացիական և արբիտրաժային դատավարության տեսության
մեջ գերիշխող է այն կարծիքը, որ դիմողի կողմից պետք է ապացուցվի հայցի ապահովման միջոցներ չկիրառելու դեպքում իր համար բացասական հետևանքների առաջացման բարձր հավանականությունը: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Վ. Վ.
Յարկովը, հայցվորը պարտավոր չէ ապացուցել, որ պատասխանողը կարող է
թաքցնել իր գույքը կամ դրամական միջոցները. հայցի ապահովման միջոցներ ընդունելիս բավարար է հիմնավորումն այն մասին, որ պատասխանողի կողմից առկա
է նման գործողություններ կատարելու վտանգ3:
Գերմանացի տեսաբանները քննարկվող երկու կատեգորիաները դիտարկում
են միմյանցից առանձին: Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով, արդարացված է, քանի
որ հայցի ապահովման միջոցների ընդունման անհրաժեշտության ապացուցումը չի
կարող ներառվել «միջնորդության հիմնավորումներ» եզրույթի մեջ: Հայցի ապահովման միջոցների ընդունումը կարող է հիմնավորված լինել նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դիմողի փաստարկները չեն բխում որոշակի ապացույցներից, քանի որ մի
շարք դեպքերում նույնիսկ ինչ-որ ապացույց ներկայացնելը կարող է օբյեկտիվորեն
անհնար լինել, իսկ վեճի և իրավահարաբերության բնույթը կարող է թույլ տալ եզրահանգումներ կատարել ներկայացված միջնորդության բավարարման խիստ
անհրաժեշտության մասին:
Գերմանիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի4 920-րդ պարագրաֆի համաձայն` իրավունքների պաշտպանության նախնական միջոցների մասին
միջնորդությունը անպայմանորեն պետք է ցույց տա նման միջոցների ընդունման
1

Տե´ս Ռուսաստանի Դաշնության Բարձրագույն արբիտրաժային դատարանի պլենումի
9.12.2002 թ. որոշումը` «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», ինչպես նաև ՌԴ արբիտրա‐
ժային դատավարության օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ և 7-րդ կետեր, URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/, ընդունել է 14.06.2002 թ.:
2
Տե´ս Волченко О., Доказываниe основании принятия мер по обеспечению иска в
гражданском процессуальном праве России и Германии, Tруды Института государства и
права Российской академии наук, N 2/2011, էջ 105:
3
Տե´ս Гражданский процесс: Учебник, под ред. Яркова В., Москва, «Волтерс Клувер», 2009,
էջ 64:
4
Տե´ս Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգիրք, ընդունվել է 05.12.2005, URL:https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/
englisch_zpo.html:
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հիմնավորումը: Դոկտրինայի և իրավակիրառ պրակտիկայի համաձայն` նման հիմնավորումը պետք է պայմանավորված լինի կոնկրետ փաստական հանգամանքներով, ինչպիսիք կարող են հանդիսանալ, օրինակ, պարտապանի վարքագիծը, վերջինիս գույքային ծանր դրությունը և այլն: Գերմանական իրավաբանական գրականության մեջ նշվում է, որ «պարտապանի վարքագիծ» եզրույթի տակ պետք է հասկանալ վեճի առարկա հանդիսացող գույքը թաքցնելու փորձերը գույքի օտարման
կամ այն երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնելու ճանապարհով:
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը
ևս հստակ չի նշում այն դեպքերը, որոնք կարող են վկայել հայցի ապահովման միջոցների կիրառման անհրաժեշտության մասին: Մ. Ա. Տիմոնովը նշում է, որ որպես
այդպիսի հանգամանքներ կարող են դիտվել, այդ թվում, պարտապանի կողմից
պարտավորությունը կատարելուց խուսափելու հաճախակի դրսևորումները, նախկինում վերջինիս ոչ բարեխիղճ վարքագիծը նմանատիպ իրավիճակներում, պարտապանի ֆինանսական ծանր դրությունը, վեճի առարկա գույքի վնասված լինելը:
Այնուհետև հեղինակն ավելացնում է, որ դիմողի փաստարկների մեծ մասը հավանական է1:
Հայցի ապահովման միջոցների հիմքերը քննարկելիս անհրաժեշտ ենք համարում ուշադրություն դարձնել նաև ՀՀ ՔԴՕ-ի 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, որը սահմանում է կիրառվող հայցի ապահովման միջոցների, ներկայացվող հայցապահանջի և հետապնդվող նպատակի համաչափությունը: Մեր գնահատմամբ` յուրաքանչյուր դեպքում խնդրարկվող հայցի ապահովման միջոցի հիմնավորվածության հարցը քննարկելիս դատարանը պարտավոր է գնահատել վերջինիս համաչափության
հարցը` որպես միջնորդության հիմնավորվածության պահանջի անհրաժեշտ տարրերից մեկը:
Օրենսդիրը չի սահմանել նման համաչափության ո´չ հասկացությունը, ո´չ
գնահատման չափանիշները: Կարծում ենք` նման մոտեցումը լիովին արդարացված է, քանի որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում հայցի ապահովման միջոցների
համաչափության հարցը դատարանը պետք է գնահատի գործի բոլոր հանգամանքներն ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ իրենց համակցության մեջ:
Ա. Վ. Յուդինն իրավացիորեն ուշադրություն է դարձրել այն դեպքերի վրա, երբ
անբարեխիղճ դիմողի պահանջը կարող է ուղղված լինել ոչ միայն ստանալու իր
հայցի առարկան (որը կարող է ամբողջությամբ հիմնավորված լինել), այնպես էլ
«քաղելու ինչ-որ այլ բարիքներ»2:
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական դատավարության իրավունքի
գիտության մեջ գոյություն ունի արմատապես միմյանցից տարբերվող երկու տեսակետ համաչափության մասին: Առաջին տեսակետի համաձայն` հայցի ապահովման
միջոցի համաչափություն ասելով հասկացվում է հայցի ապահովման միջոցի մեծության համեմատությունը (հավասարությունը) հայցապահանջի հետ, այսինքն`
արժեքային հստակ համեմատությունը: Այս տեսակետի կողմնակիցները «համաչափություն» եզրույթը մեկնաբանում են տառացի:
Մյուս տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ հայցի ապահովման միջոցների համաչափության տակ պետք է հասկանալ դատարանի կողմից այնպիսի միջոցների ընդունումը և այն ծավալով, որ դրանք համապատասխանեն հայցվորի
պահանջի բնույթին և էությանը, իսկ դրա համար միայն մաթեմատիկական հավասարեցումը բավարար չէ: Այսինքն, «համաչափություն» եզրույթը մեկնաբանվում է
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լայն իմաստով` ներառելով ոչ միայն դրա քանակական, այլ նաև որակական ասպեկտները:
Չենք կարող չնշել նաև Ի. Ն. Լուկյանովայի տեսակետը, որը կարևորել է, որ
հայցի ապահովման միջոցներ կիրառելիս պետք է ուշադրություն դարձնել այն հարցին` արդյոք այդ միջոցը միակ հնարավորն է, թե գոյություն ունի այլ միջոց, որն ունակ է ավելի քիչ վնասներ պատճառել այն կողմին, ում հետ կապված հարաբերություններում այն ընդունվում է1:
Հետաքրքրական է Գերմանիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի օրինակը, որտեղ համաչափության պահանջ ներկայացված է միայն գույքի վրա արգելանք դնելու դեպքերին, այսինքն` երբ հնարավոր է դրամական գնահատական տալ. մյուս միջոցներին համաչափության պահանջ չի ներկայացվում:
Փոխարենը, Գերմանիայում դատավորները պաշտպանության միջոցների ընդունման հարցը քննարկելիս առավելապես կարևորում են վեճի կողմերի իրավունքների
և շահերի հավասարակշռության պահանջը: Նշված պահանջը թեև նախատեսված
չէ Գերմանիայի Դաշնության քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ,
սակայն ձևավորվել է դոկտրինայում և մեծ կիրառություն ունի նաև դատական
պրակտիկայում: Վեճի կողմերի շահերի հավասարակշռության պահանջը նշանակում է, որ դատարանները իրավունքների պաշտպանության նախնական միջոցների կիրառման միջնորդությունները քննարկելիս հարաբերակցության մեջ են դիտում դիմողի իրավունքների խախտման բնույթը և ծավալը` նման միջոցներ չընդունելու դեպքում, և հակադիր կողմի իրավունքների հնարավոր խախտման դեպքերը`
նման միջոցներ ընդունելու դեպքում: Ընդ որում, նման վնասները կարող են լինել
ինչպես գույքային, այնպես էլ ոչ գույքային: Այսինքն՝ Գերմանիայի դատական
պրակտիկան շարժվել է այն ուղղությամբ, որ պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ
միայն դիմողի, այլ նաև հակառակ կողմի շահերի վրա` յուրաքանչյուր կոնկրետ
դեպքում գնահատելով այն հարցը, որ նման միջոցների ընդունման արդյունքում
մյուս կողմի իրավունքների և շահերի խախտման հետևանքները չլինեն զգալի չափով ավելի շատ, քան դրանք կլինեին դիմողի համար, եթե այդպիսի միջոցներ չընդունվեին: Ինչպես նշում են գերմանացի դատավարագետները, կողմերի շահերի
հավասարակշռման պահանջի խախտումը հիմք է դատարանի որոշումը վերացնելու համար:
Շարունակելով համաչափության պահանջի շուրջ ձևավորված դիրքորոշումների քննարկումը` կարծում ենք, որ գերմանական դոկտրինայում «վեճի կողմերի իրավունքների հավասարակշռման» պահանջը «համաչափության» պահանջի
դրսևորման յուրահատուկ ձև է: Մենք գտնում ենք, որ չպետք է նախապատվությունը տալ համաչափության պահանջի ո´չ քանակական և ո´չ էլ որակական ասպեկտներից որևէ մեկին` դրանք մշտապես գնահատելով համակցության մեջ: Ընդ որում,
որակական ասպեկտը պետք է դիտարկել մի քանի տեսանկյունից` հայցի առարկայի հետ փոխադարձ կապի, կողմերի շահերի, հնարավոր վնասների հավասարակշռման և հարաբերակցության, մասնավորապես հաշվի առնել այն հետևանքները, որոնք կառաջանան մի դեպքում դիմողի համար միջնորդությունը չբավարարվելու արդյունքում, մյուս դեպքում` պատասխանողի համար նման միջոցները կիրառելիս: Կարծում ենք, որ հայցի ապահովման միջոցները չեն կարող ընդունվել
այն դեպքում, երբ դրանք մյուս կողմին պատճառելու են անհամաչափ վնասներ,
այսինքն` հնարավոր բացասական հետևանքների չափը մյուս կողմի համար չի կարող գերազանցել ներկայացված հայցապահանջի չափը:
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Փորձենք ասվածը հիմնավորել նաև օրինակով: Այն դեպքում, երբ ներկայացվել է գումարի բռնագանձման պահանջ, կարծում ենք, համաչափ չի կարող համարվել արգելանքի կիրառումը պարտապանի տրանսպորտային միջոցների վրա այն
դեպքում, երբ վերջինս բեռնափոխադրումներ կամ ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպություն է: Գտնում ենք, որ քննարկվող
իրավիճակում կարող է համաչափ համարվել արգելանքի կիրառումը, սակայն հատուկ նշելով, որ չի արգելվում վերջիններիս օգտագործումը: Նշենք նաև, որ
քննարկվող սկզբունքի պահպանման նպատակը հետապնդելով է հենց օրենսդիրը
«Դատական ակտերի հակադիր կատարման մասին» օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ
մասում ամրագրել իրավաբանական անձի գույքի նկատմամբ արգելանքներ կիրառելու հերթականությունը` նպատակ ունենալով էական խոչընդոտներ չստեղծել
վերջինիս բնականոն գործունեության համար:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք եզրահանգել.
1. դատավարության մասնակցի կողմից դատարան ներկայացվող հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը պետք է իմպերատիվ ձևով պարունակի նշում հայցի ապահովման միջոցի համապատասխան տեսակի մասին, որն
անհրաժեշտ է, ըստ դիմողի, կիրառել ինստիտուտի առջև դրված նպատակներին
հասնելու համար, ինչպես նաև բովանդակի անհրաժեշտ հիմնավորումներ.
2. «միջնորդության հիմնավորվածություն» եզրույթը պետք է կազմված լինի
նվազագույնը հետևյալ տարրերից` այն փաստարկների մատնանշումը, որոնք վկայում են դատական ակտը կամավոր կատարելու անհնարինության, միևնույն ժամանակ հարկադիր կատարման փուլում հնարավոր վտանգների մասին, հիմնավորումներ հայցի ապահովման միջոցի, հայցի առարկայի փոխկապվածության և կիրառվող
միջոցների համաչափության մասին` երկու կողմերի իրավունքների հավասարակշռության հաշվառմամբ. խոսքը դատական ակտի չկատարման բարձր հավանականության մասին է.
3. առանձին դեպքերում, երբ դատարանը ներկայացված հայցը գնահատում է
ակնհայտ անհիմն, պետք է մերժի հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը.
4. միջնորդություն ներկայացնելու փուլում դիմողի վրա չպետք է դնել չհիմնավորված ծանր բեռ` ներկայացնելու ապացույցներ միջնորդությունը հիմնավորելու
համար, քանի որ նման ապացույցների ներկայացումը գործնականում, կարծում ենք,
որպես կանոն հնարավոր չէ:

ОСОБЕННОСТИ ХОДАТАЙСТВА О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Григорян Гоар
Аспирант кафедры гражданского процесса ЕГУ
______________________________

Данная статья посвящена институту обеспечения иска, в частности
основаниям принятия таких средств. Это исследование основано на
аналитических и сравнительных методах. Учитывая важную роль и значение
этого института, целью данной статьи является более глубокое изучение
особенностей ходатайства о принятии предусмотренных законом средств
обеспечения иска. Мы изучили отечественное законодательство и
теоретические источники, ознакомились с законодательными актами других
стран и взглядами их авторов.
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FEATURES OF PETITION FOR TAKING THE MEANS OF
SECURING A CLAIM IN CIVIL PROCEDURE
Gohar Grigoryan
PHD Student of the YSU Chair of Civil Procedure
______________________________

This article is devoted to the institution of securing a claim, in particular to the
grounds for taking such means. This research is based on analytical and comparative
methods. Taking into account the important role and significance of this institution, the
purpose of this article is to study in more depth the features of petition for taking the
means of securing a claim provided by law. We studied the domestic legislation and
theoretical sources, got acquainted with the legislative regulations of other countries
and the views of their authors.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В АРМЕНИИ И НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Лусине Тадевосян
Аспирантка Института права и политики
Российско-Армянского (Славянского) университета

В зарубежных странах залог исключительных прав предусмотрен их законодательством и широко применяется на практике. В России на протяжении многих
лет были сформулированы только основы развития теоретических представлений о данном виде залога. И только начиная с 90-х годов в стране начали возникать предпосылки использования залога исключительных прав.
С принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ, и отдельные
законодательные акты РФ» в часть первую ГК РФ была введена статья 358.18
«Залог исключительных прав», вступившая в силу 1 июля 2014 года, которая
способствовала дальнейшему развитию кредитования под залог исключительных прав.1
Согласно этой статье, «1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (пункт 1 статьи 1225) могут
быть предметом залога в той мере, в какой правила настоящего Кодекса допускают их отчуждение.
2. Государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации).
3. К договору залога исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения о залоге (статьи 334 - 356), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору
применяются положения о залоге обязательственных прав (статьи 358.1 - 358.8),
поскольку иное не установлено настоящим Кодексом и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.
4. По договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение
срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или
на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права,
если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать иск1

Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 12.03.2014 N 35-ФЗ
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лючительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено
договором»2
В Армении же ситуация обстоит иначе: основной проблемой правового регулирования залога исключительных прав является отсутствие норм, регулирующих правоотношения в данной сфере.
Для начала отметим, что Гражданский кодекс РА не предусматривает отдельной статьи <Залога исключительных прав>, где бы четко указывалось, что
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога.

Для того, чтобы понять являются ли исключительные права предметом залога в армянском законодательтве, рассмотрим несколько статей ГК РА.

Отметим, что до 01.01.1999 года в Армении действовал «Закон о залоге»,
который после утратил силу: на сегодняшний день залоговые правоотношения
регулируются Гражданским кодексом РА.
Согласно статье 140 ГК РА, «в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право
(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или предоставляемых услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)».
Согласно статье 1100 ГК РА, «1. Объектами интеллектуальной собственности являются результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.
2. Результатами интеллектуальной деятельности являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
4) селекционные достижения;
5) топологии интегральных микросхем;
6) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау)
3. Средствами индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг являются:
1) фирменные наименования;
2) товарные знаки (знаки обслуживания);
3) наименования мест происхождения товаров.
4. Объектами интеллектуальной собственности могут являться и другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законами»3
Итак, отметим, что интеллектуальные права в свою очередь включают в себя:
1. исключительное право;
2. личные неимущественные права, в случаях, предусмотренных гражданским кодексoм;
2

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 09.03.2021)
3
Гражданский кодекс РА от 05.05.1998 (ред. от 23.10.2021)
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150008
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3. иные права - права, которие однозначно определить их приpоду невозможно, они могут включать элементы и имущественных, и личных неимущественных прав.
Согласно статье 230 ГК РА,
«1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе имущественное право (требование), за исключением имущества, изъятого из оборота,
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, включая требования
об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных
прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.
2. Имущество, которое нельзя разделить без изменения его назначения (неделимое имущество), не может быть передано в залог по частям.
3. Залог права аренды не допускается без согласия собственника имущества».
Согласно статье 256 ГК РА,
«1. При залоге права предметом залога является право, которое может быть
отчуждено, в том числе право аренды на земельный участок, здание, сооружение, жилой дом (квартиру), право на долю в имуществе хозяйственного товарищества или общества, долговые требования»1
Рассматривая вышеуказанные статьи, мы видим, что имущественное право
может быть предметом залога, а так как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средствава индивидуализации являются имущественными правами, можно сделать вывод, что исключительные права как на результаты интеллектуальной деятельности, так и приравненные к ним средства
индивидуализации могут быть предметом залога.
Следует отметить, что предметом залога могут использоваться только исключительные (имущественные) права, то есть их правообладатели личные неимущественные и иные интеллектуальные права для залога использовать не могут. Это положение объясняется запретом отчуждения личных неимущественных
прав по закону, а также невозможностью определения рыночной стоимости такого типа права.
Конечно, на практике из-за отсутствия конкретной нормы, указывающей на
то, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации могут быть предметом залога,
суды по-разному толкуют все остальные нормы в данной сфере и приходят к
различным заключениям.
В таких случаях, т.е. когда имеется проблема единообразного применения
закона или законадательние пробелы, суды первой инстанции РА полагаются на
постановления Кассационного суда, который своими прецедентными решениями
обеспечивает единобразное приминение законов.
Однако на практике даже у Кассационного суда РА нет прецедентных решений о залоге исключителних прав, что, в свою очередь, еще более затрудняет
данный вопрос и остается пробелом в законадательстве.
Разумеется, для нормального функционирования данного института необходимо выявить главные проблемы и пути их решения.
Итак, одной из главных проблем является проблема оценки имущества интеллектуальной собственности.

1

Гражданский кодекс РА от 05.05.1998 (ред. от 23.10.2021)
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150008
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Эти сложности возникают из-за недостаточной квалификации специалистов,
проводящих оценку в данной сфере, которыми могут выступать работники банка
или же независимые оценщики. Проблемой является также нехватка информации об оцениваемом объекте. Реальная стоимость залога оказывается ниже
стоимости указанной в договоре, что мешает компенсации расходов банка.
Здесь возникает и проблема кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности, когда возникают некоторые сложности во время данного вида кредитования.
Перечислим некоторые из них:
1) Риск обесценивания объектов ИС и трудности с реализацией предмета
залога.
В данном случае по сравнению с рынком традиционных активов, рынок интеллектуальной собственности более ограничен, в связи с чем возникают сложности с реализацией имущества, а так как стоимость объектов интеллектуальной
собственности имеет свойство колебаться в течение срока действия договора,
возможно изменение рыночной стоимости предмета залога, вследствие чего
кредитор не сможет вернуть средства, выданные заемщику в виде кредита, а
также в полном объеме компенсировать свои убытки.
2) Риск утраты прав собственности на объекты интеллектуальной собственности.
Может бить прекращено действия патента или свидетельства, что приводит
к утрате права собственности интеллектуальных прав.
3) Существует также правовой риск, который связан с нарушением требований закона, например, предоставление ложных документов на право собственности, что приведет к признанию договора недействительным.
Для того, чтобы расширить кредитование под залог объектов исключительных прав необходимо:
• дальнейшее развитие законодательства, регулирующего сферу залога
исключительных прав;
• необходимо активное развитие как практических, так и теоретических аспектов деятельности по оценке рыночной стоимости исключительных прав,
• проведение качественной и комплексной оценки кредитоспособности
компаний заемщиков;
• экспертизу прав на объекты интеллектуальной собственности, передаваемых в залог, со стороны банков, необходимо проводить качественно и посредством квалифицированных специалистов в данной области;
• со стороны банка в договорах о залоге могут быть предусмотрены изменяющиеся процентные ставки по кредиту с конкретным определением условий и
причин изменения её величины;
• использование механизма дополнительных гарантий, например, страхование предмета залога, возможность замены предмета залога равноценным
имуществом.
На сегодняшний день залог исключительных прав в законодательстве РА
недостаточно урегулирован, что оставляет за собой место для дисскусий и законодательных поправок.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PLEDGE
EXCLUSIVE RIGHTS IN ARMENIA AND SOME PROBLEMS
OF LENDING SECURED BY INTELLECTUAL PROPERTY IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Lusine Tadevosyan
PHD student of the Institute of Law and Politics
Russian-Armenian (Slavonic) University
________________________

The article studies and describes the current situation with the pledge of
exclusive rights. The features of concluding an agreement on the pledge of exclusive
rights are considered. Based on the study of the current regulatory framework
governing the pledge of exclusive rights, some problems of lending secured by
exclusive rights to intellectual property objects have been identified and mechanisms
have been proposed to expand lending in this area.

ԲԱՑԱՌԻԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Լուսինե Թադևոսյան
Հայ-Ռուսակական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ
____________________________

Հոդվածում ուսումնասիրվում և նկարագրվում է բացառիկ իրավունքների գրա‐
վադրման առկա իրավիճակը: Դիտարկվում են բացառիկ իրավունքների գրավի
մասին պայմանագիր կնքելու առանձնահատկությունները: Բացառիկ իրավունք‐
ների մասով գործող օրենսդրության ուսումնասիրության հիման վրա հայտնա‐
բերվել են մտավոր սեփականության օբյեկտների բացառիկ իրավունքներով
ապահովված վարկերի որոշ խնդիրներ և առաջարկվել են այս ոլորտում վարկերի
ընդլայնման մեխանիզմներ:
Բանալի բառեր – մտավոր սեփականություն, բացառիկ իրավունքներ, վարկ, գրավ,
ռիսկեր, խնդիրներ:
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права,
кредит, залог, риски, проблемы.
Key words: intellectual property, exclusive rights, credit, pledge, risks, problems.
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը,
որոնք կուղարկվեն journals.ysu.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով` ընտրելով
«Պետություն և իրավունք» ամսագիրը։
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 հայերեն,
անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացնել հոդվածի վերնագիրը,
համառոտագիրը (առնվազն 1200 նիշ), հեղինակի տվյալները և բանալի բառերը
(առնվազն 7 բառ)։
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`
2021 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 հասկացու‐
թյունների 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 նշում է կոնտակտային տվյալները։

