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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԱՄՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՆԱՅԻՆ  
ԲՅՈՒՐՈՅԻ՝ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ 

 

 
 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի 

ապրիլի 27-ին ընդունել է տարածաշրջանում ԱՄՆ հետաքննության դաշ-
նային բյուրոյի կցորդ, տիկին Քեթլին Քենինգի գլխավորած պատվիրակու-
թյանը: Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ՀՀ քննչական կոմիտեի նախա-
գահի տեղակալ Արթուր Ղամբարյանը,  ԱՄՆ ՀԴԲ-ի կցորդի օգնական, 
Բյուրոյի ներկայացուցիչ տիկին Մառլեն Բենսոնը։ 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկուստեք հե-
տաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ՝ ՀՀ ՔԿ նախագահի՝ 
ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածություն-
ների իրականացման, առանձին քրեական գործերով մասնագիտական օգ-
նություն ցուցաբերելու և այլ հարցերի վերաբերյալ։ ԱՄՆ հետաքննության 
դաշնային բյուրոյի կցորդ, տիկին Քեթլին Քենինգը հավաստել է իրենց 
պատրաստակամությունը՝  աջակցելու  նաև ապրիլի 25-ին Երևանում 
ուղևորատար ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի դեպքի առթիվ ՀՀ 

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

øÜÜÆâ / N2 / 2016 3



 
 

4 
 

քննչական կոմիտեի վարույթում քննվող  քրեական գործով տարբեր մաս-
նագիտական հարցերի պարզաբանման  հարցում։ Միաժամանակ տեղե-
կացրել է, որ ի կատարումն ձեռք բերված պայմանավորվածության          
ՀՀ ՔԿ-ին կտրամադրվի քրեագիտական տեխնիկա, ինչն էապես կնպաս-
տի քրեական գործերով իրականացվող անհետաձգելի քննչական գործո-
ղությունների արդյունավետ իրականացմանը։ Պայմանավորվածություն է 
ձեռք բերվել՝ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերը քննարկել աշխա-
տանքային կարգով։ 

Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ հետաքննության դաշնային բյուրոյի 
կցորդ Ք.Քենինգը տեղեկացրել է, որ Բյուրոյի ներկայացուցիչ տիկին Մառ-
լեն Բենսոնի առաքելությունն ավարտվում է տարածաշրջանում։ ՀՀ ՔԿ նա-
խագահը բարձր է գնահատել տիկին Բենսոնի՝  Քննչական կոմիտեի և 
ԱՄՆ ետաքննությունների դաշնային բյուրոյի միջև արդյունավետ համա-
գործակցության  ձևավորման գործում ունեցած ներդրումը և նրան բարի 
ծառայություն մաղթել նոր աշխատանքում՝ ԱՄՆ-ի ՀԴԲ-ի Ակադեմիայում։ 
Իր հերթին Մ.Բենսոնը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ վերաբերմունքի և 
արդյունավետ համագործակցության համար՝ համոզմունք հայտնելով, որ 
այն կշարունակվի այսուհետ ևս։ 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆՆ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԱՄՆ ՊԵՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՊԻՀ  

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՎ ԱՍԻԱՅԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆ ԿԱՐԻ ԷՆԱՎԻՆ 
  
ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ Արթուր Ղամբարյան 2016 թվականի մայիսի 13-ին 

ընդունել է ԱՄՆ Պետքարտուղարության թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավա-
պահ համագործակցության  բյուրոյի Վաշինգտոնյան գրասենյակի Եվրոպայի և  Ասի-
այի ծրագրերի տնօրեն Կարի Էնավին։ Հանդիպմանը ներկա են գտնվել նաև Հայաս-
տանում ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներ, ԹՊԻՀ այաստանյան ծրագրի ղե-
կավար Ջեք Անդերսոնը, ծրագրի պատասխանատուներ Մարիցա Հովհաննիսյանը, 
Կարինե Քեշաբյանը։  

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են համագործակցության երկուստեք 
հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, դրանք զարգացնելու նոր ուղղությունները։  

Հյուրի խնդրանքով Ա.Ղամբարյանը ներկայացրել է ՀՀ քննչական կոմիտեի գոր-
ծունեության ուղղությունները, ինչպես նաև՝ ԱՄՆ դեսպանատան հետ համատեղ 
իրականացված ծրագրերն ու հետագա անելիքները:  

ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ՀՀ քննչական կոմիտեին տրամադրված  սքանա-
վորման սարքերի օգնությամբ ՀՀ քննչական կոմիտեի բոլոր մարմիններում և ստո-
րաբաժանումներում 2016թ. հունվարի 11-ից քրեական գործերը թվայնացվում են, 
ինչն էապես նպաստում է նախաքննության արդյունավետության բարձրացմանը՝ 
միաժամանակ հնարավորություն ստեղծելով ՀՀ քննչական կոմիտեում ներդնելու 
էլեկտրոնային արխիվ և տեղեկատվական բազաներ: Մշակման փուլում է նաև 
«էլեկտրոնային նախաքննություն¦ ծրագիրը, որի գործարկումը, Ա.Ղամբարյանի 
գնահատմամբ, մեծապես կնպաստի նախաքննության ընթացքում մարդու իրա-
վունքների հնարավոր խախտումների, կոռուպցիոն դրսևորումների կանխարգելմանը։ 

Հյուրերին ներկայացվեց նաև էլեկտրոնային արխիվի տեխնիկական հնարավո-
րությունները։ ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ Ա.Ղամբարյանը նշեց, որ ապագայում 
նախատեսվում է էլեկտրոնային արխիվի և տեղեկատվական բազաների համակարգ 
ներմուծել նաև կարճված և դատարան ուղարկված գործերի թվայնացված պատճեն-
ները, ինչը, սակայն, համակարգչային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, 
կարող է գործածվել բացառապես ՀՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ու 
ստորաբաժանումների միջև ներքին ցանցն ապահովվելու դեպքում:   

Հանդիպման ավարտին մասնակիցները  հույս հայտնեցին, որ արդյունավետ հա-
մագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի: 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է  
ԵԱՀԿ ԵՐ ԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՂԵԿԱՎԱՐ,  

ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԳՈ ԱՎԱԿՈՎԻՆ  
 

ՀՀ քննչական կոմիտեի 
նախագահ Աղվան Հովսե-
փյանը 2016 թվականի 
մայիսի 16-ին ընդունել է 
ԵԱՀԿ երևանյան գրասե-
նյակի ղեկավար, դեսպան 
Արգո Ավակովին: 

ՀՀ ՔԿ նախագահը 
շնորհավորել է Արգո Ավա-
կովին՝ նոր նշանակման 
կապակցությամբ և հաջո-
ղություն մաղթել իր առա-

քելության իրականացման ։ 
Ա.Հովսեփյանը կարևորել է ԵԱՀԿ-ի հետ ձևավորված արդյունավետ հա-

մագործակցության մեխանիզմները ՝  բարձր գնահատելով  քրեական գոր-
ծերով նախաքննության ընթացքում  մարդու իրավունքների պաշտպանու-
թյան, քննիչների վերապատրաստման և, ընդհանրապես, քննչական կոմի-
տեի կարողությունների զարգացման ուղղությամբ  ԵԱՀԿ ցուցաբերած 
աջակցությունը։ 

Կողմերը քննարկել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցերի լայն շրջանակ՝ հավաստելով  համագործակցությունը զարգացնելու 
իրենց պատրաստակամությունը։ Մասնավորապես՝ պայմանավորվածու-
թյուն է ձեռք բերվել  ընդլայնել համագործակցության շրջանակը՝ ներառելով  
կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարը և անչափահասների մասնակ-
ցությամբ արձանագրված հանցագործությունների քննության առանձնա-
հատկությունները։ 

Դեսպան Ավակովը վստահություն է հայտնել, որ ԵԱՀԿ երևանյան գրա-
սենյակի և քննչական կոմիտեի միջև հաստատված արդյունավետ համա-
գործակցությունը  կլինի շարունակական: 
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ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՆԻՍՏ՝  
ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ  

 
 
 
 
 

2016 թվականի  մայիսի 24-ին տեղի է ունեցել ՀՀ քննչական կոմիտեի 
կոլեգիայի նիստ, որը վարել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան 
Հովսեփյանը: 

Նիստին  մասնակցել են կոլեգիայի անդամները, տարածքային ստորա-
բաժանումների ղեկավարները: 

Կոլեգիայի քննարկմանն են ներկայացվել 2015թ. մեղադրական եզրա-
կացությունները չհաստատված և լրացուցիչ քննության վերադարձված 
քրեական գործերի, ինչպես նաև՝ ՀՀ դատարանների կողմից 2015թ. կա-
յացված  արդարացման դատավճիռների ուսումնասիրությունների ար-
դյունքները։ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Ա.Հովսեփյանը կարևորել է 
քննության որակի բարելավումը և քննչական ստորաբաժանումների ուշադ-
րությունը հրավիրել քննչական գործողությունների պլանավորման, նյութա-
կան և դատավարական նորմերի անշեղ պահպանման վրա։ Հանձնարար-
վել է լրացուցիչ նախաքննության վերադարձված յուրաքանչյուր գործ դարձ-
նել քննարկման առարկա՝ ընդգծելով, որ կոպիտ խախտումների բացա-
հայտման դեպքում դրանք թույլ տված քննիչները կենթարկվեն պատաս-
խանատվության։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մեղադրական եզրա-
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կացությամբ (և բժշկական 
բնույթի հարկադրանքի մի-
ջոցներ կիրառելու մասին ո-
րոշմամբ)  դատախազներին 
է ուղարկվել 3215 քրեական 
գործ, որոնցից լրացուցիչ 
նախաքննության է վերա-
դարձվել շուրջ 2 տոկոսը՝ 67 
քրեական գործ, որոնցից 
49-ը կրկին մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատախազնե-
րին։  

«Յուրաքանչյուր նման քրեական գործ պետք է դառնա քննարկման ա-
ռարկա և եթե հիմնավորվի քննիչի կողմից թույլ տրված խախտումը, ապա 
թերի քննություն իրականացրած քննիչը կպատժվի¦,- հայտարարեց ՀՀ ՔԿ 
նախագահ Աղվան Հովսեփյանը։ 

Քննարկման արդյունքներով՝ ՀՀ 
քննչական կոմիտեի նախագահը 
հանձնարարել է քննչական սխալնե-
րով պայմանավորված արդարաց-
ման դատավճիռների ուսումնասի-
րության արդյունքներով մշակել ու-
ղեցույցներ՝ վճռաբեկ դատարանի ի-
րավական վերլուծությունների լույսի 
ներքո՝ տարածքային ստորաբաժա-
նումներ ուղարկելու համար։ Տրվել են կոնկրետ հանձնարարականներ։ 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է  ՉԺՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐ  

ԴԵՍՊԱՆ ԹԻԱՆ ԷՐԼՈՒՆԻՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի 

մայիսի 30-ին ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի Ժողովրդական Հան-
րապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլունին։ 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների իրավա-
պահ մարմինների միջև համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն 
շրջանակ։ ՀՀ ՔԿ նախագահը ներկայացրել է դատաիրավական համա-
կարգի բարեփոխումների արտագերատեսչական, անկախ քննչական մար-
մին ստեղծելու ուղղությամբ մեր երկրում իրականացված քայլերը, ՀՀ 
քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, լիազորությունների և գործառույթների 
շրջանակը։ 

Դեսպանը փաստել է, որ հայ-չինական միջպետական հարաբերություն-
ները զարգանում են համակողմանի՝ վերընթաց զարգացում արձանագրե-
լով բոլոր ոլորտներում՝ այդ թվում՝ տնտեսական, մշակութային, քաղաքա-
կան, և այս համատեքստում էապես կարևորվում է նաև իրավապահ մար-
մինների միջև համագործակցությունը։ 
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Պարոն Էրլուն արձանագրել է, որ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրա-
պետության Նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ, Չինաստանի կոմունիս-
տական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քաղբյուրոյի անդամ, 
իրավաքաղաքական հանձնաժողովի քարտուղար Մըն Ձիենճուի գլխավո-
րած պատվիրակության՝ Հայաստան կատարած այցի նպատակներից էր 
ակտիվացնել և խորացնել հայ-չինական համագործակցությունը իրավա-
պահ բնագավառում՝ համարելով, որ այն զգալիորեն կնպաստի երկկողմ 
քաղաքական կապերի ամրապնդմանը: 

ՀՀ և ՉԺՀ իրավապահ մարմինների փոխգործակցությունն ունի իրավա-
կան կարգավորման բոլոր հիմքերն ու հնարավորությունները. ստորագրվել 
են ինչպես միջգերատեսչական, այնպես էլ՝ միջպետական պայմանագրեր՝ 
իրավական փոխօգնության վերաբերյալ, սերտ համագործակցություն է 
իրականացվում նաև ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների շրջանակներում։ Բացի այդ, 
2012թ. ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հրավերով Հայաս-
տան է ժամանել ՉԺՀ գլխավոր դատախազ Ցաո Ձյանմինը, և Երևանում 
ստորագրվել է համագործակցության կոնկրետ ծրագիր։ 

Արձանագրելով փոխգործակցության ձևավորված ավանդույթները և 
օրենսդրական կարգավորումները՝ կողմերը կարևորել են քննչական մար-
մինների միջև համագործակցության խորացումը, քրեական գործերով մի-
ջազգային-իրավական համագործակցության շրջանակներում տեղեկու-
թյան օպերատիվ փոխանակումը։ 

Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային կարգով շա-
րունակել քննարկումները։  ՉԺՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էր-
լունը ՀՀ ՔԿ նախագահի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել ՀՀ քննչական 
կոմիտեի շենքում, ծանոթացել աշխատանքային պայմաններին, առանձին 
քննչական գործողությունների համար նախատեսված աշխատասենյակնե-
րին, գրադարանին։ 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀՀ-ՈՒՄ ԵՄ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ,  

ԴԵՍՊԱՆ ՊՅՈՏՐ ՍՎԻՏԱԼՍԿՈՒՆ  
 
ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի հունիսի 8-ին 

ընդունել է ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվի-
տալսկուն։ Հանդիպմանը ներկա է գտնվել նաև ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղա-
կալ Վահագն Հարությունյանը։ 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկուստեք հետաքրքրու-
թյուն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ ՀՀ ՔԿ նախագահը ներկայաց-
րել է քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, գործառույթների շրջանակը, քննու-
թյան որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու, քննիչի անկախության 
երաշխիքների ստեղծման, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ 
իրականացված քայլերը։ 

Դեսպանը բարձր է գնահատել կատարված աշխատանքը՝ հավաստելով 
իրենց պատրաստակամությունը` շարունակելու Քննչական կոմիտեի հետ 
համագործակցությունը՝ դատաիրավական բարեփոխումների արդյունա-
վետ իրականացման, արտագերատեսչական, անկախ քննչական կառույցի 
զարգացման համար։Պ.Սվիտալսկին գոհունակություն է հայտնել ԵՄ պատ-
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վիրակության իրականացրած դրամաշնորհային ծրագրերով հայտնաբեր-
ված չարաշահումների ուղղությամբ քննչական կոմիտեի կողմից իրակա-
նացված քննության կապակցությամբ։ Կողմերը փաստել են բազմակողմնի 
և լրիվ քննություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը՝ կարևորելով ինչ-
պես չարաշահումների իրական ծավալների, կատարված հափշտակության 
մեխանիզմների և իրականացնողների բացահայտումը, այնպես էլ՝ պատ-
ճառված վնասների վերականգնումը։ 

«Հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները՝ ապագայի երաշխիք¦ 
անվամբ ծրագրի համար հատկացված դրամաշնորհից հափշտակություն-
ներ կատարելու դեպքի առթիվ ՀՀ ՔԿ ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչու-
թյան վարույթում քննվող քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել 
երեք անձի, որոնցից 2-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել 
կալանավորումը։ 

Իրականացված մեծածա-
վալ քննչական գործողու-
թյունների ընթացքում նոր 
տվյալներ են ձեռք բերվել առ 
այն, որ բացի վերը նշված 
ծրագրից հափշտակություն-
ներ են կատարվել նաև այլ 
ծրագրերի շրջանակներում, 
որոնք ևս դարձել են քննու-
թյան առարկա։ 

Դեսպանի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն՝ գործող օրենսդրության 
շրջանակներում շարունակել փոխգործակցությունը՝ ԵՄ պատվիրակության 
կողմից հատկացված դրամաշնորհների իրականացման ընթացքում հնա-
րավոր այլ չարաշահումների բացահայտման ուղղությամբ։ 

Դեսպանը շրջայց է կատարել Քննչական կոմիտեի շենքում, ծանոթացել 
աշխատանքային պայմաններին: 
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ՊԱՅՔԱՐ  ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
 ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

 
ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից կոռուպցիոն բնույթի հանցագործու-

թյունների դեպքերի առթիվ 2016 թվականի առաջին եռամսյակի ընթաց-
քում քննվել է 221 քրեական գործ, որոնցից 76-ը հարուցվել է այդ ժամանա-
կահատվածում: 

Նշված  ժամանակահատվածում վարույթում քննված քրեական գործերից՝ 
 

-  15-ը վերաբերել է իշխանությունը չարաշահելուն, իշխանազանցության 
կամ իշխանության անգործությանը (ՀՀ  քրեական օրենսգրքի  375-րդ հոդ-
ված), 

  

- 15-ը՝ առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կող-
մից լիազորությունները չարաշահելուն (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ 
հոդված), 

 

- 11-ը՝ պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ կատարված յուրացմանը 
կամ վատնմանը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 
կետ), 

 

- 9-ը՝ կաշառք տալուն (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդված), 
 

- 8-ը՝ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացմանը կամ վատնմա-
նը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված 
խմբի կողմից (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մաս), 

 

- 7-ը՝ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելուն (ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 308-րդ հոդված), 

 

- 4-ը՝ պաշտոնեական կեղծիքին (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդ-
ված) և այլն: 

 

Մեղադրական եզրակացությամբ  դատարան է ուղարկվել կոռուպցիոն 
բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ 14 քրեական գործ՝ 21 անձի 
վերաբերյալ, որոնցից  9-ը՝ 15 անձի վերաբերյալ, քննվել է ՀՀ քննչական 
կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարույթում: 
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ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ,        
ՈՐԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄԸ 

ԱՅԼ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 
(Սկիզբը՝ նախորդ համարում) 

 
Արամ Թամազյան 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, 

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր 
 

Խուլիգանության առանձնապես 
որակյալ տեսակը սահմանված է ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մասով, այն է՝ ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-
րդ կամ 3-րդ մասով նախատեսված 
արարքը, որը կատարվել է զենքի 
կամ որպես զենք օգտագործվող 
առարկաների գործադրմամբ:  

Զենքի հասկացությունը և նրա 
դասակարգումն ըստ տեսակների 
տրված է «Զենքի մասին» ՀՀ օրեն-
քով, համաձայն որի՝ զենքն իրենց 
կառուցվածքով կենդանի կամ այլ 
նշանակետ խոցելու կամ ազդան-
շան արձակելու համար նախատես-
ված սարքերն ու առարկաներն են: 
Նրանք լինում են հրազեն, օդաճն-
շիչ, նետողական, գազային, ազ-
դանշանային և սառը տեսակների:  

Խուլիգանության ժամանակ որ-
պես զենք օգտագործվող առարկա-

ների թվին են դասվում վնաս պատ-
ճառելու համար հատուկ պատ-
րաստված կամ հարմարեցված բո-
լոր առարկաները, ինչպես նաև 
տնտեսական, կենցաղային նշանա-
կության առարկաները, որոնք հան-
ցավորի կողմից օգտագործվում են 
տուժողի նկատմամբ բռնություն 
գործադրելիս: Դրանց թվին են 
դասվում դանակը, կացինը, պտու-
տակահանը, բիզը, մուրճը, մահա-
կը, նմանատիպ ցանկացած առար-
կա: 

Ի տարբերություն նախկինի` 
գործող օրենսդրության համաձայն, 
միևնույնն է, թե որտեղից և երբ են 
վերցվում մարդուն վնաս պատճա-
ռելու հնարավորություն ընձեռող 
առարկաները: Ստացվում է, որ 
դեպքի վայրից վերցված քարի կտո-
րը կամ կաթսայի կափարիչը, երբ 
այն գործադրվել է մարմնական 
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վնաս պատճառելու համար, հա-
մարվում է որպես զենք օգտագործ-
վող առարկա: Նման մոտեցումը, մի 
շարք իրավագետների կարծիքով, 
արդարացված չէ, որքանով որ, ըստ 
նրանց խուլիգանության հասարա-
կական վտանգավորությունն ավելի 
բարձր որակ է ստանում այն դեպ-
քում, երբ հանցավորը նախօրոք 
պատրաստում կամ իր հետ վերց-
նում է մարմնական վնաս պատճա-
ռելու համար հարմարեցված առար-
կա, կամ ինչպես նշված էր նախկին 
օրենսդրությամբ' «մարմնական 
վնասվածքներ հասցնելու համար 
հատուկ հարմարեցված առարկա-
ներ»: 

Ինչ վերաբերում է մարմնական 
վնաս պատճառելու համար դեպքի 
վայրից վերցված առարկաներին, 
ապա, ըստ նրանց, այն իր հասա-
րակական վտանգավորությամբ 
որակապես չի տարբերվում ուղղա-
կի բռնության գործադրման հետ 
զուգորդված խուլիգանությունից, 
որքանով որ առանց այդ առարկա-
ների էլ հնարավոր Է բավականա-
չափ մեծ վնաս պատճառել: 

Նշված հանգամանքները հաշվի 
առնելով՝ Ա.Գաբուզյանը գտնում է, 
որ հանցագործության վայրում 

վերցված առարկաների գործադրու-
մը կամ գործադրման փորձը չպետք 
է հիմք հանդիսանա արարքը որ-
պես առանձնապես չարամիտ խու-
լիգանություն որակելու համար, և 
ըստ նրա' ճիշտ կլիներ ՀՀ նոր քրեա-
կան օրենսգրքում պահպանվեր 
«մարմնական վնասվածքներ հասց-
նելու համար հատուկ հարմարեց-
ված այլ առարկաներ» ձևակերպու-
մը1, սակայն, ինչպես ընդունված է 
ասել, «ունենք այն, ինչ ունենք», և 
գործող օրենսդրության համաձայն' 
արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով որա-
կելու համար միևնույնն է, թե որտե-
ղից և երբ են վերցված մարդուն 
վնաս պատճառելու հնարավորու-
թյուն ընձեռող առարկաները: 

Զենքի կամ որպես զենք օգտա-
գործվող առարկայի գործադրման 
տակ հասկացվում է նրա փաստա-
ցի օգտագործումն ուղղակի նշանա-
կությամբ՝ որպես տուժողի նկատ-
մամբ բռնություն գործադրելու միջո-
ցի: Ընդ որում, հանցավորի արար-
քը ենթակա է որակման ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի   

                                                            
1 .    

 ,  , 
, 2009 .,  644-345: 
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4-րդ մասով ոչ միայն այն դեպքում, 
երբ հանցավորը դրանց գործադր-
մամբ պատճառել կամ փորձել է 
պատճառել մարմնական վնաս, 
այլև այն դեպքում, երբ խուլիգանա-
կան գործողությունների կատար-
ման ժամանակ նշված առարկանե-
րի օգտագործումն իրական վտանգ 
է ստեղծում քաղաքացիների կյանքի 
կամ առողջության համար: 

Այսինքն, զենքի և որպես զենք 
օգտագործվող առարկաների գոր-
ծադրման ժամանակ առողջությանը 
մարմնական վնաս պատճառելու 
տեսքով հետևանքի առաջացումը 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասով նախատես-
ված խուլիգանության հանցակազմի 
պարտադիր հատկանիշ չէ: Այդ իսկ 
պատճառով, հանցավորի կողմից 
խուլիգանական գործողությունների 
կատարման ժամանակ տուժողին 
վնաս պատճառելու նպատակով 
նրա ուղղությամբ դանակ, կացին, 
մարմնական վնաս պատճառելու 
համար այլ առարկաներ նետելու 
կամ կրակոց արձակելու դեպքում, 
անկախ հետևանք առաջացնելու 
կամ չառաջացնելու հանգամանքից, 
արարքը ենթակա է որակման ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մասով: 

Խուլիգանական գործողություն-
ների ժամանակ զենքի կամ որպես 
զենք օգտագործվող առարկաների 
գործադրմամբ տուժողին թեթև և 
միջին ծանրության վնաս պատճա-
ռելու դեպքում հանցավորի արարքը 
ենթակա է որակման ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի     4-րդ 
մասով, և նրա արարքը դիտավո-
րությամբ մարմնական վնաս պատ-
ճառելու համար նախատեսված՝ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 113-րդ, 117-րդ 
հոդվածներով չի որակվում: 

Ապօրինի կերպով ձեռք բերած, 
պահած կամ կրած զենքով կատար-
ված խուլիգանության դեպքում 
հանցավորի արարքը լրացուցիչ 
որակվում է նաև ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 235-րդ հոդվածով: Խու-
լիգանական գործողությունների 
ժամանակ տուժողին դիտավորու-
թյամբ ծանր մարմնական վնաս 
պատճառելու դեպքում հանցավորի 
արարքը ենթակա է որակման ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ և 112-
րդ հոդվածների համակցությամբ: 
Խուլիգանական գործողությունների 
ժամանակ տուժողին դիտավորու-
թյամբ մահ պատճառելու դեպքում 
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արարքի որակումը պայմանավոր-
ված է մի շարք հանգամանքներով: 

Այն դեպքում, երբ սպանության 
հիմնական շարժառիթը խուլիգա-
նական է, հանցավորի արարքը են-
թակա է որակման ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 10-րդ կետով՝  որպես խուլի-
գանական դրդումներով կատար-
ված սպանություն, իսկ այն դեպ-
քում, երբ սպանության հիմնական 
շարժառիթը վրեժն է, խանդը, նա-
խանձը, անձնական անբարյացա-
կամ հարաբերությունները և այլն, 
արարքը ենթակա է որակման ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասով կամ համապա-
տասխան այլ հոդվածներով, բայց 
ոչ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով: 

Այսինքն, խուլիգանական 
դրդումները և կենցաղային շարժա-
ռիթները, ինչպես արդեն նկատել 
ենք, արարքի որակման ժամանակ 
բացառում են միմյանց: Հետևաբար, 
եթե անձի կյանքի նկատմամբ 
ոտնձգությունն ուղեկցվել է հասա-
րակական կարգը խախտող գործո-
ղություններով, սակայն հանցավորի 
գործողությունների հիմքում ընկած 
է վրեժը և վիրավորանքը, այդպիսի 

սպանությունը, այլ ծանրացնող 
հանգամանքների բացակայության 
դեպքում, ենթակա է որակման ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասով՝ որպես հասարակ 
սպանություն: Փաստորեն, նման 
դեպքերում հանցավորը ոտնձգում է 
տուժողի կյանքի նկատմամբ՝ ղեկա-
վարվելով ոչ թե խուլիգանական 
դրդումներով, այլ տուժողի գործո-
ղություններով պայմանավորված 
վրեժի շարժառիթով: 

Այս դիրքորոշումն է արտահայտ-
ված նաև սպանությունների վերա-
բերյալ գործերով դատական պրակ-
տիկայի մասին 1960-ական թվա-
կաններից մինչ օրս դատական 
բարձրագույն ատյանների կողմից 
ընդունված և գործող բոլոր որոշում-
ներում: Ինչպես նկատել է Բ.Ս.Վոլ-
կովը, խուլիգանական դրդումներով 
սպանության համար վճռական 
նշանակություն ունի ոչ թե անձի 
կյանքի նկատմամբ ոտնձգությանը 
նախորդող պահին հանցավորի 
գործողության բնույթը, այլ, նախ և 
առաջ, կատարված հանցագոր-
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ծության կապը խուլիգանական 
դրդումների հետ2: 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է 
նկատի ունենալ, որ ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 10-րդ կետը սահմանում է ոչ 
թե խուլիգանության հետ զուգորդ-
ված սպանության, այլ խուլիգանա-
կան դրդումներով կատարված 
սպանության հանցակազմ: Այստե-
ղից հետևում է, որ խուլիգանական 
դրդումներով կատարված սպանու-
թյունն անպայման չէ, որ պետք է 
զուգորդված լինի խուլիգանության 
հետ, իսկ խուլիգանության հետ զու-
գորդված սպանությունն ինքնին չի 
նշանակում, որ այն կատարվել է 
խուլիգանական դրդումներով: 

Արարքը ՀՀ քրեական օրենսգըր-
քի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ո-
րակելիս անհրաժեշտ է պարզել, որ 
հանցավորի դիտավորությունն ի-
րականում ուղղված է եղել զենքի 
կամ որպես զենք օգտագործվող 
առարկաների գործադրմանը: Հան-
ցավորի մոտ դրանց հայտնաբեր-
ման զուտ փաստը, առանց դրան-
ցով մարդու առողջությանը վնաս 

                                                            
2 .  . .   

 . . 
1968. .77-79: 

պատճառելու փորձի կատարման, 
ինչպես նաև դրանց ցուցադրումը, 
առանց որևէ կոնկրետ գործողու-
թյունների կատարման սպառնալիք-
ների կամ առանց հոգեբանական 
բռնություն գործադրելու նպատակի, 
այսինքն առանց դրանց իրական 
գործադրման կամ հոգեբանական 
բռնության գործադրման նպատակի 
մասին վկայող հանգամանքների, 
հիմք չեն հանդիսանում արարքը ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մասով որակելու համար: 

Քննարկվող որակյալ հատկանի-
շով չի որակվում նաև արարքն այն 
դեպքում, երբ հանցավորն սպառ-
նում է անպետք (անսարք) կամ ոչ 
լիցքավորված զենքով, առանց գոր-
ծադրման նպատակի զենքի ցու-
ցադրմամբ, ինչպես նաև, երբ 
սպառնում է զենքի իմիտացիա ա-
ռարկաներով, եթե նրանք չեն օգ-
տագործվում որպես կյանքի և ա-
ռողջության համար վտանգավոր 
բռնության միջոց: 

Ինչպես նկատեցինք, զենքի կի-
րառումը ենթադրում է դրա խոցող 
հատկությունների օգտագործումը: 
Այդ իսկ պատճառով, ինչպես նշել է 
ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենու-
մը Բ-ի վերաբերյալ քրեական գոր-
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ծով խուլիգանության կատարման 
ժամանակ գազային ատրճանակի 
բռնակով տուժողին հարվածներ 
հասցնելը պետք է որակել ոչ թե 
զենքի գործադրմամբ կատարված 
խուլիգանություն, այլ՝ որպես զենք 
օգտագործվող առարկայի գոր-
ծադրմամբ կատարված խուլիգա-
նություն3: 

Քննարկվող որակյալ հատկանի-
շով չի որակվում նաև արարքն այն 
դեպքում, երբ զենքը կամ որպես 
զենք՝ օգտագործվող առարկան 
գործադրվել է միայն գույքի ոչնչաց-
ման կամ վնասման համար, և այն 
իրական սպառնալիք չի ստեղծել 
անձանց կյանքի կամ առողջության 
համար: 

Հանցավորի արարքը ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի  
4-րդ մասով որակելիս անհրաժեշտ 
է պարզել, թե արդյո՞ք հանցավորի 
դիտավորությունն ուղղված չի եղել 
սպանության կատարմանը: Որոշա-
կի բարդություն և հետաքրքրություն 
է ներկայացնում արարքի որակումն 
այն դեպքերում, երբ խմբակային 
խուլիգանության ժամանակ հանցա-
կիցներից որևէ մեկը գործադրում է 
                                                            
3 .    

 . 1999, N3. .19. 

զենք կամ որպես զենք օգտագործ-
վող առարկա: 

Այս խնդիրն իրավաբանական 
գրականության մեջ չի դարձել լայն 
քննարկման առարկա, իսկ գործնա-
կանում անտեսվել է իրավակիրառ 
մարմինների կողմից: 

Նկատի ունենալով, որ խմբի 
կողմից կատարված խուլիգանու-
թյունը միասնական հանցագործու-
թյուն է, որի դեպքում հանցակիցնե-
րից (համակատարողներից) յուրա-
քանչյուրը կարող է կատարել հան-
ցակազմի օբյեկտիվ կողմն ամբող-
ջությամբ կամ նրա մի մասը, ապա 
նման պայմաններում հանցակիցնե-
րի արարքը կարող է որակվել՝ պայ-
մանավորված նրանց գործողու-
թյուններով և դիտավորության 
ուղղվածությամբ: 

Այսպես՝ այն դեպքում, երբ խմբի 
անդամները տեղյակ են եղել, ունե-
ցել են նախնական համաձայնու-
թյուն խմբի անդամի կողմից խուլի-
գանական գործողությունների կա-
տարման ժամանակ զենք կամ որ-
պես զենք օգտագործվող առարկա-
ներ ունենալու և կիրառելու մասին, 
թույլ են տվել խմբի անդամի կողմից 
խուլիգանության ժամանակ դրա 
գործադրումը, ապա, գործող 
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օրենսդրության համաձայն, խմբի 
բոլոր անդամների գործողություն-
ները ենթակա են որակման ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 4-րդ մասով: 

Այն դեպքում, երբ խմբակային 
խուլիգանության մասնակիցները 
չեն իմացել խմբի անդամի մոտ 
եղած զենքի կամ որպես զենք օգ-
տագործվող այլ առարկաների առ-
կայության և օգտագործման մասին, 
սակայն այդ մասին իմացել են նրա 
գործադրման ընթացքում և չեն խո-
չընդոտել դրա հետագա գործադըր-
մանը, այլ ընդհակառակը՝ շարու-
նակել են որոշակի օժանդակություն 
ցույց տալ զինված խուլիգանին, բո-
լոր հանցակիցների արարքը նույն-
պես ենթակա է որակման ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի  
4-րդ մասով: 

Երբ խմբի կողմից կատարված 
խուլիգանության ժամանակ զենքի 
կամ որպես զենք օգտագործվող ա-
ռարկայի մասին բացի այն գոր-
ծադրողից այլ հանցակիցների 
հայտնի չի եղել, և դրանց գոր-
ծադրումը խմբի այլ անդամների 
համար եղել է անսպասելի, ապա 
նման դեպքում առկա է կատարողի 
սահմանազանցում, և այդ գործո-

ղությունների համար կատարողը 
կրում է անձնական պատասխա-
նատվություն: Հանցակցի սահմա-
նազանցման համար մյուս հանցա-
կիցները պատասխանատվություն 
չեն կրում: 

Երբեմն խուլիգանություն կատա-
րող անձի գործողություններում մի-
աժամանակ առկա են լինում ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի տարբեր մասերով նախա-
տեսված արարքներ: Նման դեպքե-
րում արարքը ենթակա է որակման 
միայն այն մասով, որն առավել 
խիստ պատիժ է սահմանում: 

Իսկ այն դեպքում, երբ անձը ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի տարբեր մասերով նախա-
տեսված հանցագործությունները 
կատարել է տարբեր ժամանակ, ա-
պա արարքը ենթակա է որակման 
հանցագործությունների համակցու-
թյամբ: Եթե խուլիգանության ըն-
թացքում անձին պատճառվել է 
ծանր մարմնական վնաս կամ մահ՝ 
հանցավորի արարքը որակվում է 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ և 
112-րդ կամ 258-րդ և     104-րդ հոդ-
վածների համակցությամբ: 

Այն դեպքերում, երբ հանցավորի 
դիտավորությունն ուղղված է խուլի-
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գանական դրդումներով առողջու-
թյանը վնաս պատճառելուն, խուլի-
գանական դրդումներով սպանու-
թյուն կատարելուն և կատարված 
արարքում առկա է միայն խուլիգա-
նական շարժառիթը, առանց այն ա-
րարքների, որոնք հնարավոր են 
դարձնում արարքն ինքնուրույն 
258-րդ հոդվածով որակելը, արար-
քը որակվում է ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 10-րդ, 112-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 3-րդ, 113-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 6-րդ կետերով: 

Եթե խուլիգանության ընթացքում 
հափշտակվում է գույք, դրամ կամ 
այլ իր, ապա արարքը, ըստ կա-
տարման եղանակի և շարժառիթի, 
ենթակա է որակման համապա-
տասխանաբար' գողության և խուլի-
գանության, կողոպուտի և խուլիգա-
նության, ավազակության և խուլի-
գանության համակցությամբ: Հան-
ցագործությունների համակցու-
թյամբ է որակվում նաև ճանապար-
հային երթևեկության կանոնների 
հանցավոր խախտումների հետ զու-
գորդված խուլիգանությունը: 

Անձի նկատմամբ բռնություն 
գործադրելու սպառնալիքով զու-
գորդված խուլիգանությունն ան-

հրաժեշտ է տարբերել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 137-րդ հոդվածով նա-
խատեսված սպանության կամ 
առողջությանը ծանր վնաս պատ-
ճառելու սպառնալիքից: Նշված 
հանցակազմերի տարբերությունը 
պետք է դիտարկել հանցագործու-
թյան ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ 
սուբյեկտիվ կողմերով: 

Ինչպես դժվար չէ նկատել, սպա-
նության կամ առողջությանը ծանր 
վնաս պատճառելու սպառնալիքի 
հանցակազմի օբյեկտը մարդու 
կյանքի և առողջության անվտան-
գության ապահովմանն ուղղված 
հասարակական հարաբերություն-
ներն են: Օբյեկտիվ կողմից՝ սպա-
նության կամ ծանր մարմնական 
վնաս պատճառելու սպառնալիքը 
դրսևորվում է հանցավորի համար 
կոնկրետ անձին սպանության կամ 
ծանր մարմնական վնաս պատճա-
ռելու իրական սպառնալիքներով, ո-
րը, որպես հոգեբանական հարկադ-
րանքի ձև, տուժողի մոտ առաջաց-
նում է վախի, տագնապի, իր 
անվտանգության համար ան-
հանգստության զգացում, որը, միա-
ժամանակ, հանցավորի մտադրու-
թյան արդյունքն է: 
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Առողջությանը միջին ծանրու-
թյան կամ թեթև վնաս պատճառելու 
սպառնալիքները ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 137-րդ հոդվածով նա-
խատեսված հանցակազմը չեն 
առաջացնում: Սպանության և 
առողջությանը ծանր վնաս պատ-
ճառելու սպառնալիքի շարժառիթ-
ները կարող են լինել վրեժը, խան-
դը, անձնական անբարյացակամ 
հարաբերությունները և այլն: 

Խուլիգանության դեպքում հան-
ցագործության հիմնական օբյեկտը 
հասարակական կարգն է, օբյեկ-
տիվ կողմը դրսևորվում է հասարա-
կական կարգի կոպիտ խախտման 
մեջ, որն արտահայտվում է հասա-
րակության նկատմամբ բացահայտ 
անհարգալից վերաբերմունքով: 
Սուբյեկտիվ կողմից՝ հանցավորը 
գիտակցում է, որ իր արարքները 
կոպիտ կերպով խախտում են հա-
սարակական կարգը, և որ դրանք 
բացահայտ անհարգալից վերաբեր-
մունքի դրսևորումներ են հասարա-
կության նկատմամբ: Ի տարբերու-
թյուն սպանության կամ առողջու-
թյանը ծանր վնաս պատճառելու 
սպառնալիքի հանցագործության՝ 
խուլիգանության դեպքում վրեժը, 
խանդը, անձնական անբարյացա-

կամ համատեղությունները հանցա-
գործության շարժառիթ չեն կարող 
լինել: 

Դատական պրակտիկան ցույց է 
տվել, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
137-րդ հոդվածով նախատեսված 
հանցագործության դեպքում տուժո-
ղի հասցեին սպառնալիքների ար-
տահայտման ժամանակ հանցավո-
րը ցանկանում է, որ տուժողը կամ 
փոխի իր վարքագիծը, կամ կատա-
րի այնպիսի գործողություններ, 
որոնք հօգուտ իրեն են, իսկ խուլի-
գանության ժամանակ հանցավորը 
կամ ընդհանրապես որևէ պահանջ 
չի ներկայացնում տուժողին, կամ 
դրանք կրում են խուլիգանական 
բնույթ: 

Վերջին դեպքում հանցավորի 
դիտավորությունն ուղղված է ոչ 
այնքան սպառնալիքի իրականաց-
մանը, որքան դրանով հասարակա-
կան կարգի կոպիտ խախտմանը և 
հասարակության նկատմամբ բա-
ցահայտ անհարգալից վերաբեր-
մունքի դրսևորմանը՝ պայմանավոր-
ված իր անձի առավելությունները 
ընդգծելու մոլուցքով, «ինքնահաս-
տատման» ձգտումով, շրջապատին 
և հասարակությանը հակադրվելու 
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և հակազդելու հանդուգն ցանկու-
թյամբ: 

Սակայն պետք է նկատի ունե-
նալ, որ եթե խուլիգանական գործո-
ղությունները զուգորդվել են սպա-
նության սպառնալիքով, ապա ա-
րարքը ենթակա է որակման միայն 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ 
հոդվածով, որքանով որ այս դեպ-
քում սպառնալիքը ներառվում է 
խուլիգանության հանցակազմի մեջ: 
Հարկ է նկատել նաև, որ բռնության 
սպառնալիքով զուգորդված խուլի-
գանությունը (ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 258-րդ հոդվածի     2-րդ 
և 3-րդ մասեր) ավելի խիստ է 
պատժվում, քան սպանության կամ 
առողջությանը ծանր վնաս պատ-
ճառելու սպառնալիքի (ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 137-րդ հոդված) 
դեպքերը: 

Գործնականում դժվարություն-
ներ են առաջանում նաև ուրիշի 
գույքը ոչնչացնելով կամ վնասելով 
զուգորդված խուլիգանությունը ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդ-
վածով նախատեսված ուրիշի գույքը 
դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ 
վնասելու հանցակազմերի տարան-
ջատման ժամանակ, որքանով որ 
երկու հանցագործությունների 

օբյեկտիվ կողմն էլ դրսևորվում է 
միևնույն կերպ՝ գույքի ոչնչացմամբ 
կամ վնասմամբ: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 185-րդ 
հոդվածով նախատեսված՝ գույքը ո-
չնչացնելու կամ վնասելու՝ որպես 
սեփականության դեմ ուղղված 
հանցագործության օբյեկտն այն 
հասարակական հարաբերություն-
ներն են, որոնք կարգավորում են 
գույքի օրինական տիրապետումը, 
տնօրինումը և օգտագործումը: 
Հանցագործության անմիջական 
օբյեկտն այն կոնկրետ սեփականու-
թյունն է, որին վնաս է հասցնում 
հանցավոր արարքը: Քննարկվող 
հանցագործության առարկան այն 
իրն է կամ առարկան, որը մարդ-
կային աշխատանքի արդյունքում 
հանդես է գալիս որպես շարժական 
կամ անշարժ գույք: 

Գույքը դիտավորությամբ ոչնչաց-
նելու կամ վնասելու շարժառիթը 
կարող է լինել վրեժը, նախանձը, 
անձնական անբարյացակամ հա-
րաբերությունները և այլն: Ուրիշին 
պատկանող գույքը կարող է ոչնչաց-
վել կամ վնասվել նաև խուլիգանա-
կան դրդումներով: Այս հանցակազ-
մերի տարբերակման համար նույն-
պես, ինչպես սպանության կամ 
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ծանր մարմնական վնաս պատճա-
ռելու սպառնալիքի և խուլիգանու-
թյան տարբերակման դեպքում, ան-
հրաժեշտ է անդրադառնալ երկու 
հանցակազմերի տարբերությանը, 
հանցակազմերի տարրերին, նկա-
տի ունենալով, որ հասարակական 
կարգը կարող է խախտվել բազմա-
թիվ հանցագործությունների ժամա-
նակ, այդ թվում և ուրիշի գույքը դի-
տավորությամբ ոչնչացնելու կամ 
վնասելու դեպքում, սակայն խուլի-
գանության համար անհրաժեշտ է 
ևս մեկ պարտադիր հատկանիշ, 
այն է' հանցավորի կողմից հասա-
րակության նկատմամբ բացահայտ 
անհարգալից վերաբերմունքի 
դրսևորումը' պայմանավորված խու-
լիգանական շարժառիթի և նպա-
տակի առկայությամբ: 

Գործնականում խնդիր է առա-
ջանում, թե ինչպես որակել արարքն 
այն դեպքերում, երբ խուլիգանու-
թյունը զուգորդվել է ուրիշի գույքի 
դիտավորությամբ ոչնչացման կամ 
վնասման այնպիսի դեպքերի հետ, 
որոնք տուժողին չեն պատճառել 
զգալի չափերի վնաս կամ պատճա-
ռել են զգալի, խոշոր կամ առանձ-
նապես խոշոր չափերի վնաս կամ 
կատարվել են հրկիզման, պայթյու-

նի կամ հանրավտանգ այլ եղանակ-
ներով, կամ առաջացրել են պատ-
մական, գիտական կամ մշակու-
թային առանձնակի արժեք ներկա-
յացնող առարկաների ոչնչացում 
կամ վնասում, կամ անզգուշությամբ 
առաջացրել են մարդու մահ: 

Նման դեպքերում, մեր կարծի-
քով, պետք է կիրառվեն արարքնե-
րի որակման հետևյալ կանոնները. 

Այն դեպքերում, երբ խուլիգանու-
թյունը զուգորդվել է ուրիշի գույքի 
ոչնչացման կամ վնասման այնպիսի 
դեպքերի հետ, որոնք տուժողին 
զգալի չափերի վնաս չեն պատճա-
ռել, հանցավորի արարքը ենթակա 
է որակման ՀՀ քրեական օրենսգր-
քի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 
որքանով որ օրենսդիրը քրեորեն 
պատժելի է համարում ուրիշի գույքի 
դիտավորությամբ ոչնչացման կամ 
վնասման այնպիսի դեպքերը, 
որոնք տուժողին զգալի և դրանից 
ավելի չափերի վնաս են հասցրել: 

Այն դեպքերում, երբ խուլիգանու-
թյան ընթացքում գույքի դիտավո-
րությամբ ոչնչացման կամ վնաս-
ման արդյունքում տուժողին պատ-
ճառվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
185-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահ-
մանված զգալի չափերի վնաս, 
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ապա հանցավորի արարքը դար-
ձյալ ենթակա է որակման միայն ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածով, որքանով որ գույքի դիտա-
վորյալ ոչնչացմամբ կամ վնասմամբ 
զգալի չափի վնասի պատճառումը 
ներառվում է ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նախատեսված հանցակազ-
մի մեջ: 

Ինչ վերաբերում է խուլիգանու-
թյան ժամանակ ուրիշի գույքը դի-
տավորությամբ ոչնչացնելու կամ 
վնասելու այն դեպքերին, որոնց ժա-
մանակ անձին պատճառվել է խո-
շոր վնաս, արարքը ենթակա է 
որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 185-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի 
համակցությամբ, իսկ նույն գործո-
ղությունների արդյունքում տուժո-
ղին առանձնապես խոշոր չափի 
վնաս պատճառելու դեպքում՝ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասի և 185-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի 1-ին կետի համակցու-
թյամբ: 

Խուլիգանության ժամանակ ու-
րիշի գույքի դիտավորությամբ ոչն-
չացումը կամ վնասումը հրկիզման, 
պայթյունի կամ այլ հանրավտանգ 

եղանակով, որը չի պատճառել ա-
ռանձնապես խոշոր չափերի վնաս, 
ենթակա է որակման ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի     2-րդ 
և 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 
Նույն գործողությունը, որի արդյուն-
քում տուժողին պատճառվել է 
առանձնապես խոշոր չափերի վնաս 
կամ առաջացրել է պատմական, 
գիտական կամ մշակութային ա-
ռանձնակի արժեք ունեցող առար-
կաների ոչնչացում կամ վնասում, 
կամ անզգուշությամբ առաջացրել է 
մարդու մահ, ենթակա է որակման 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 185-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի համակցությամբ: 

Խուլիգանությունն անհրաժեշտ է 
տարբերել նաև զանգվածային ան-
կարգություններից, որոնց ժամա-
նակ հանցավորի գործողություննե-
րը կարող են ուղեկցվել բռնությամբ, 
ջարդերով, հրկիզումներով, գույքը 
ոչնչացնելով կամ վնասելով, հրա-
զեն, պայթուցիկ նյութեր կամ պայ-
թուցիկ սարքեր գործադրելով կամ 
իշխանության ներկայացուցչին զին-
ված դիմադրություն ցույց տալով: 
Նշված հանցակազմերի տարբերա-
կումը հիմնականում պայմանավոր-
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ված է հանցակազմի սուբյեկտիվ 
կողմով: 

Ի տարբերություն խուլիգանու-
թյան՝ զանգվածային անկարգու-
թյունների կազմակերպման նպա-
տակը պետական իշխանության 
կամ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններին ինչ-ինչ պա-
հանջների բավարարմանը հար-
կադրելն է, իշխանության մարմին-
ների հեղինակազրկումը, վարկաբե-
կումը, որն օբյեկտիվ կողմից ար-
տահայտվում է պետական իշխա-
նության կամ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմնի գործողություն-
ների կամ որոշումների դեմ բողոքի 
անվան տակ մեծաթիվ մարդկանց 
հավաքելու և նրանց անկարգու-
թյունների, վայրագությունների, 
սանձարձակության դրդելու և կա-
տարելու մեջ: 

Խնդիր է առաջանում նաև խուլի-
գանության և վանդալիզմի հանցա-
կազմերի տարանջատման ժամա-
նակ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 260-
րդ հոդվածի համաձայն՝ վանդալիզ-
մը շենքերը կամ այլ կառույցներն 
անպարկեշտ գրագրություններով 
կամ պատկերներով պղծելը, հասա-
րակական տրանսպորտում կամ այլ 
հասարակական վայրերում գույքը 

վնասելն է, եթե բացակայում են ա-
ռավել ծանր հանցագործության 
հատկանիշները: Ինչպես դժվար չէ 
նկատել, վանդալիզմն իր օրենսդ-
րական նման ձևակերպմամբ խուլի-
գանության յուրօրինակ դրսևորում 
է, և այդ հանգամանքը նկատի ունե-
նալով՝ մի շարք հեղինակներ նկա-
տել են, որ նույն հանցակազմի նա-
խատեսելն օրենսգրքի երկու տար-
բեր հոդվածներով ընդունելի չէ: 

Հանցակազմերի նշված տարբե-
րակումը հանցակազմի սուբյեկտիվ 
կողմի հատկանիշներից՝ շարժա-
ռիթներից ելնելով՝ նույնպես բավա-
րար լինել չի կարող, քանի որ վան-
դալիզմի դեպքում նրանք նշանա-
կություն չունեն արարքի որակման 
համար: 

Մնում է վանդալիզմի հանցա-
կազմը դիտարկել՝ որպես խուլիգա-
նության հանցակազմի մասնավոր 
դեպք, ինչպես, օրինակ, գույքի 
ոչնչացման կամ վնասման հանցա-
կազմի համար պատմության և մշա-
կույթի հուշարձաններ ոչնչացնելու 
կամ վնասելու հանցակազմն է: 

Վերոհիշյալ համեմատական 
վերլուծությունները վկայում են այն 
մասին, որ իր օբյեկտիվ կողմի բո-
վանդակությամբ՝ խուլիագանությու-
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նը բազմադեմ բնույթ ունի և կարող 
է ընդունել այլ հանցագործություն-
ների (առողջության, սեփականու-
թյան դեմ ուղղված և այլն) կերպար-
ներ: 

Այս պարագայում, ինչպես նկա-
տեցինք, գլխավոր տարբերակիչ 
հատկանիշը մնում է խուլիգանու-
թյան շարժառիթը, որը մի շարք ա-
ռանձին դեպքերում նույնպես բա-
վարար պայման չէ այլ հանցագոր-
ծություններից նրա տարբերակման 
համար: Հենց նշված հանգաման-
քով է պայմանավորված տարբեր 
ժամանակներում տարբեր իրավա-
գետների (Մ. Պ. Չուբինսկի4, Ս. Պ. 
Մոկրինսկի 5  և այլն) դիրքորոշումը 
հանցակազմի գոյության աննպա-
տակահարմարության և քրեական 
օրենսգրքից այն վերացնելու ան-
հրաժեշտության մասին: 

Հայտնի լեհ իրավագետ Ե. Սա-
վիցկին, հաստատելով վերոհիշյալ 
տեսակետը, նշել է, որ արտաքին 
դրսևորմամբ խուլիգանությունը հա-
մընկնում է բազմաթիվ հանցագոր-

                                                            
4  .  . .   //  X 

  ¬    
 . 13-16  1914 .  

, . 128: 
5  .  . .    // 

 ¬  . 1924. 37. 
.879: 

ծությունների հատկանիշների հետ 
և խուլիգանության դիսպոզիցիան 
համեմատել է մի պարկի հետ, որ-
տեղ կարելի է լցնել հիմար վար-
քագծի դսևորման ցանկացած 
դեպք: 

Ըստ որոշ հեղինակների էլ՝ դա-
տական պրակտիկան երկար տա-
րիներ այս հանցակազմն օգտագոր-
ծում է որպես «պահեստային» հան-
ցակազմ6: 

Վերոհիշյալ տեսակետները բազ-
մաթիվ այլ հեղինակների կողմից 
հիմնավոր և ընդունելի չեն համար-
վել: 

Իրավաբանական գրականու-
թյան մեջ քննարկման առարկա է 
հանդիսացել և հանդիսանում նաև 
խուլիգանության դեպքում դիտավո-
րության դսևորման եղանակի հար-
ցը: Հեղինակների մի մասը (Ն. Ի. 
Վետրով, Ցու. Ի. Լյապունով, Վ. Ի. 
Գլադկիխ և այլն) գտնում է, որ խու-
լիգանությունը կարող է կատարվել 
միայն ուղղակի դիտավորությամբ, 
մյուսների (Ն. Գ. Իվանով, Ա. Ի. 
Ռարոգ, Ա. Ն. Իգնատով, Վ. Վ. Շու-
բին և այլն) կարծիքով՝ այն կարող է 

                                                            
6 .  . .    

  ¬  . , 1971, 
.32: 
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կատարվել ինչպես ուղղակի, այն-
պես էլ անուղղակի դիտավորու-
թյամբ: Երկու դեպքում էլ բերվում 
են հիմնավորումներ՝ առանց հակա-
ռակ տեսակետի բացառման: Առա-
ջին տեսակետն է որդեգրել նաև ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանը7 և կոնկրետ 
քրեական գործի շրջանակում փոր-
ձել ձևավորել դատական պրակտի-
կա: 

Վճռաբեկ դատարանի նման 
դիրքորոշումը, սակայն, գիտական 
հիմնավորմամբ չի ամրագրվել, որը, 
անշուշտ, կնպաստեր նրա ավելի 
հասկանալի դառնալուն իրավակի-
րառների համար: Ավելին, փորձելով 
հիմնավորել խուլիգանությունը մի-
այն ուղղակի դիտավորությամբ կա-
տարվելու իր իրավական դիրքորո-
շումը՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 
կատարել է խուլիգանության հաս-
կացության յուրօրինակ մեկնաբա-
նում՝ ընդգծելով, որ՝ ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի վերլուծությունից երևում է 
նաև, որ հասարակական կարգի 
կոպիտ խախտումը կատարվում է 
հասարակության նկատմամբ բա-

                                                            
7  ’ .    

 , 2012 . 30-  ,  
/0014/01/11: 

ցահայտ անհարգալից վերաբեր-
մունք դրսևորելու նպատակով 
(որոշման 20-րդ կետ): 

Նպատակի սահմանումը, բնա-
կանաբար, հատկանիշ է հանցանքն 
ուղղակի դիտավորությամբ կա-
տարման մասին, բայց, չէ՞ որ խուլի-
գանության հասկացությունը սահ-
մանելիս՝ օրենսդիրը որևէ ժամա-
նակ նպատակի մասին որևէ նշում 
չի կատարել և երբեք չի սահմանել, 
որ հասարակական կարգի կոպիտ 
խախտումը կատարվում է հասա-
րակության նկատմամբ բացահայտ 
անհարգալից վերաբերմունք 
դրսևորելու նպատակով: Հակառա-
կը, թե՛ հասարակական կարգի կո-
պիտ խախտումը, թե' հասարակու-
թյան նկատմամբ բացահայտ ան-
հարգալից վերաբերմունքի դրսևո-
րումը միշտ էլ դասվել է հանցակազ-
մի ոչ թե սուբյեկտիվ, այլ օբյեկտիվ 
կողմի հատկանիշներին: 

Մեր կարծիքով, վիճահարույց 
հարցի ճիշտ լուծումը պետք է պայ-
մանավորել խուլիգանության հան-
ցակազմի օրենսդրական նկա-
րագրման եղանակի առանձնա-
հատկություններով, իսկ ըստ 
օրենսդրական նկարագրման' ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդ-
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վածի 1-ին մասով սահմանված խու-
լիգանության հանցակազմը ձևա-
կան հանցակազմ է, որքանով որ, ի 
տարբերություն նյութական հանցա-
կազմերի, հետևանքները նկարագր-
ված չեն որպես հանցակազմի պար-
տադիր հատկանիշ, իսկ ձևական 
հանցակազմ ունեցող հանցագոր-
ծությունները, ինչպես և հատված 
հանցակազմերով հանցագործու-
թյունները կամ այն հանցագործու-
թյունները, որոնց հանցակազմերը 
նախատեսում են հանցագործու-
թյան կատարման նպատակը, կա-
տարվում են միայն ուղղակի դիտա-
վորությամբ, քանի որ հնարավոր չէ 
սեփական կամքով որոշակի գործո-
ղությունների կատարումը՝ չցանկա-
նալով այդ, այսինքն հանցավորը 
գիտակցում է իր գործողությունների 
բնույթը, որոնք կոպիտ կերպով 
խախտում է հասարակական կարգը 
և դրսևորում բացահայտ անհար-
գալից վերաբերմունք հասարակու-
թյան նկատմամբ և ցանկանում 
դրանց կատարումը: 

Բայց արդյո՞ք խուլիգանության 
բոլոր դեպքերում է այդպես: Օրի-
նակ, ուրիշի գույքը ոչնչացնելով 
կամ վնասելով կատարված խուլի-
գանությունը կամ խուլիգանությու-

նը, որը զուգորդվել է անձի առող-
ջությանը միջին ծանրության վնաս 
պատճառելով՝ նյութական հանցա-
կազմեր են, որքանով որ դրանցում 
վտանգավոր հետևանքները նկա-
րագրված են կամ դրանց առկայու-
թյունը ենթադրում է որպես հանցա-
կազմի պարտադիր հատկանիշ, 
իսկ նյութական հանցակազմերով 
հանցագործությունները, ինչպես 
հայտնի է, կարող են կատարվել 
ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղ-
ղակի դիտավորությամբ: 

Վերջին հաշվով, հնարավոր են 
դեպքեր, երբ խուլիգանության կա-
տարման ժամանակ անձը չցանկա-
նա այդ հետևանքները, բայց գի-
տակցաբար թույլ տա դրանք, որը 
ոչ այլ ինչ է, քան անուղղակի դի-
տավորության դրսևորում: 

Սակայն, ՀՀ վճռաբեկ դատարա-
նը այս տեսանկյունով վերլուծու-
թյուն չի կատարել և դիրքորոշում չի 
հայտնել արարքի քրեաիրավական 
որակման համար խիստ կարևոր 
այն հարցի կապակցությամբ, թե' 
հանցավոր հետևանքը հանդիսա-
նում է խուլիգանության հանցակազ-
մի պարտադիր հատկանիշ, թե՞ այն 
գտնվում է խուլիգանության հանցա-
կազմի սահմաններից դուրս: 
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Եվ, եթե ձևական հանցակազմից 
դուրս գտնվող և նյութական հան-
ցակազմի տարր համարվող ուղղա-
կի դիտավորությամբ արտահայտ-
ված հետևանքը հանդիսանում է 
ինքնուրույն հանցագործության 
հատկանիշ, ապա արդյո՞ք նման 
դեպքում անուղղակի դիտավորու-
թյամբ արտահայտված հետևանքը 
նույնպես հանդիսանում է ինքնու-
րույն հանցագործության հատկա-
նիշ, և այդ դեպքում այն ինչ կերպ 
կարող է ազդել արարքի որակման 
վրա, այսինքն՝ խուլիգանության 
դեպքում անուղղակի դիտավորու-
թյամբ ուրիշի գույքի ոչնչացման 
կամ վնասման, կամ անձին թեթև 
կամ միջին ծանրության վնաս 
պատճառելու դեպքում հանցավորի 
արարքը պետք է որակվի ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 258 հոդվածի 2-րդ 
կամ 3-րդ մասով' որպես չարամիտ 
խուլիգանություն, թե՞ ոչ, այսինքն՝ 
նյութական հանցակազմի դեպքում 
արարքը չարամիտ խուլիգանություն 
որակելու համար անհրաժեշտ է 
հետևանքների նկատմամբ միայն 
ուղղակի դիտավորություն, թե՞ ոչ, 
կամ, եթե հետևանքները խուլիգա-
նության հանցակազմի պարտադիր 
հատկանիշներ չեն, այլ գտնվում են 

խուլիգանության հանցակազմի 
սահմաններից դուրս, ապա արար-
քի որակման ի՞նչ կանոններ են կի-
րառվում: 

Սրանք հարցեր են, որոնք ոչ մի-
այն գիտական մեկնաբանման կա-
րիք ունեն, այլև՝ օրենքի միատեսակ 
կիրառում ապահովելու պահանջ, 
առավել ևս մեր օրերում, երբ ա-
րարքների որակման կանոնների 
հստակ սահմանումը հատկապես 
կարևոր է հասարակության համար 
լուրջ վտանգ ներկայացնող հասա-
րակական կարգի խախտման նոր և 
առավել հանդուգն ձևերով դրսևո-
րումների դեմ լիարժեք պայքար 
կազմակերպելու համար, չմոռանա-
լով, որ, ինչպես ընդունված է ասել՝ 
խուլիգանությունը «հանցավորու-
թյան դպրոցն» է, իսկ «քրեստոմա-
տիական ճշմարտության կամայա-
կան մեկնաբանությունը ի վերջո 
կարող է հանգեցնել աբսուրդի»: 
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2015Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՉՀԱՍՏԱՏՎԱԾ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ  

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Վաղինակ Ջանազյան 
ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության 

պետի տեղակալ, արդարադատության գնդապետ  
 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախա-

գահի 2016թ. փետրվարի 29-ի թիվ   
13-Ա հրամանի պահանջները կա-
տարելու նպատակով ստեղծված աշ-
խատանքային խումբն ուսումնասի-
րել է 2015թ. ընթացքում մեղադրա-
կան եզրակացությունները չհաս-
տատված և լրացուցիչ քննության 
վերադարձված՝ ՀՀ քննչական կոմի-
տեի ստորաբաժանումներում 
քննված քրեական գործերը:  

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, 
որ հաշվետու ժամանակահատվա-
ծում մեղադրական եզրակացու-
թյամբ (և բժշկական բնույթի հար-
կադրանքի միջոցներ կիրառելու մա-
սին որոշմամբ) դատախազին 
ուղարկված 3.215 քրեական գործե-
րով մեղադրական եզրակացություն-
ները չեն հաստատվել և լրացուցիչ 
քննության են վերադարձվել 67-ը 
(շուրջ 2.7 տոկոսը), որոնցից 5-ը՝ 
ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչու-

թյունում, 2-ը՝ ԶՔԳՎ կայազորային 
քննչական բաժիններում,  33-ը՝ 
մարզային քննչական վարչություն-
ներում, 3-ը՝ Երևան քաղաքի քննչա-
կան վարչությունում, 24-ը՝ վարչա-
կան շրջանների քննչական բաժին-
ներում:  

Լրացուցիչ քննության վերա-
դարձված քրեական գործերից 49-ը 
կրկին մեղադրական եզրակացու-
թյամբ ուղարկվել է դատախազին,  
9-ը կարճվել է, 2-ը կասեցվել, իսկ   7 
քրեական գործ ընթացքի մեջ է:  

Լրացուցիչ քննության վերա-
դարձման դեպքեր են արձանագրվել 
Մալաթիա-Սեբաստիա` 7, որից 5-ը 
կրկին ուղարկվել է դատախազին,  
1-ը կարճվել է, 1-ը` կասեցվել,  Շեն-
գավիթ վարչական շրջանի քննչա-
կան բաժնում` 7, որից 7-ն էլ կրկին 
մեղադրական եզրակացությամբ 
ուղարկվել է դատախազին, Երևան 
քաղաքի քննչական վարչությու-
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նում` 3, որոնք բոլորն էլ մեղադրա-
կան եզրակացությամբ ուղարկվել է 
դատախազին, Էրեբունի և Նուբա-
րաշեն վարչական շրջանների քննչա-
կան բաժնում` 4, բոլորն էլ կրկին մե-
ղադրական եզրակացությամբ 
ուղարկվել են դատախազին, 
Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչա-
կան շրջանների քննչական բաժնում` 
3, որից 1-ը կրկին ուղարկվել է դա-
տախազին, 1-ը կարճվել է, 1-ն 
ընթացքի մեջ է,     Ավան և Նոր-
Նորք վարչական շրջանների քննչա-
կան բաժնում` 2, որից 1-ը կրկին մե-
ղադրական եզրակացությամբ 
ուղարկվել է դատախազին, 1-ն ըն-
թացքի մեջ է, Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ քննչական բաժնում` 1, որը 
կրկին ուղարկվել է դատախազին:  

Տավուշի մարզային քննչական 
վարչությունում լրացուցիչ քննության 
է վերադարձվել 12 քրեական գործ, 
որից 8-ը կրկին մեղադրական եզ-
րակացությամբ ուղարկվել է դատա-
խազին, 4-ն ընթացքի մեջ է, Արա-
գածոտնում՝ 5, որից 2-ն ուղարկվել 
է դատախազին, 2-ը կարճվել է, 1-ին 
ընթացքի մեջ է, Շիրակում` 5, որից 
3-ը մեղադրական եզրակացությամբ 
ուղարկվել է դատախազին, 1-ը 
կարճվել է, 1-ը` կասեցվել, Կոտայ-

քում` 4, որից 2-ը կրկին մեղադրա-
կան եզրակացությամբ ուղարկվել է 
դատախազին, 2-ը կարճվել է, 
Վայոց Ձորում՝ 2 քրեական գործ, 
որոնք կրկին մեղադրական եզրա-
կացությամբ ուղարկվել են դատա-
խազին, Սյունիքում` 2 քրեական 
գործ, որոնք կրկին ուղարկվել են 
դատախազին, Լոռիում, Արարա-
տում և Գեղարքունիքում 1-ական 
քրեական գործ: Հիշյալ քրեական 
գործերը կրկին մեղադրական եզրա-
կացությամբ ուղարկվել են դատա-
խազին:  

Լրացուցիչ քննության վերա-
դարձնելու դեպքեր չեն արձա-
նագրվել        Արաբկիրի, Քանաքեռ-
Զեյթունի քննչական բաժիններում, 
ինչպես նաև Արմավիրի մարզի 
քննչական վարչությունում:  

Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ քրեական գործերը մե-
ծամասամբ լրացուցիչ քննության 
են վերադարձվել վարույթն իրա-
կանացնող մարմնի կողմից քննու-
թյան ոչ պատշաճ պլանավորման 
արդյունքում թերի նախաքննութ-
յուն կատարելու պատճառով: Բա-
ցի այդ, մի շարք դեպքերում վա-
րույթն իրականացնող մարմիննե-
րի կողմից նախաքննության ըն-
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թացքում թույլ են տրվել նյութա-
կան և դատավարական նորմերի 
էական խախտումներ, որոնց 
պատճառով գործերը վերադարձ-
վել են լրացուցիչ քննության: 

 
 

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ  
ՆՈՐՄԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ 

 
Դատախազների կողմից քրեա-

կան գործերը լրացուցիչ քննության 
են վերադարձվել մեծամասամբ ՀՀ 
քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի պա-
հանջները չպահպանելու՝ գործի 
քննության լրիվությունը, բազմակող-
մանիությունը չապահովելու պատ-
ճառաբանությամբ: Այսինքն, քրեա-
կան գործերով կատարվել է մակե-
րեսային քննություն, չեն կատարվել 
անհրաժեշտ բոլոր քննչական և դա-
տավարական գործողությունները:  

Մի քանի դեպքում դատախազնե-
րի որոշմամբ գործերը լրացուցիչ 
նախաքննության են վերադարձվել 
ՀՀ քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի պա-
հանջները խախտելու պատճառով: 
Մասնավորապես, նախաքննության 
ընթացքում դատավարության լեզ-

վին չտիրապետող անձինք հար-
ցաքննվել են կամ առանց թարգմա-
նի, կամ թեկուզև թարգմանի մաս-
նակցությամբ, սակայն առանց 
թարգման ներգրավելու մասին որո-
շում կայացնելու, նրա իրավունքները 
բացատրելու և ակնհայտ սխալ 
թարգմանություն կատարելու համար 
քրեական պատասխանատվության 
մասին նախազգուշացված լինելու: 

Օրինակ, ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի 
քննչական վարչությունում քննվող 
քրեական գործով  տուժող Ինա 
Գասպարյանի հարցաքննության 
արձանագրության վերջում որպես 
թարգման ստորագրել է Մ.Ալավեր-
դյանը՝ հավաստելով, որ ցուցմունքն 
ընթերցվել է իր կողմից բարձրա-
ձայն, այն քննիչի կողմից գրված է 
ճիշտ, Ինա Գասպարյան-Քոչարյանի 
բառերից: 

2015թ. մայիսի 16-ին նախա-
քննական մարմնի կողմից կազմվել 
է արձանագրություն այն մասին, որ 
հարցաքննությունից հետո Ինա 
Գասպարյան-Քոչարյանը հայտա-
րարել է, որ տիրապետում է հայե-
րեն բանավոր լեզվին, սակայն լի-
արժեք չի տիրապետում հայերեն 
գրավոր լեզվին: 

Գործի նյութերի ուսումնասիրու-
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թյամբ պարզվել է, որ թարգման 
Մարինա Ալավերդյանը գործով 
ներգրավվել է որպես ռուսերեն լեզ-
վի թարգման հիշյալ հարցաքննու-
թյունից 6 օր անց՝ 2015 թվականի 
մայիսի 22-ին կայացված որոշմամբ: 
Այսինքն, Ինա Գասպարյանը 2015թ. 
մայիսի 16-ին հարցաքննվել է ա-
ռանց օրենքով սահմանված կար-
գով վարույթին ներգրավված թարգ-
մանի: Ավելին, թարգման Մարինա 
Ալավերդյանը չի նախազգուշացվել 
նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338-
րդ հոդվածով նախատեսված քրեա-
կան պատասխանատվության մա-
սին: Այսինքն՝ վարույթ իրականաց-
նող մարմնի կողմից խախտվել են 
ՀՀ քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մա-
սի և 188.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
պահանջները, որի հետևանքով 
Ի.Գասպարյանի ցուցմունքը, ՀՀ 
քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետի իրավակարգավոր-
ման ուժով, չի կարող համարվել 
թույլատրելի ապացույց: Ավելին, նա-
խաքննության ընթացքում տուժող 
Ի.Գասպարյանի կողմից դիմումներ 
են ներկայացվել ռուսերեն լեզվով և 
դրանք առանց թարգմանության կց-

վել են քրեական գործին, ինչով 
խախտվել է ՀՀ քրեական դատա-
վարության օրենսգրքի 15-րդ հոդ-
վածի 4-րդ կետի պահանջը: 

Բացի այդ, գործի ուսումնասիրու-
թյունից պարզվել է, որ տուժող 
Ի.Գասպարյանը վարույթն իրակա-
նացնող մարմնին հասցեագրել է 
դիմումներ, որոնցով միջնորդել է 
կատարել որոշ քննչական և դատա-
վարական գործողություններ, սա-
կայն դրանց վերաբերյալ ՀՀ քրեա-
կան դատավարության օրենսգրքի 
102-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով որոշում չ կայացվել  և 
քննարկման արդյունքների մասին 
դիմումատուին չի հայտնվել: 

Տավուշի մարզի քննչական վար-
չությունում քննված քրեական գոր-
ծով Աշոտ Սարհատյանին ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով 
մեղադրանք է առաջադրվել կնոջը՝ 
Իվետա Խոջաևային ծեծի ենթարկե-
լու համար: Դատախազի որոշմամբ 
քրեական գործը վերադարձվել է 
լրացուցիչ նախաքննության` այն 
պատճառաբանությամբ, որ տուժողը 
և վկա Ա.Փիրումյանը, չնայած այն 
հանգամանքին, որ չեն տիրապետել 
քրեական դատավարության լեզվին, 
հարցաքննվել են ՀՀ քրեական դա-
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տավարության օրենսգրքի 15-րդ 
հոդվածի պահանջների խախտ-
մամբ, ինչի արդյունքում հիշյալ 
անթույլատերի ապացույցները դրվել 
են մեղադրանքի հիմքում:  

Որոշ դեպքերում գործի նյութերով 
հարուցված նոր քրեական գործին 
կցվել են նախորդ գործով հար-
ցաքննված անձանց ցուցմունքները, 
իսկ այդ անձինք նոր գործով չեն 
հարցաքննվել, որպիսի պայմաննե-
րում այդ ցուցմունքները հիշյալ գոր-
ծով չեն կարող դրվել մեղադրանքի 
հիմքում:   

Օրինակ, ՀՀ ՔԿ Վայոց Ձորի 
քննչական վարչությունում քննվող 
քրեական գործի նյութերով հարուց-
ված քրեական գործին կցվել են 
վկաներ Լևոն Թադևոսյանի, Հայ-
կուհի Մարտիրոսյանի, Մյասնիկ 
Հակոբյանի, Արթուր Ղազարյանի՝ 
նախորդ գործով տված ցուցմունքնե-
րը: Հետագայում քննիչը լրացուցիչ 
հարցաքննել է վկա Նոնա Խաչատ-
րյանին՝ այն դեպքում, երբ վերջինս 
տվյալ գործով հարցաքննված չի 
եղել: Հարցաքննության արձանագ-
րության մեջ չեն նշվել նրա կենսագ-
րական տվյալները, վկային չեն 
պարզաբանվել ՀՀ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքի 86-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
նրա դատավարական իրավունքնե-
րը: Նմանատիպ խախտումներով է 
կատարվել նաև վկա Արթուր Ղազա-
րյանի հարցաքննությունը:  

Բացի այդ, Լևոն Թադևոսյանը և 
Հայկանդուխտ Մարտիրոսյանը` որ-
պես մեղադրյալ հարցաքննվելիս, 
խնդրել են հիմք ընդունել վկայի կար-
գավիճակում տված ցուցմունքները, 
մինչդեռ տվյալ քրեական գործով 
նրանք չեն հարցաքննվել: 

Այսինքն, քրեական գործով մե-
ղադրանքի հիմքում դրվել են ան-
թույլատրելի ապացույցներ՝ այլ գոր-
ծով հարցաքննված մի շարք վկանե-
րի ցուցմունքներ (գործին են կցվել 
հարցաքննության արձանագրու-
թյունների պատճեններ), ինչը գործը 
լրացուցիչ քննության վերադարձնե-
լու հիմք է հանդիսացել: 

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է 
նաև, որ մի քանի քրեական գործեր 
լրացուցիչ նախաքննության են վե-
րադարձվել մեղադրյալների հա-
կընդդեմ հարցման իրավունքը 
խախտելու համար: Մասնավորա-
պես, մեղադրյալների և գործով վկա-
ների (տուժողների) ցուցմունքներում 
առկա էական հակասությունների 
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պարագայում նրանց միջև առերե-
սում չի կատարվել:  

Որոշ դեպքերում գործը լրացուցիչ 
նախաքննության վերադարձնելու 
պատճառ է հանդիսացել որպես մե-
ղադրյալ ներգրավելու մասին որո-
շումներում արարքի փաստական 
հանգամանքների վերաբերյալ հըս-
տակ ձևակերպումներ չտալու, օբյեկ-
տիվ կողմը չհստակեցնելու՝ ՀՀ քրե-
ական դատավարության օրենսգրքի 
202-204-րդ հոդվածներով սահման-
ված կանոնները խախտելու, ՀՀ վճ-
ռաբեկ դատարանի նախադեպային 
որոշման  պահանջները չապահովե-
լու համար:     

 Մի շարք գործերի ուսումնասի-
րությամբ պարզվել է, որ դրանք լրա-
ցուցիչ նախաքննության են վերա-
դարձվել՝ կազմված մեղադրական 
եզրակացությունը ՀՀ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքի 270-րդ և 
272-րդ հոդվածներով նախատես-
ված պահանջներին չհամապատաս-
խանելու համար:  

Օրինակ` Շիրակի մարզի քննչա-
կան վարչությունում քննված քրեա-
կան գործի նախաքննությամբ 
պարզվել է, որ Էդուարդ Թովմասյա-
նը Գյումրի քաղաքի Անի թաղամա-
սի Մ.Ավետիսյան փողոցի 1-ին շեն-

քի շքամուտքում դիտավորությամբ 
կոպիտ կերպով խախտելով հասա-
րակական կարգը, բացահայտ ան-
հարգալից վերաբերմունք դրսևորե-
լով հասարակության նկատմամբ, 
կատարել է խուլիգանական գործո-
ղություններ: Բացի այդ, պարզվել է, 
որ նա իր անձնական օգտագործման 
ավտոմեքենան բարձր արագությամբ 
վարել է Քնարիկ Հովակիմյանի և 
վերջինիս մոր՝ Անահիտ Հովակի-
մյանի ուղղությամբ, իսկ վերջիններս 
վրաերթի ենթարկվելուց խուսափելու 
համար հեռացել են: Քիչ անց, էդո -
արդ Թովմասյանը, անցնելով Քնա-
րիկ և Անահիտ Հովակիմյանների 
կողքով, իջեցրել է աջ կողային 
ապակին, սպառնացել է կոկորդնե-
րը կտրելու եղանակով սպանել 
նրանց, ինչը վերջիններս ընդունել 
են որպես իրական սպառնալիք: 

Էդուարդ Թովմասյանին մեղա-
դրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մա-
սով և 137-րդ հոդվածի 1-ին մասով:  

Հետագայում քննիչը որոշում է կա-
յացրել էդուարդ Թովմասյանին ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի 
1-ին մասով առաջադրված մեղադ-
րանքը վերացնելու մասին, ինչից հե-
տո սակայն նրան նոր մեղադրանք չի 
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առաջադրել և գործը մեղադրական 
եզրակացությամբ ուղարկել է դատա-
խազին: 

Հաշվի առնելով, որ քննիչի կողմից 
խախտվել են ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի 202-204-րդ հոդ-
վածներով սահմանված կանոնները, 
կազմված մեղադրական եզրակացու-
թյունը չի բավարարել ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 270-րդ 
և 272-րդ հոդվածներով նախատես-
ված պահանջներին, քրեական գործը 
դատախազի որոշմամբ վերադարձվել 
է լրացուցիչ քննության:  

Ուսումնասիրությամբ պարզվել 
է նաև, որ որոշ դեպքերում քրեա-
կան գործերը լրացուցիչ նախա-
քննության են վերադարձվել նաև 
նյութական խախտումներ թույլ 
տալու համար: Մասնավորապես, 
հանցագործության հատուկ 
սուբյեկտ նախատեսող հանցագոր-
ծությունների վերաբերյալ գործերով 
չեն հստակեցվել որպես մեղադրյալ 
ներգրավված անձի ֆունկցիոնալ 
պարտականությունները, իսկ որոշ 
դեպքերում մեղադրյալների արարք-
ներին տրվել է սխալ իրավաբանա-
կան գնահատական:  

Օրինակ, Շենգավիթի վարչական 
շրջանի քննչական բաժնում քննված 
քրեական գործն ըստ մեղադրանքի 

Ա.Բաբայանի՝ ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 34-177 հոդվածի   2-րդ 
մասի 2-րդ կետով, Վ.Թովմասյանի, 
Գ.Մարտիրոսյանի և Ս.Գևորգովի՝ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 186.1-րդ 
հոդվածով (գույքի պահպանության 
պարտականություններն անփույթ 
կամ անբարեխիղճ կատարելը) մե-
ղադրական եզրակացությամբ 
ուղարկել է Երևան քաղաքի Շենգա-
վիթ վարչական շրջանի դատախա-
զություն: 

Դատավարական ղեկավարում 
իրականացնող դատախազի որոշ-
մամբ գործը վերադարձվել է քննիչին 
լրացուցիչ նախաքննություն կատարե-
լու՝ այն պատճառաբանությամբ, որ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 186.1-րդ 
հոդվածով նախատեսված հանցա-
կազմի սուբյեկտը հատուկ է, այսինքն՝ 
այդպիսին կարող է հանդիսանալ մի-
այն անձը, ում գրավոր պայմանագրի, 
հրամանի կամ կարգադրության ուժով 
հանձնարարվել է իրականացնել որո-
շակի գույքի պահպանություն կամ 
պաշտպանություն, մինչդեռ քրեական 
գործի նյութերում բացակայել  մե-
ղադրյալներ Վարուժան Թովմասյա-
նի, Գրիգոր Մարտիրոսյանի և Սերոբ 
Գեորգովի՝ «Կամբատ» ՍՊ ընկերու-
թյան համապատասխան աշխատա-
կիցներ հանդիսանալու փաստը հաս-
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տատող ապացույցը, որի ուժով յուրա-
քանչյուրին պետք է հանձնարարված 
լիներ հափշտակված գույքի պահպա-
նությունը: Նման պայմաններում նշ-
ված անձինք չեն կարող հանդիսանալ 
քննարկվող հանցակազմի սուբյեկտ:  

Լրացուցիչ քննության ընթացքում 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 186.1-րդ 
հոդվածով մեղադրվող անձանց և 
«Կամբատ» ՍՊ ընկերության միջև 
«Ուրբան Լոջիստիք Սերվիս» ՓԲԸ-ում 
պահնորդական գործունեություն իրա-
կանացնելու պայմանագրեր չեն 
հայտնաբերվել: ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 186.1-րդ հոդվածով նա-
խատեսված հանցակազմի առկայու-
թյունը արձանագրելու համար ան-
հրաժեշտ էր, որպեսզի անձին գրա-
վոր պայմանագրի, հրամանի կամ 
կարգադրության ուժով հանձնարար-
ված լիներ որոշակի գույքի պահպա-
նություն կամ պաշտպանություն, որի 
համաձայն՝ տվյալ պահնորդների վրա 
պետք է դրված լինեին պարտականու-
թյուններ, ինչը տվյալ դեպքում բացա-
կայել է: Վերը շարադրվածի հիմքով 
քննիչը որոշում է կայացրել Վ.Թովմա-
սյանի, Գ.Մարտիրոսյանի և Ս.Գևոր-
գովի նկատմամբ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 186.1-րդ հոդվածով հարուց-
ված քրեական հետապնդումը դադա-
րեցնելու մասին՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 35 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով:  
Ավան և Նոր-Նորք քննչական 

բաժնում քննված քրեական գործով 
պարզվել է, որ Արմեն Ավագյանը, 
հանդիսանալով «Յունիբանկ» ՓԲԸ-ի 
«Ավան» մասնաճյուղի գործերի կա-
ռավարիչ, ապա՝ նույն մասնաճյուղի 
վաճառքի գծով տնօրեն, օգտվելով 
պաշտոնեական դիրքից, խարդախութ-
յամբ ուրիշի առանձնապես խոշոր չա-
փի գույքը հափշտակելու նպատակով, 
բանկի թվով երեք հաճախորդների ա-
նուններով նախապատրաստել է վար-
կային փաստաթղթերի կեղծ փաթեթ-
ներ, որոնց հիման վրա բանկի տրա-
մադրած քարտերով «Յունիբանկ» 
ՓԲԸ-ի բանկոմատներից կանխիկաց-
րել և հափշտակել է առանձնապես 
խոշոր չափի գումարներ: 

Քրեական գործը մեղադրական 
եզրակացությամբ ստանալուց հետո 
դատախազի որոշմամբ այն վերա-
դարձվել է լրացուցիչ նախաքննու-
թյան՝ այն պատճառաբանությամբ, որ 
վարույթն իրականացնող մարմինը 
սխալ եզրահանգման է եկել, որ մե-
ղադրյալը հափշտակել է քաղաքացի-
ների գումարները: Գործի տվյալնե-
րից հետևում է, որ մեղադրյալը, կազ-
մելով կեղծ վարկային փաստաթըղ-
թեր, ստացել ու հափշտակել է ոչ թե 
քաղաքացիների, այլ բանկի գումար-
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ները: Այսինքն, որպես մեղադրյալ 
ներգրավելու մասին որոշման մեջ 
սխալ ձևակերպում է տրվել մեղադ-
րյալի արարքի փաստական կողմին:  

Մի քանի դեպքով գործերը լրա-
ցուցիչ նախաքննության են վերա-
դարձվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պա-
հանջները խախտելու համար, երբ 
մի քանի հանրորեն վտանգավոր ա-
րարք կատարած անձին մեղադ-
րանք է առաջադրվել միայն մեկ 
հոդվածով, այսինքն, խախտվել են 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 20-րդ հոդ-
վածի պահանջները: 

 Ամփոփելով 2015թ. ընթացքում 
լրացուցիչ քննության վերադարձված 
գործերը, պետք է արձանագրել, որ 
քննության որակի բարձրացման ուղ-
ղությամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել 
համապատասխան միջոցներ՝ գոր-
ծերը չպլանավորելու, դրա արդյուն-
քում թերի նախաքննություն կատա-
րելու պատճառով լրացուցիչ քննու-
թյան վերադարձնելու դեպքերը 
նվազագույնի հասցնելու և բացառե-
լու ուղղությամբ:  

Մեղադրական եզրակացություն-
ները չհաստատված և լրացուցիչ 
քննության վերադարձված քրեական 
գործերի ուսումնասիրություն կատա-

րած աշխատանքային խումբը 
գտնում է, որ Հայաստանի Հանրա-
պետության քննչական կոմիտեի 
ստորաբաժանումների և մարմիննե-
րի ղեկավարները թերի նա-
խաքննություն կատարելու պատճա-
ռով քրեական գործերը լրացուցիչ 
քննության վերադարձնելու դեպքերը 
նվազագույնի հասցնելու և բացառե-
լու նպատակով պետք է ձեռնարկեն 
գործուն քայլեր՝ քննության որակի 
բարձրացման ուղղությամբ, հսկողու-
թյուն սահմանեն՝ քրեական գործերը 
պատշաճ պլանավորելու և դրանց 
քննության լրիվությունն ու բազմա-
կողմանիությունն ապահովելու ուղ-
ղությամբ: Բացի այդ, պետք է հսկո-
ղություն սահմանել՝ արձանագրված 
թերությունները հետագայում բացա-
ռելու ուղղությամբ:  

Հայաստանի Հանրապետության 
քննչական կոմիտեի ստորաբաժա-
նումների և մարմինների քննիչները՝ 
քրեական գործերի քննության լրի-
վությունն ու բազմակողմանիու-
թյունն ապահովելու նպատակով 
պետք է պատշաճ պլանավորեն աշ-
խատանքը, քննության որակի բարձ-
րացման նպատակով խորացնեն 
մասնագիտական գիտելիքները:  
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 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  
ԽԱԽՏԵԼՈՒ   ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(քրեաիրավական և քրեագիտական վերլուծություն) 

 
 

Գրիգոր Սարգսյան 
ՀՀ քննչական կոմիտեի քրեական գործերի քննության 

աջակցության վարչության պետ,  
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

 
 

Մարդը, նրա արժանապատվու-
թյունը, հիմնական իրավունքները և 
ազատությունները բարձրագույն 
արժեքներ են: Պետությունն ապա-
հովում է մարդու և քաղաքացու 
հիմնական իրավունքների և ազա-
տությունների պաշտպանությունը՝ 
միջազգային իրավունքի սկզբունք-
ներին ու նորմերին համապատաս-
խան1:  

Մարդու սահմանադրական հիմ-
նական իրավունքների թվում յուրա-
քանչյուրի անվտանգության ու հի-
գիենայի պահանջները բավարա-
րող աշխատանքային պայմաններ 
ունենալու իրավունքն է: Բնականա-
բար, այս իրավունքը գեներացրել է 
իրավահարաբերությունների շրջա-
նակ, որոնց իրավակարգավորումն 
                                                            
1 ՀՀ Սահմանադրություն, 3-րդ հոդված 

ապահովել է մարդու համար իրա-
վական պաշտպանության արդյու-
նավետ կառուցակարգերի համա-
կարգի գոյությունը: Նշյալ համա-
կարգի առանցքային  բաղադրիչը 
ՀՀ քրեական օրենսգիրքն է, որի  
157-րդ հոդվածը պաշտպանության 
տակ է առել աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնները: 

Խնդրո առարկա հոդվածի դիս-
պոզիցիան առավել ընդլայնում է ի-
րավահարաբերությունների շրջա-
նակը՝ ներառելով նաև աշխատան-
քային հարաբերությունների հետ 
կապված տեխնիկայի անվտանգու-
թյան հարցերը: Մասնավորապես՝ 
հոդվածը քրեական պատասխա-
նատվություն է սահմանում   տեխ-
նիկայի անվտանգության կամ աշ-
խատանքի պաշտպանության կա-
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նոնների խախտման համար՝ 
դրանց պահպանման համար պա-
տասխանատու անձի կողմից:  

Քրեական քաղաքականության 
բովանդակությունը, պատմական 
զարգացման համատեքստում, որո-
շակի փոփոխության է ենթարկվել: 
Եթե խորհրդային տարիներին 
ՀԽՍՀ քրեական օրենսգրքի 138-րդ 
հոդվածը պատասխանատվություն 
էր սահմանում անգամ ձևական 
հանցակազմի համար (աշխատան-
քի պաշտպանության կանոնների 
այնպիսի խախտումները, որոնք չեն 
առաջացրել, սակայն կարող էին ա-
ռաջացնել մարդկանց հետ 
դժբախտ դեպքեր կամ այլ ծանր 
հետևանքներ, ինչպես նաև մարդու 
առողջությանը պատճառել են թեթև 
վնաս կամ նման վնասին համապա-
տասխանող աշխատունակության 
կորուստ), ապա ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 157-րդ հոդվածով քրեա-
կան պատասխանատվության ծագ-
ման նվազագույն հիմքը՝ մարդու ա-
ռողջությանը անզգուշությամբ մի-
ջին ծանրության վնասի պատճա-
ռումն է կամ մասնագիտական հի-
վանդության առկայությունը: 

 
 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ  
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, ամ-
բաստանյալ Ատոմ Արմենակի Մա-
նուկյանի վերաբերյալ քրեական 
գործով2 2013 թվականի նոյեմբերի 
28-ին կայացված որոշման մեջ ան-
դրադարձել է ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 157-րդ հոդվածի քրեաի-
րավական մեկնաբանությանը, որի 
առումով մասնավորապես նշել է. 

§ՀՀ քրեական օրենսգրքի 157-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը պատասխա-
նատվություն է նախատեսում տեխ-
նիկայի անվտանգության կամ աշ-
խատանքի պաշտպանության կա-
նոնները խախտելու համար` դրանց 
պահպանման համար պատասխա-
նատու անձի կողմից, եթե մարդու 
առողջությանն անզգուշությամբ 
պատճառվել է ծանր կամ միջին 
ծանրության վնաս կամ մասնագի-
տական հիվանդություն¦: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 157-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասը պատասխա-
նատվություն է նախատեսում նույն 
արարքի համար, որն անզգուշու-
թյամբ առաջացրել է տուժողի մահ: 

                                                            
2 Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0032/01/12 
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Վճռաբեկ դատարանն արձա-
նագրում է, որ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 157-րդ հոդվածով նախա-
տեսված հանցագործության անմի-
ջական օբյեկտը այն հասարակա-
կան հարաբերություններն են, ո-
րոնք ուղղված են մարդու` անվտան-
գության և հիգիենայի պահանջները 
բավարարող աշխատանքային պայ-
մանների իրավունքի ապահովմա-
նը, իսկ լրացուցիչ օբյեկտ են հան-
դիսանում մարդու կյանքը և առող-
ջությունը: 

Քննարկվող հանցագործությու-
նից տուժող կարող են հանդիսանալ 
այն ձեռնարկության, կազմակեր-
պության աշխատակիցները, որտեղ 
թույլ են տրվել տեխնիկայի ան-
վտանգության կամ աշխատանքի 
պաշտպանության կանոնների 
խախտումներ, ինչպես նաև այն ան-
ձինք, ում ժամանակավոր կամ 
մշտական գործունեությունը կապ-
ված է տվյալ արտադրության հետ: 
Այն դեպքում, երբ տեխնիկայի ան-
վտանգության կամ աշխատանքի 
պաշտպանության կանոնները՝ 
դրանց պահպանման համար պա-
տասխանատու անձի կողմից խախ-
տելու արդյունքում վնաս է պատ-
ճառվում տվյալ արտադրության 

հետ կապ չունեցող անձանց առող-
ջությանը, արարքը, կախված ոտըն-
ձգության բնույթից, կարող է որակ-
վել որպես պաշտոնեական անփու-
թություն (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
315-րդ հոդված) կամ մարդու դեմ 
ուղղված հանցագործություն: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 157-րդ 
հոդվածով նախատեսված հանցա-
գործությունն օբյեկտիվ կողմից 
բնութագրվում է ինչպես գործողու-
թյամբ, այնպես էլ անգործությամբ, 
որը դրսևորվում է տեխնիկայի ան-
վտանգության կամ աշխատանքի 
պաշտպանության կանոնները 
խախտելով: 

Անձի արարքում ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 157-րդ հոդվածով նախա-
տեսված հանցակազմն առկա է այն 
դեպքում, երբ՝ 

1) խախտվել են ՀՀ կառավարու-
թյան, տարբեր նախարարություն-
ների, գերատեսչությունների, հիմ-
նարկների և առանձին գործատու-
ների կողմից սահմանված՝ տեխնի-
կայի անվտանգության կամ աշխա-
տանքի պաշտպանության հատուկ 
կանոնները, 

2) առաջացել են հանրորեն 
վտանգավոր այնպիսի հետևանք-
ներ, ինչպիսիք են տուժողի առող-
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ջությանը ծանր կամ միջին ծանրու-
թյան վնասի կամ մասնագիտական 
հիվանդության պատճառումը (ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 157-րդ հոդ-
վածի 1-ին մաս) կամ մահվան առա-
ջացումը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
157-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), 

3) առկա է պատճառական կապ 
արարքի (գործողության կամ ան-
գործության) և վրա հասած 
հետևանքների միջև: 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 157-րդ 
հոդվածով նախատեսված արարքի 
սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է 
մեղքի անզգույշ ձևով՝ ինքնավստա-
հությամբ կամ անփութությամբ: 
Հանցավոր ինքնավստահության 
դեպքում տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կամ աշխատանքի պաշտպա-
նության կանոնները խախտվում են 
գիտակցաբար, որի դեպքում հան-
ցավորը նախատեսում է իր արար-
քի հանրորեն վտանգավոր 
հետևանքների առաջացման հնա-
րավորությունը, սակայն առանց բա-
վարար հիմքերի, ինքնավստահո-
րեն հույս է ունենում, որ դրանք 
կկանխվեն: Մինչդեռ, անփութու-
թյան դեպքում հանցավորը նշված 
կանոնները կարող է խախտել նաև` 
չնախատեսելով վտանգավոր 

հետևանքների առաջացման հնա-
րավորությունը, թեև տվյալ ի-
րադրությունում ոչ միայն պարտա-
վոր էր, այլև կարող էր նախատեսել 
դա: Այն դեպքերում, երբ հանցավո-
րը գործում է դիտավորությամբ`  չի 
ցանկանում այդ հետևանքները, 
բայց գիտակցաբար թույլ է տալիս 
դրանք (անուղղակի դիտավորու-
թյուն), կամ աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնների խախտումը 
հանցավոր արդյունքին հասնելու 
միջոց է հանդիսանում (ուղղակի դի-
տավորություն), անձի գործողու-
թյունները ենթակա են որակման 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի մարդու 
կյանքի և առողջության դեմ ուղղ-
ված հանցագործությունների գլխի 
համապատասխան հոդվածներով: 

ՌԴ Գերագույն Դատարանի Պլե-
նումը իր «Աշխատանքի պաշտպա-
նության և լեռնային, շինարարա-
կան և այլ աշխատանքների ան-
վտանգության կանոնների խախտ-
ման վերաբերյալ գործերով դատա-
կան պրակտիկայի մասին» 
23.04.1991թ. թիվ 1 (06.02.2007թ. 
թիվ 7 որոշման խմբագրությամբ) ո-
րոշմամբ պարզաբանել է դատա-
րաններին, որ աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնների խախտման 
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համար օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվությունը այդ կա-
նոնների պահպանությունն ապահո-
վելու պարտականությունը կրող ան-
ձանց համար վրա է հասնում ան-
կախ այդ ձեռնարկությունների սե-
փականության ձևից, որտեղ նրանք 
աշխատում են: Բացի այդ, Պլենումն 
ուշադրություն է դարձրել այն հան-
գամանքի վրա, որ աշխատանքի 
պաշտպանության կանոնների 
խախտման համար պատասխա-
նատվությունը կարող են կրել այն 
անձինք,  ում վրա իրենց ծառայո-
ղական դիրքի կամ հատուկ հրա-
հանգի ուժով անմիջականորեն 
դրված է աշխատանքների որոշակի 
տեղամասում աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնների պահպա-
նությունն ապահովելու պարտակա-
նությունը, ինչպես նաև ձեռնարկու-
թյունների և կազմակերպություննե-
րի ղեկավարները, նրանց տեղա-
կալները, գլխավոր ինժեներները, 
գլխավոր մասնագետները, եթե 
նրանք միջոցներ չեն ձեռնարկել 
աշխատանքի պաշտպանության 
կանոնների նրանց նախապես 
հայտնի խախտման վերացման ուղ-
ղությամբ կամ այնպիսի ցուցում են 
տվել, որը հակասում է այդ կանոն-

ներին, կամ առանձին աշխատանք-
ների ղեկավարումն անմիջականո-
րեն իրենց վրա են վերցրել և չեն ա-
պահովել այդ կանոնները (Տես. 
Պլենումի նշված որոշման 2-3-րդ 
կետերը): 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 157-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով պատասխա-
նատվության համար հարկավոր է 
հաստատել դրանում նշված 
հետևանքների առաջացումը: Ընդ 
որում աշխատանքի պաշտպա-
նության կանոնների խախտման և ա-
ռաջացած հետևանքների միջև պատ-
ճառական կապը պարտադիր է: 

Հանցագործությունն ավարտված 
է համարվում աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնների խախտման 
արդյունքում մարդու առողջությանն 
անզգուշությամբ ծանր կամ միջին 
ծանրության վնաս կամ մասնագի-
տական հիվանդություն պատճառե-
լու (ՀՀ ՔՕ 157-րդ հոդվածի 1-ին 
մաս) կամ անզգուշությամբ տուժողի 
մահ առաջացնելու(ՀՀ ՔՕ 157-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս)  պահին: 

Տվյալ հանցագործության 
սուբյեկտը հատուկ է, կարող է լինել 
միայն այն անձը, ում վրա դրված են 
եղել (սահմանված կարգով ձևա-
կերպված) աշխատանքի պաշտպա-
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նության կանոնների ապահովման 
պարտականությունները: Հանցա-
գործության սուբյեկտ կարող են լի-
նել ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, 
այնպես օտարերկրյա քաղաքացի-
ները կամ քաղաքացիություն չունե-
ցող անձինք: 

 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մեկնաբանվող հոդվածի դիսպո-
զիցիան ինչպես նշվեց բլանկե-
տային է: Դրանից հետևում է, որ 
քրեական օրենքի պաշտպանու-
թյան թիրախը տեխնիկայի ան-
վտանգության կամ աշխատանքի 
պաշտպանության  հասարակական 
հարաբերությունների իրավակար-
գավորումներն են, որոնց  
տումը հիմք է քրեական պա -
խանատվության համար՝  օրեն
նախատեսված հետևանքի ա -
ջացման դեպքում: 

 Հետևաբար, քննիչի համար ա-
ռաջնային խնդիր է հանդիսանում 
յուրաքանչյուր գործով պարզել այն 
բլանկետային նորմերի շրջանակը, 
որոնց կարգավորման տիրույթում է 
գտնվում տվյալ դեպքին առնչվող 
աշխատանքային գործունեության 
ոլորտը՝ նկատի ունենալով, որ մե-

ղադրանքի հիմքում պետք է դրվեն 
տեխնիկայի անվտանգության կամ 
աշխատանքի պաշտպանության 
կանոնները՝ համապատասխան այն 
նորմերի նշումով, որոնք խախտվել 
են: 

Աշխատանքի պաշտպանության 
կանոնների բովանդակային հիմքն 
աշխատանքային օրենսգիրքն է, որ-
տեղ ամրագրված են գործատու և 
աշխատող պարտականությունների 
շրջանակը անվտանգության ու հի-
գիենայի պահանջները բավարա-
րող աշխատանքային պայմանները 
ապահովելու համատեքստում: 
Մասնավորապես, աշխատողը 
պարտավոր է բարեխղճորեն կա-
տարել աշխատանքային պայմա-
նագրով ստանձնած պարտավորու-
թյունները, պահպանել աշխատան-
քի պաշտպանության և անվտան-
գության ապահովման պահանջնե-
րը (հոդված 216): 

Գործատուն պարտավոր է ապա-
հովել անվտանգ աշխատանքային 
պայմաններ, աշխատանքի ընդու-
նելու ժամանակ, ինչպես նաև աշ-
խատելու ընթացքում աշխատողին 
ծանոթացնել կազմակերպության 
ներքին կարգապահական կանոն-
ներին, աշխատանքի պաշտպանու-
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թյան և հակահրդեհային անվտան-
գության ապահովման պահանջնե-
րին (հոդված 217): 

Միևնույն ժամանակ օրենսդիրը 
նախատեսել է նաև ՀՀ Սահմանադ-
րության 32-րդ հոդվածով նախա-
տեսված մարդու իրավունքի իրաց-
ման իրավական կառուցակարգեր, 
որոնք նախատեսված են ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգրքով և դրանից 
բխող այլ իրավական ակտերով: 

Աշխատողների անվտանգությու-
նը և առողջությունն աշխատան-
քային գործունեության ընթացքում 
աշխատողների կյանքի և առողջու-
թյան պահպանման համակարգն է, 
որը ներառում է իրավական, սո-
ցիալ-տնտեսական, կազմակերպա-
կան-տեխնիկական, սանիտարահի-
գիենիկ, բուժկանխարգելիչ, վերա-
կանգնողական և այլ միջոցառում-
ներ3: 

Աշխատանքի ժամանակ յուրա-
քանչյուր աշխատողի համար պետք 
է ստեղծվեն օրենքով սահմանված` 
պատշաճ, անվտանգ և առողջու-
թյան համար անվնաս պայմաններ: 

Աշխատողների առողջության և 
անվտանգության պահպանությունը 

                                                            
3 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 242-րդ 
հոդված 

պարտավոր է ապահովել գործա-
տուն: Հաշվի առնելով աշխատող-
ների համար արտադրության 
վտանգավորության աստիճանը` 
գործատուն կազմակերպությունում 
ներգրավում է աշխատողների ան-
վտանգության ապահովման և ա-
ռողջության պահպանման որակա-
վորված ծառայություն կամ այդ գոր-
ծառույթն իրականացնում է ան-
ձամբ: 

Աշխատանքի պայմանների դա-
սակարգումը և առողջության հա-
մար վնասակար գործոնների թույ-
լատրելի նվազագույն մակարդակը 
և քանակը սահմանվում են օրենք-
ներով և այլ իրավական ակտերով4: 

Գործատուն պարտավոր է ապա-
հովել աշխատանքի նորմալ պայ-
մաններ, որպեսզի աշխատողները 
կարողանան կատարել աշխատան-
քի նորմաները5:  

Աշխատանքում թույլատրվում է 
օգտագործել միայն տեխնիկապես 
սարքին վիճակում գտնվող աշխա-
տանքի միջոցներ, որոնք համապա-
տասխանում են աշխատողների ան-

                                                            
4 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 243-րդ 
հոդված 
5ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 244-րդ 
հոդված  
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վտանգության ապահովման և ա-
ռողջության պահպանության մասին 
նորմատիվ իրավական ակտերի 
պահանջներին: 

Աշխատողների անվտանգության 
ապահովման և առողջության պահ-
պանության նվազագույն պահանջ-
ները աշխատանքի միջոցների 
նկատմամբ սահմանվում են համա-
պատասխան նորմատիվ իրավա-
կան ակտերով: 

Անվտանգության և առողջության 
պահպանության պարտադիր պա-
հանջները աշխատանքի տարբեր 
միջոցների արտադրության նկատ-
մամբ և դրանց համապատասխա-
նելիության գնահատման ընթացա-
կարգերը սահմանվում են տեխնի-
կական կանոնակարգերով (ստան-
դարտներով) և այլ նորմատիվ իրա-
վական ակտերով: 

Աշխատանքի որոշակի միջոցի 
օգտագործման վերաբերյալ ան-
վտանգության ապահովման պա-
հանջները սահմանվում են աշխա-
տանքի միջոցի ուղեկցող փաս-
տաթղթերով: Այդ փաստաթղթերը 
պարտավոր է տրամադրել աշխա-
տանքի միջոցներ արտադրողը՝ 
տրամադրվող միջոցների հետ միա-
ժամանակ: 

Սարքավորումների անվտանգ 
շահագործման նկատմամբ պար-
տադիր մշտական հսկողությունն ի-
րականացնում է գործատուն, եթե 
այդ սարքավորումների օգտագործ-
ման (շահագործման) մասին պայ-
մանագրով այլ բան նախատեսված 
չէ6: 

Աշխատանքը պետք է կազմա-
կերպվի աշխատողների անվտան-
գության ապահովման և առողջու-
թյան պահպանության մասին նոր-
մատիվ իրավական ակտերի պա-
հանջներին համապատասխան: 

Գործատուն պարտավոր է ընդու-
նել աշխատողների անվտանգու-
թյան ապահովման և առողջության 
պահպանության վերաբերյալ ներ-
քին իրավական ակտեր: 

Աշխատողների անվտանգության 
ապահովման և առողջության պահ-
պանության մասին իրավական ակ-
տերի, աշխատանքների կազմա-
կերպման և իրականացման կանոն-
ների, հրահանգների պահանջները 
չպահպանելը համարվում է կազմա-

                                                            
6 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 246-րդ 
հոդված 
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կերպության ներքին կարգապահա-
կան կանոնների խախտում7: 

Գործատուն չի կարող աշխատո-
ղից պահանջել անցնելու աշխա-
տանքային պարտականությունների 
կատարմանը, եթե նա աշխատան-
քի անվտանգության ուսուցում և 
(կամ) հրահանգավորում չի անցել: 

Գործատուն ապահովում է, որ-
պեսզի իր կազմակերպություն գոր-
ծուղված աշխատողն անցնի աշխա-
տանքային պարտականությունների 
կատարմանը միայն կազմակերպու-
թյունում գոյություն ունեցող հնարա-
վոր ռիսկի գործոնների մասին տե-
ղեկացվելուց և աշխատանքի որո-
շակի վայրում անվտանգության 
հրահանգավորում անցնելուց 
հետո8: 

Աշխատողների անվտանգության 
և առողջության պահպանության 
մասին նորմատիվ իրավական ակ-
տերի և կազմակերպությունում աշ-
խատողների անվտանգության ու 
առողջության վիճակի գնահատման 
հիման վրա գործատուն կահավո-
րում է կոլեկտիվ պաշտպանության 

                                                            
7 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 248-րդ 
հոդված 
8 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 254-րդ 
հոդված 

միջոցները, աշխատողներին ան-
վճար տրամադրում է անհատական 
պաշտպանության միջոցներ: 

Եթե կոլեկտիվ պաշտպանության 
միջոցները չեն ապահովում աշխա-
տողների պաշտպանությունը ռիսկի 
գործոններից, ապա աշխատողնե-
րին պետք է տրամադրվեն անհա-
տական պաշտպանության միջոց-
ներ: Անհատական պաշտպանու-
թյան միջոցները պետք է հարմա-
րեցված լինեն աշխատանքի հա-
մար, հարմար լինեն օգտագործման 
համար և լրացուցիչ վտանգներ 
չստեղծեն աշխատողների ան-
վտանգության համար: Անհատա-
կան պաշտպանության միջոցների 
նախագծման, արտադրության հա-
մապատասխանելիության գնա-
հատման պահանջները սահման-
վում են աշխատողների անվտան-
գության և առողջության պահպա-
նության մասին նորմատիվ իրավա-
կան ակտերով9: 

Քննարկվող հոդվածի մյուս բլան-
կետային բաղադրիչը «Տեխնիկայի 
անվտանգության ապահովման պե-
տական կարգավորման մասին» ՀՀ 

                                                            
9 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 255-րդ 
հոդված 
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օրենքն է10, որը սահմանում է Հա-
յաստանի Հանրապետությունում 
տեխնիկական անվտանգության ա-
պահովման իրավական, տնտեսա-
կան, սոցիալական հիմքերը, տեխ-
նիկական անվտանգության ապա-
հովման համակարգը և կարգավո-
րում է տեխնիկական անվտանգու-
թյան ապահովման հետ կապված 
հարաբերությունները: 

Տեխնիկական անվտանգության 
պահանջները տեխնիկական 
անվտանգության ոլորտի օրենսդ-
րությամբ, ինչպես նաև տեխնիկա-
կան հրահանգներով և անձնագրե-
րով արտադրական վտանգավոր 
օբյեկտների նկատմամբ սահման-
ված նորմերի, կանոնների, պայ-
մանների, արգելքների, սահմանա-
փակումների և կատարման համար 
պարտադիր այլ պահանջների ամ-
բողջությունն է: 

Տեխնիկական անվտանգության 
պահանջները պետք է համապա-
տասխանեն արտակարգ իրավի-
ճակներից բնակչության և տա-
րածքների պաշտպանության, 
բնակչության հիգիենիկ և սանիտա-

                                                            
10  
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocI
D=65225 

րահամաճարակային բարեկեցու-
թյան ապահովման, շրջակա միջա-
վայրի պահպանման, բնապահպա-
նական անվտանգության, հրդե-
հային անվտանգության և շինարա-
րական նորմերի, ինչպես նաև գոր-
ծող ստանդարտների պահանջնե-
րին: 

Տեխնիկական անվտանգության 
ոլորտի օրենսդրության պահանջնե-
րի պահպանման և կիրառման  
պարտավորությունը կրում են ար-
տադրական վտանգավոր օբյեկտ 
շահագործող անձինք: 

 Հետևաբար, ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 157-րդ հոդվածով նախա-
տեսված հանցագործության քննու-
թյան հիմնական առանձնահատկու-
թյուններից մեկը բլանկետային նոր-
մերի շրջանակի պարզումն ու 
դրանց վերլուծությունն է քրեական 
օրենքով նախատեսված հետևանքի 
հետ պատճառական կապի հաս-
տատման համատեքստում: Այս 
գործողությունն առավել քան բարդ 
գործընթաց է, հաշվի առնելով, որ 
յուրաքանչյուր դեպքով գործ ունենք 
բազմաթիվ իրավական ակտերի և 
իրավակարգավորումների հետ: Օ-
րինակ, շինարարության ոլորտում 
իրավահարաբերությունները կար-
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գավորվում են Հայաստանի Հան-
րապետության տարածքում գործող 
հանրապետական և միջպետական 
շինարարական նորմերով, որոնց 
ցանկը հաստատվել է ՀՀ քաղաքա-
շինության նախարարի կողմից: 
Ցանկում զետեղված են ավելի քան 
300 ստանդարտներ, հրահանգներ, 
կանոնակարգեր և այլն11: 

Քննարկվող հանցագործության 
առանցքային առանձնահատկու-
թյուններից է նաև հանցագործու-
թյան հատուկ սուբյեկտի կամ 
սուբյեկտների շրջանակի պարզու-
մը: Տվյալ հարցի պատշաճ լուծումը 
կհանդիսանա գործով օբյեկտիվ 
ճշմարտության բացահայտման 
կարևորագույն բաղադրիչ: Այն իրե-
նից բազմաքայլ գործընթաց է ներ-
կայացնում: 

Օրինակ, առանձին դեպքերում 
հատուկ սուբյեկտի հատկանիշները 
բացահայտելու համար անհրաժեշտ 
է անդրադառնալ ոչ միայն նորմա-
տիվ, այլև անհատական իրավա-
կան ակտերին (հրաման, կար-
գադրություն, որոշում), որոնց հա-
մաձայն հետաքրքրություն ներկա-

                                                            
11 
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocI
D=93626 

յացնող սուբյեկտին վերապահվել է 
որոշակի գործառույթներ:  

Շատ նորմատիվ փաստաթղթե-
րում ուղղակիորեն նշվում է, թե ով է 
հանդիսանում կոնկրետ աշխա-
տանքների անցկացման պատաս-
խանատուն: Հանցագործության 
սուբյեկտի հատկանիշների հստա-
կեցման համար անհրաժեշտ է հա-
մադրել աշխատողի կողմից կա-
տարվող գործառույթները և դրա 
հիման վրա պարզել այն անձանց, 
ովքեր անմիջականորեն պատաս-
խանատու են կոնկրետ աշխա-
տանքների իրականացման և աշ-
խատանքի անվտանգ պայմանների 
ապահովման համար: 

Հատուկ սուբյեկտի բլանկե-
տային հատկանիշները բացահայ-
տելիս հարկավոր է հաշվի առնել ոչ 
միայն նրա լիազորությունների նոր-
մատիվ հիմքերը, այլև ժամանակա-
հատվածը, որի ընթացքում  այդ 
անձի վրա դրվել են պարտականու-
թյուններ և տրվել իրավունքներ: 
Հատուկ սուբյեկտով հանցագործու-
թյունը կարող է կատարվել միայն 
այն ժամանակահատվածում, երբ 
անձն ունեցել է համապատասխան 
լիազորություններ: 
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Որոշ դեպքերում հատուկ 
սուբյեկտի բլանկետային հատկա-
նիշների պարզումը բարդ ընթացա-
կարգ է ներկայացնում: Նախ և ա-
ռաջ, հարկավոր է պարզել, թե 
տվյալ հանգամանքներում անձը 
կոնկրետ ինչպիսի գործառույթային 
պարտականություններ պետք է ի-
րականացներ, երկրորդ` ինչպիսի 
նորմատիվ ակտերով են կարգա-
վորվել այդ պարտականություննե-
րը, երրորդ` իրականացված է 
արդյոք անձին տվյալ տեսակի աշ-
խատանքին թույլ տալու սահման-
ված կարգը, արդյոք անձը փաստա-
ցի և իրավաբանորեն սկսել է աշ-
խատանքների կատարումը, արդյոք 
դա պատշաճ կարգով է ձևակերպ-
ված: 

Հանրորեն վտանգավոր 
հետևանքների բերած որոշակի 
գործունեության կառավարմանը 
մասնակցող սուբյեկտների բազմա-
կիության պայմաններում անհրա-
ժեշտ է մանրամասնորեն պարզել, 
թե յուրաքանչյուր աշխատակից 
կոնկրետ ո՞ր գործառույթների կա-
տարման համար է պատասխանա-
տու, ո՞ր գործողությունների համար 
է կրում անձնական պատասխա-
նատվություն:  

Քննարկելով հատուկ սուբյեկտի 
բլանկետային հատկանիշի նորմա-
տիվ հիմքը, որպես այդ սուբյեկտի 
կողմից կատարված հանցագործու-
թյան որակման պարտադիր ատրի-
բուտ, հարկավոր է ի նկատի ունե-
նալ, որ որոշ դեպքերում բլանկե-
տայնությունը այլընտրանքային է: 
Այլ խոսքերով, հնարավոր է, որ 
հանցագործությունը կատարվի ան-
ձի կողմից, ով փաստացի իրակա-
նացնում է հատուկ սուբյեկտի գոր-
ծառույթներն առանց համապա-
տասխան իրավաբանական ձևա-
կերպման: Օրինակ, 2014 թվականի 
հունիսի 7-ին, ժամը 17:00-ին Արա-
գածոտնի մարզի Մաստարա գյու-
ղում Ա-ին պատկանող շինհրապա-
րակում Մ-ն որպես բանվոր ներ-
գըրավվել է աշխատանքի Կ-ի կող-
մից, սակայն նրանց միջև գոյություն 
ունեցող փաստացի աշխատան-
քային հարաբերություններն իրա-
վական ձևակերպում չեն ստացել: 
Աշխատանքի ընթացքում Մ-ն՝ 3 
մետր բարձրությունից վայր ընկելու 
հետևանքով ստացված մարմնա-
կան վնասվածքներից մահացել է12: 

                                                            
12 Քրեական գործ 54102914 
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Կատարված դեպքի և մեղավոր ան-
ձի արարքի իրավական գնահատա-
կանը անհրաժեշտ է դիտարկել ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 102-րդ 
հոդվածի համատեքստում.  

«Անօրինական է համարվում ա-
ռանց սույն օրենսգրքով սահման-
ված աշխատանքային պայմանա-
գրի կատարվող աշխատանքը… 

Անօրինական աշխատանք կա-
տարելու թույլտվություն տված և 
(կամ) աշխատանքի հարկադրող 
գործատուները կամ նրանց ներկա-
յացուցիչները պատասխանատվու-
թյուն են կրում Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, ինչպես նաև 
հատուցում են նման աշխատանք 
կատարողներին այդ աշխատանքի 
կատարման ընթացքում ոչ աշխա-
տողի մեղքով պատճառված վնաս-
ները: Եթե դատական կարգով հաս-
տատված է, որ աշխատողի և գոր-
ծատուի միջև գոյություն ունեն (գո-
յություն են ունեցել) փաստացի աշ-
խատանքային հարաբերություններ, 
ապա աշխատանքային հարաբերու-
թյունները համարվում են ծագած 
այն օրվանից, երբ աշխատողը 
փաստացի անցել է աշխատանքի: 
Աշխատողը աշխատանքային հա-

րաբերությունների առկայության 
փաստը հաստատելու նպատակով 
իրավունք ունի դիմելու դատարան 
փաստացի աշխատանքային հարա-
բերությունների գոյության ժամա-
նակահատվածում, ինչպես նաև 
փաստացի աշխատանքային հարա-
բերությունները դադարելուց հետո՝ 
մեկ տարվա ընթացքում: Դատարա-
նի օրինական վճռով գործատուի և 
աշխատողի միջև փաստացի աշ-
խատանքային հարաբերություննե-
րի առկայության փաստի հաստա-
տումը չի ազատում գործատուին օ-
րենքով սահմանված պատասխա-
նատվությունից:»: 

 Հարկ է փաստել, որ նշյալ հան-
ցագործություններով էմպիրիկ բա-
զայի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ քննիչների կողմից առ-
հասարակ փորձ չի արվում պարզել 
կոնկրետ ոլորտը կարգավորող ան-
հրաժեշտ իրավակարգավորումնե-
րի շրջանակը: Փոխարենը կատար-
վում են առկա փաստական տվյալ-
ների ձեռք բերում, ամրագրում ՝ այն 
հաշվարկով, որ համապատասխան 
փորձագետը քրեական գործով 
ձեռք բերված տվյալների հիման 
վրա կկարողանա կատարել որոշա-
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կի իրավաբանական նշանակալի 
հետևություններ: 

Քննիչի նման գործելակերպը չի 
բխում գործով լրիվ, օբյեկտիվ և 
բազմակողմանի քննություն կատա-
րելու պարտավորությունից և կխո-
չընդոտի գործով օբյեկտիվ ճշմար-
տության բացահայտմանը՝ նկատի 
ունենալով, որ առանց որևէ ուղ-
ղորդվածության ապացույցների հա-
վաքումը և ստացված արդյունքը չի 
կարող կատարվածի մասին օբյեկ-
տիվ տվյալներ պարունակել, ուստի 
այդպիսի ելակետային տվյալների 
վրա կառուցված փորձաքննության 
եզրակացությունը վիճահարույց կլի-
նի:  

Քննության ճիշտ մարտավարու-
թյուն և ուղղություն ընտրելու հա-
մար անհրաժեշտ է նախօրոք տեղե-
կանալ և վերլուծել համապատաս-
խան ոլորտի հետաքրքրություն ներ-
կայացնող իրավակարգավորումնե-
րի շրջանակը և բովանդակային 
նշանակությունը: Այն հնարավոր չէ 
իրականացնել առանց համապա-
տասխան ոլորտի նեղ մասնագետի 
ներգրավման, որոնց խորհրդատ-
վությունը կարող է օգնել քննության 
պլանավորման հարցում, օրինակ՝ 
քննչական գործողությունների հա-

ջորդականության ընտրության, 
հարցաքննությունների ժամանակ 
տրվող հարցադրումների հստակեց-
ման, հանցագործության կատար-
ման համար մեղավոր անձանց վեր-
հանելուն և այլն:   

Հետևաբար, կոնկրետ հանցա-
գործության դեպքով անհետաձգելի 
քննչական գործողություններին զու-
գահեռ, քննության ճիշտ ուղղու-
թյուն ընտրելու համար համապա-
տասխան բլանկետային նորմերի 
շրջանակի պարզումը դառնում է 
անխուսափելի: 

Եթե փորձենք առավել առարկա-
յացնել քննության ընթացքը, ապա 
հարկ է անդրադառնալ խնդրո ա-
ռարկա հանցագործության տիպիկ 
հետքերին: Դրանք արտահայտվում 
են նյութական և իդեալական հա-
մատեքստում:  

Նյութական հետքերը՝ ան-
վտանգության տեխնիկայի կանոն-
ների խախտման հետևանքներն են 
(վնասվածքներ ստացած կամ մա-
հացած մարդիկ, շարքից հանված 
սարքավորումը, ավերված օբյեկտ-
ները և այլն), թույլ տրված խախ-
տումների մասին վկայող փաս-
տաթղթերը կամ տվյալ դեպքում 
պարտադիր հանդիսացող փաս-
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տաթղթերի բացակայությունը, ինչ-
պես նաև տվյալ դեպքում անթույ-
լատրելի կամ սահմանված կարգի 
խախտումով կատարված աշխա-
տանքների նյութական հետքերը: 

Իդեալական հետքերն են՝ ակա-
նատեսներին և աշխատանքներ 
կատարած կամ դրանք ղեկավա-
րած անձանց  հայտի անվտանգու-
թյան տեխնիկայի խախտման և 
դրանց հետևանքների հետ կապ-
ված փաստերը և հանգամանքները: 

Այս կատեգորիայի քրեական 
գործերով պարզաբանման ենթակա 
հիմնական հանգամանքներ են՝  

 աշխատանքի պաշտպանու-
թյան, անվտանգության տեխնի-
կայի, հրդեհային անվտանգու-
թյան կանոնների, շինարարական, 
լեռնային կամ այլ աշխատանքնե-
րի կատարման կանոնների խախ-
տումները, 

 օբյեկտը, որտեղ տեղի է ու-
նեցել դեպքը՝ ձեռնարկությունն 
ամբողջությամբ, արտադրամասը, 
արտադրական տեղամասը, աշ-
խատանքի վայրը, դրանց անվա-
նումները, տեղակայումը, 

 հանգամանքները, որոնց 
ժամանակ կատարվել է հանցա-
գործությունը (աշխատանքի տե-

սակը և բնույթը, որի կատարման 
ժամանակ տեղի է ունեցել ան-
վտանգության տեխնիկայի կա-
նոնների խախտումը), 

 անվտանգության տեխնի-
կայի կանոնների խախտման 
հետևանքները (աշխատողի մահը, 
մարմնական վնասվածքների 
պատճառումը, նյութական արժեք-
ների ոչնչացումը կամ վնասումը և 
այլն), 

 անվտանգության տեխնի-
կայի կանոնների խախտման և 
հանցավոր (վնասակար) 
հետևանքների միջև պատճառա-
կան կապը (կոնկրետ կանոնի 
խախտում, որը պատճառական 
կապի մեջ է գտնվում դեպքի հան-
ցավոր (վնասակար) հետևանքնե-
րի հետ), 

 անվտանգության տեխնի-
կայի կանոնների խախտման ար-
դյունքում տուժած անձը (ազգա-
նունը, անունը, հայրանունը, 
կրթությունը, մասնագիտությունը, 
աշխատանքի անվտանգ մեթոդ-
ներին ուսուցանված լինելը, դեպքի 
պահին նրա վիճակը (սթափ, ան-
սթափ), աշխատանքի և բնակու-
թյան վայրերից անձին բնութագ-
րող տվյալները և այլն), 

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø ºì
øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N2 / 201654



55 
 

 անվտանգության տեխնի-
կայի կանոնների խախտում թույլ 
տված անձը (ազգանունը, անունը, 
հայրանունը, զբաղեցրած պաշտո-
նը, կրթությունը, մասնագիտու-
թյունը, մասնագիտական ստաժը 
և զբաղեցրած պաշտոնում աշխա-
տելու ստաժը, տվյալ անձի վրա 
դրված  անվտանգության տեխնի-
կայի ապահովման կոնկրետ պար-
տականությունները և դրանք սահ-
մանող նորմատիվ ակտերը, ան-
վտանգության տեխնիկայի կա-
նոնների խախտման շարժառիթ-
ները, աշխատանքի և բնակության 
վայրերից բնութագրող տվյալները 
և այլն): 

Հարկ է ի նկատի ունենալ, որ 
այն օբյեկտներում, որտեղ տեղի է 
ունեցել հանցագործության դեպքը 
օբյեկտի անվտանգության տեխ-
նիկայի կանոնների պահպանու-
թյան համար պատասխանատու 
պաշտոնատար անձինք իրենց 
կողմից թույլ տրված խախտումնե-
րը թաքցնելու համար դիմում են 
տարբեր միջոցների, մասնավորա-
պես՝ 

 փոփոխվում է դեպքի վայրի 
միջավայրը, վերացվում են հան-

ցագործության (դեպքի) նյութա-
կան հետքերը, 

 ոչնչացվում (հափշտակվում) 
են առանձին փաստաթղթեր կամ 
փոփոխվում է դրանց բովանդա-
կությունը (ստուգման ակտերը, 
անսարքությունների բացահայտ-
ման վերաբերյալ հայտնած աշխա-
տողների զեկուցագրերը, հերթա-
պահությունների ընդունման-
հանձնման մատյանները), 

 հետին ամսաթվով տրվում 
են հրամաններ, կարգադրություն-
ներ, կազմվում են կեղծ (ֆիկտիվ) 
փաստաթղթեր (տեխնիկայի ան-
վտանգության հրահանգավորման 
գրանցման մասին, աշխատողնե-
րին պաշտպանության անհատա-
կան միջոցներ հատկացնելու մա-
սին և այլն), 

 հարցաքննությունների (բա-
ցատրությունների) ժամանակ 
պաշտոնատար անձինք փորձում 
են հաստատել, որ ոչ մի խախտում 
չի եղել, իսկ պատճառը ոչ թե ան-
վտանգության տեխնիկայի կա-
նոնների խախտումն է, այլ 
դժբախտ պատահար կամ անհաղ-
թահարելի ուժ, 

 իրենց ենթականերին կամ 
գործընկերներին՝ անվտանգու-
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թյան տեխնիկայի կամ աշխա-
տանքների կատարման կանոննե-
րի խախտման նրանց հայտնի 
փաստերը թաքցնելուն հակելը և 
այլն: 

 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
 ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԸ 
Քննարկվող կատեգորիայի հան-

ցագործություններով որպես կանոն 
քրեական գործերի հարուցման հա-
մար առիթ է հանդիսանում կազմա-
կերպությունում տեղի ունեցած 
դեպքը, որն առաջացրել է քրեօրեն 
պատժելի հետևանքներ: 

Արտադրությունում տեղի ունե-
ցած դժբախտ պատահարների, 
վթարների,  հաղորդումները կարող 
են ստացվել տարբեր աղբյուրնե-
րից, օրինակ՝ աշխատանքի պետա-
կան տեսչությունից, բժշկական 
հիմնարկ, զանգվածային լրատվա-
միջոցներ, քաղաքացիներ, տուժող-
ներ և այլն: Նման փաստեր կարող 
են նաև հայտնաբերվել ստուգող 
մարմինների կողմից: 

Շեշտենք նաև, որ աշխատողնե-
րի հետ իրենց աշխատանքային 
պարտականությունների կատար-
ման ժամանակ տեղի ունեցած 
դժբախտ պատահարի փաստով 

կատարվում է ծառայողական 
քննություն՝ ՀՀ կառավարության 
կողմից սահմանված կարգով, որի 
մասին կխոսենք ստորև: 

Այս կատեգորիայի հանցագոր-
ծությունների քննության սկզբնա-
կան փուլում սովորաբար առաջ են 
գալիս հետևյալ քննչական իրավի-
ճակները՝ 

 քննիչը կազմակերպությու-
նում տեղի ունեցած դժբախտ պա-
տահարի մասին հաղորդում ստա-
նալով անմիջապես մեկնում է դեպ-
քի վայր, 

 քննիչը ստանում է կազմա-
կերպությունում տեղի ունեցած 
դժբախտ պատահարի կապակցութ-
յամբ անցկացված ծառայողական 
քննության արդյունքները: 

Այս իրավիճակներում քննիչի 
ընդհանուր խնդիրներն են՝ 

 դեպքի և դրա հետևանքների 
տեխնիկական պատճառների բա-
ցահայտումը, 

 դեպքի և կոնկրետ պաշտո-
նատար անձանց գործողություննե-
րի կամ անգործության միջև կապի 
հաստատումը, 

 պաշտոնատար անձանց 
կողմից աշխատանքների կատար-
ման և անվտանգության տեխնի-
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կայի  գործող կանոնների փաստի 
հաստատումը: 

Քննության սկզբնական փուլում 
այս խնդիրների լուծման ժամանակ  
քննիչը հիմնվում է իր կողմից առա-
ջադրվող ընդհանուր և մասնավոր 
վարկածների վրա: 

Կազմակերպությունում ունեցած 
դժբախտ պատահարի պատճառնե-
րի վերաբերյալ ընդհանուր վար-
կածներ կարող են լինել՝ 

 տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կամ աշխատանքի պաշտպա-
նության կանոնների հանցավոր 
խախտումը, 

 դժբախտ պատահարը հան-
դիսանում է այլ պատահական 
պատճառների գործողության ար-
դյունք (անկանխատեսելի պատա-
հականություն, որը տվյալ հանգա-
մանքներում հնարավոր չէր կան-
խել՝ տարերային աղետ և այլն): 

Մասնավոր վարկածները բխում 
են գործի կոնկրետ հանգամանքնե-
րից, վերաբերում են պարզաբան-
ման ենթակա կոնկրետ հանգա-
մանքներին և այդ իսկ պատճառով 
բազմազան են: 

Քննությունը սկսելուց առաջ 
քննիչն ուսումնասիրում է ծառայո-
ղական քննության նյութերը, եթե 

այդպիսիք կան, ծանոթանում է նոր-
մատիվ փաստաթղթերի և այլ իրա-
վական ակտերի հետ, քննչական 
գործողությունների մասնակցելու 
համար ներգրավում է համապա-
տասխան մասնագետի: 

Կազմակերպական բնույթի հիշ-
յալ միջոցառումներն իրականացնե-
լուց հետո  կազմվում է քննության ը-
նդհանուր և առանձին քննչական 
գործողությունների պլաններ: 

Քննության պլանում անհրաժեշտ 
է նախատեսել առաջադրված բոլոր 
վարկածների ուսումնասիրությունը, 
որոնք տարբերվում են միմյանցից 
տեխնիկայի անվտանգության կա-
նոնների խախտման համար են-
թադրյալ մեղավոր անձանցով, գոր-
ծողությունների բնույթով, շարժա-
ռիթներով և այլ հատկանիշներով: 

Վերը նշված առաջին քննչական 
իրավիճակում քննիչն իր աշխա-
տանքը սկսում է դեպքի վայրի 
զննությունից: 

Երկրորդ քննչական իրավիճա-
կում՝ ծառայողական քննության 
նյութերի ուսումնասիրությունից: Այս 
իրավիճակում օբյեկտիվ տվյալների 
ստուգման անհրաժեշտությունը ան-
խուսափելի է դարձնում դեպքի 
վայր մեկնելու և տեղում օբյեկտիվ 
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իրադրությունը պատկերացնելու պահանջը: 
Նույնիսկ զննության շրջանակնե-

րից դուրս դեպքի վայրին անձամբ 
ծանոթանալը միշտ օգտակար է, 
քանի որ ընդլայնում է ծառայողա-
կան քննության նյութերում պարու-
նակվող տեղեկատվության ընկալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ման,  մտովի վերականգնման և 
գնահատման հնարավորությունը՝ 
վկաների կամ կասկածյալների (մե-
ղադրյալների) հարցաքննության 
ժամանակ:  

(Շարունակելի) 
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ՄԱՔՍԱՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 
Արմեն Դանիելյան 

ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի  
Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, 

 իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 

 
Սկզբունքները կենտրոնական 

տեղ են զբաղեցնում մաքսասակա-
գնային կարգավորման իրավական 
մեխանիզմում: Դրանցում կենտրո-
նացված տեսքով արտահայտված է 
մաքսասակագնային կարգավորման 
բովանդակությունը: Պրոֆեսոր Ա. 
Կոզիրինը նշում է. §Իրավական 
կարգավորման սկզբունքները  ինք-
նատիպ կամերտոն են մաքսային 
ոլորտի հետագա բոլոր կանոնա-
կարգումների համար. հստակ ձևա-
կերպումներով դրանց օրենսդրա-
կան ամրագրումը պարտադիր պայ-
ման է մաքսասակագնային մեխա-
նիզմի նորմատիվային բազայի ար-
դյունավետ գործարկման համար: 
Դրանք երաշխավորում են իրավաս-
տեղծ գործընթացի   շարունակակա-
նությունն ու հաջորդականությունը, 
ապահովում են մաքսային օրենսդ-
րության և մաքսային քաղաքակա-
նության փոխադարձ կապը: Սկզ-
բունքները կարևոր դեր են խաղում 
դատական և վարչական պրակտի-

կայի ձևավորման բնագավառում, ա-
ջակցում են հնացած իրավական 
նորմերի դադարեցմանն ու նորերի 
ընդունմանը, իրավական ակտերի 
մեկնաբանմանը և մաքսային 
օրենսդրության մեջ թերությունների 
վերացմանը¦1: 

Գործող մաքսասակագնային 
մեխանիզմը կանոնակարգվում է 
որոշակի սկզբունքներով, որոնցից 
առանձնացվում են. 

-ընդհանուր իրավական (օրի-
նականության, արդարության, մի-
ջազգային իրավունքի գերակայու-
թյան և այլն), 

-հատուկ ճյուղային, ճյուղային և 
միջճյուղային, որոնք արտացոլում են 
մաքսասակագնային կարգավորման 
առանձնահատկությունները և բնո-

                                                           

1   . .   
-   ( -

 ): . . . . ., 
1994: 
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րոշ գծերը (պրոտեկցիոնիզմ, ֆիս-
կալային սկզբունքը և այլն): 

Մաքսասակագնային հարաբե-
րությունների իրավական կարգա-
վորման համալիր բնույթը ենթադ-
րում է, որ այդ սկզբունքների մի 
մասն ունի վարչաիրավական բնույթ 
(մաքսային սահմանով ապրանքնե-
րի տեղափոխման ընթացքում ազ-
գային անվտանգության պահպան-
ման սկզբունքը, ՀՀ տնտեսական 
շահերի պաշտպանության սկզբուն-
քը և այլն), իսկ սկզբունքների մյուս 
մասը կրում է ֆինանսաիրավական 
(հարկաիրավական) բնույթ (ֆիսկալ, 
օրենքի հետադարձ արգելքը հարկի 
դրույքաչափի փոփոխությունը, նոր 
հարկատեսակի սահմանման, հարկ 
վճարողի գործելու պայմանները 
խստացնող, հարկային իրավա-
խախտումների համար պատասխա-
նատվություն սահմանող կամ պա-
տասխանատվությունը խստացնող 
սկզբունքները և այլն): 

Հարկ է նշել, որ ներկայացվող 
հոդվածում քննարկման առարկա 
չեն դարձել մաքսասակագնային 
կարգավորման բոլոր կարևորագույն 
սկզբունքները (մասնավորապես, 
չենք անդրադարձել այնպիսի սկզ-
բունքների հետազոտությանը, ինչ-
պիսիք են կոնվենցիոն սկզբունքնե-
րը, ազգերի առավել բարենպաստու-
թյան սկզբունքը, ազգային ռեժիմի 

սկզբունքը և այլն, որոնք, մեր կարծի-
քով, հանդիսանում են միջազգային-
իրավական հետազոտության ինք-
նուրույն առարկա):  

Մաքսասակագնային կարգա-
վորման սկզբունքների համակար-
գում առանձնահատուկ տեղ են զբա-
ղեցնում սահմանադրական 
սկզբունքները, որոնք սահմանում են 
մաքսասակագնային քաղաքակա-
նության ընդհանուր ուղղություննե-
րը: Մասնավորապես Սահմանադ-
րության 13-րդ հոդվածի համաձայն` 
ՀՀ արտաքին քաղաքականությունն 
իրականացվում է միջազգային իրա-
վունքի հիման վրա՝ բոլոր պետու-
թյունների հետ բարիդրացիական, 
փոխշահավետ հարաբերություններ 
հաստատելու նպատակով: Մաք-
սային քաղաքականությունը մեր 
երկրի ներքին և արտաքին քաղա-
քականության բաղկացուցիչ մասն է: 
Իսկ Սահմանադրության 60-րդ հոդ-
վածի  2-րդ կետը սահմանում է, որ  
յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մու-
ծել օրենքին համապատասխան 
սահմանված հարկեր, տուրքեր, կա-
տարել պետական կամ համայն-
քային բյուջե մուտքագրվող պար-
տադիր այլ վճարումներ:  

Նախ` դիտարկենք հիմնական 
սկզբունքները, որոնք վերաբերում 
են արտաքին առևտրային գործունե-
ությանն ամբողջությամբ, այնուհետև` 
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կներկայացնենք այն սկզբունքները, 
որոնք բնորոշ են բացառապես մաք-
սասակագնային կարգավորմանը: 

Առաջին խմբի մեջ մտնում են 
հետևյալ սկզբունքները` 

- երկրի արտաքին ընդհանուր 
քաղաքականության և արտաքին 
առևտրային քաղաքականության 
ներդաշնակությունը, 

-արտաքին առևտրային գոր-
ծունեության պետական կարգա-
վորման և դրա իրականացման 
նկատմամբ վերահսկողության հա-
մակարգերի միասնականությունը, 

- արտահանման նկատմամբ 
վերահսկողական քաղաքականու-
թյան միասնականությունը, 

- երկրի մաքսային տարածքի 
միասնականությունը (Մաքսային 
միության միասնական մաքսային 
տարածքը), 

- արտաքին առևտրային գոր-
ծունեության պետական կարգա-
վորման տնտեսական միջոցների 
առաջնայնությունը, 

- արտաքին առևտրային գոր-
ծունեության մասնակիցների հավա-
սարությունը և նրանց նկատմամբ 
խտրականության կիրառման բացա-
ռումը, 

- արտաքին առևտրային գոր-
ծունեության մասնակիցների իրա-
վունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանությունը պետության կող-
մից, 

- արտաքին առևտրային գոր-
ծունեությանը պետության և նրա 
մարմինների չհիմնավորված միջամ-
տության բացառումը, որը, ամբող-
ջությամբ վերցրած, դրա մասնակից-
ներին և տնտեսությանը պատճա-
ռում է վնասներ։ 

Իսկ հատուկ սկզբունքներից ա-
ռանձնացրել ենք՝ 

-մաքսային պրոտեկցիոնիզմը,  
-ֆիսկալ սկզբունքը, 
- մաքսասակագնային կարգա-

վորման օրենսդրության իրազե-
կումն ու խորհրդատվությունը, 

-մաքսասակագնային ոլոր-
տում միջպետական համագործակ-
ցության սկզբունքը: 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյան հարաբերություններն օտա-
րերկրյա պետությունների հետ ար-
տաքին առևտրային գործունեության 
բնագավառում հիմնված է միջազ-
գային իրավունքի հանրաճանաչ 
նորմերի և սկզբունքների վրա, ո-
րոնք բխում են Հայաստանի Հան-
րապետության միջազգային պայմա-
նագրերից: Հատկանշական է, որ 
յուրաքանչյուր երկրի արտաքին ա-
ռևտրային հարաբերությունները 
ձևավորվում են և զարգանում՝ ելնե-
լով տվյալ երկրի տնտեսական կա-
յունացման ու զարգացման պա-
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հանջներից։ Հասկանալի է, որ աշ-
խարհագրական փոքր տարածք ու-
նեցող կամ թույլ զարգացած երկըր-
ներն իրենց առևտրային հարաբե-
րությունները չեն կառուցում տնտե-
սական և քաղաքական ազդեցու-
թյուն ունենալու ակնկալիքով, այլ ըն-
դամենը ցանկանում են ստեղծել փո-
խադարձ շահերի վրա հիմնված հա-
րաբերություններ: Արտաքին առև-
տրի մենաշնորհն անընդունելի է հա-
մարվում շուկայական տնտեսության 
ուղին որդեգրած նախկին խորհըր-
դային հանրապետությունների, այդ 
թվում՝ Հայաստանի համար, այնու-
հանդերձ առևտրի պետական կար-
գավորումն առկա է աշխարհի գրե-
թե բոլոր զարգացած երկրներում: 
Հայաստանի պարագայում արտա-
հանման պետական խթանման ա-
ռումով կարելի է ասել օբյեկտիվ և 
պահանջված անհրաժեշտություն է, 
քանի որ արտաքին առևտրային 
գործունեությամբ զբաղվող հայրե-
նական կազմակերպությունների 
զգալի մասը չունի ինքնուրույն ար-
տահանելու փորձ և անհարկի դժ-
վարությունների է հանդիպում ար-
տաքին առևտրի բնագավառում: 
Ընդհանուր առմամբ, արտաքին ա-
ռևտրային գործունեության պետա-
կան կարգավորումն իրականացվում 
է օրենսդրությամբ հստակ սահման-
ված շրջանակներում: Այդ կարգա-

վորմանը պետության ընտրանքային 
միջամտությունը հիմնականում ա-
նընդունելի է, քանի որ այն ամբողջ 
հասարակության հաշվի բարե-
նպաստ պայմաններ է ստեղծում մի-
այն որոշակի խմբերի համար: Իսկ 
ընդհանուր առմամբ` օրենքի միջո-
ցով պետական միջամտությունը 
տնտեսության զարգացման ճիշտ 
գրավականն է: Այդ միջամտությունը 
ևս մեկ անգամ հավաստում է, որ 
արտաքին առևտրի ազատականութ-
յունը ոչ միայն կազմակերպություն-
ների կողմից բազմաթիվ իրավունք-
ների, այլ առաջին հերթին՝ սպառո-
ղի, հասարակության առջև պարտա-
վորությունների ձեռքբերում է նշա-
նակում: Ըստ այդմ էլ արտաքին 
առևտրի պետական կարգավորման 
հիմնական նպատակների շարքում 
ներառվում են երկրի տնտեսական 
անկախության, տնտեսական ան-
վտանգության ապահովումը, տնտե-
սության զարգացման խթանումը, 
տեղական ապրանքների ու ծառա-
յությունների մրցունակության բարձ-
րացման աջակցությունը, ինչպես 
նաև համաշխարհային տնտեսու-
թյանն ազգային տնտեսության ին-
տեգրման արդյունավետ պայմաննե-
րի ստեղծումն ու ապահովումը։ Ինչ-
պես նշվեց, այս ոլորտի պետական 
կարգավորման միջոցով ապահով-
վում է նաև երկրի տնտեսական ան-
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վտանգությունը: Պետությունը ստեղ-
ծում է այնպիսի տնտեսական պայ-
մաններ, որոնք երաշխավորում են 
մի կողմից՝ սոցիալական, քաղաքա-
կան և պաշտպանական զարգաց-
ման բավարար մակարդակ, իսկ 
մյուս կողմից՝ ներքին և արտաքին 
հնարավոր սպառնալիքներից տն-
տեսական շահերի հուսալի պաշտ-
պանություն։ Արտաքին առևտրային 
գործունեության պետական կարգա-
վորման խնդիրներից առանձնանում 
է ներմուծման ապրանքային կառուց-
վածքի օպտիմալացման խնդիրը: 
Այդ առումով` պետական միջամտու-
թյունը, որպես կանոն, հանգում է 
հետևյալին. այն զգալիորեն նվազեց-
նում կամ ամբողջությամբ իջեցնում 
է երկրի տնտեսական զարգացման 
համար անհրաժեշտ ապրանքների 
(հիմնականում հումքի և կիսաֆաբ-
րիկատների) ներմուծման մաքսա-
տուրքերի դրույքաչափերը և, դրան 
զուգահեռ, բարձր մաքսատուրքերի 
դրույքաչափեր է ներդնում հայրենա-
կան արտադրանքի հետ մրցակցող 
օտարերկրյա ապրանքների վրա: 
Ազգային տնտեսության զարգացու-
մը խթանելու կարևորագույն միջոց է 
նաև օտարերկրյա մրցակցության ոչ 
ցանկալի ներգործությունից դրա 
հուսալի պաշտպանության ապահո-
վումը։ Միջազգային շուկայում առկա 
են համանման ապրանքներ մատա-

կարարող կազմակերպություններ, ո-
րոնք իրենց արտադրանքի տեխնի-
կական չափորոշիչներով և տվյալ 
արտադրության վրա կատարված 
ծախսերով նկատելիորեն գերազան-
ցում են հայրենական արտադրողնե-
րին։ Դրա անխոս վկայությունն է 
արտաքին առևտրային մրցակցու-
թյան բարձր մակարդակը և գնային 
խտրականության առկայությունը 
ներքին և արտաքին շուկաներում։ 
Տնտեսության զարգացման տեսան-
կյունից առավել ձեռնտու է և նպա-
տակահարմար համահարթել գները, 
այլ ոչ թե ներդնել արգելակող մի-
ջոցներ։ Այս բնագավառի խնդիրնե-
րի շարքում էապես կարևորվում է 
նաև հայրենական արտադրության 
մրցունակության բարձրացումը, որն 
ապահովելու համար պետությունը 
խթանում է նոր տեխնոլոգիաների 
ստեղծումն ու յուրացումը։ Արտաքին 
առևտրային գործունեության պետա-
կան կարգավորման գործընթացում 
առանձնահատուկ նշանակություն 
ունեն հետևյալ սկզբունքները. 

Երկրի արտաքին ընդհանուր 
քաղաքականության և արտաքին 
առևտրային քաղաքականության 
ներդաշնակությունը։ Արտաքին 
առևտրային քաղաքականությունն 
ուղղակիորեն կապված է տվյալ երկ-
րի արտաքին քաղաքականության 
նպատակներից ու առաջադրած 
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պահանջներից և չի կարող դուրս 
գալ դրա սահմաններից։ Իսկ դա 
նշանակում է, որ արտաքին առև-
տրային բնագավառում կայացվող 
ցանկացած որոշում անհրաժեշտ է 
համապատասխանեցնել արտաքին 
քաղաքականության ընդհանուր 
նպատակների հետ: Ըստ որում, բա-
ցառված չէ, որ արտաքին քաղաքա-
կանության շահերը կարող են հա-
կադրվել արտաքին առևտրային որ-
ևէ արդյունավետ և շահավետ գոր-
ծարքի հետ, (օրինակ, որևէ երկրի 
նկատմամբ տնտեսական պատժա-
միջոցների կիրառումը կարող է ար-
տաքին առևտրային հարաբերու-
թյունները դադարեցնելու հիմք հան-
դիսանալ, որքան էլ այդ առևտրային 
գործարքը շահավետ լինի): Այս սկըզ-
բունքի հիմքում դրված է մաքսային 
սակագնում մաքսատուրքերի դրույ-
քաչափերի տարբերակված համա-
կարգի կիրառումը՝ կախված առև-
տրաքաղաքական ռեժիմից: Հետևա-
բար որևէ երկրի հետ արտաքին քա-
ղաքական (դիվանագիտական) հա-
րաբերությունների վատթարացումը 
կարող է միանշանակորեն պատճառ 
հանդիսանալ ազգերի առավել բա-
րենպաստության ռեժիմի դադարեց-
մանը: Արդյունքում՝ այդ երկրի ծա-
գում ունեցող ապրանքների նկատ-
մամբ կկիրառվեն ավելի բարձր 
մաքսատուրքի դրույքաչափեր, քան 

դրանց համար սահմանված բա-
զային (առավելագույն) դրույքաչա-
փերն են: 

Արտաքին առևտրային գործու-
նեության պետական կարգավոր-
ման և դրա իրականացման նկատ-
մամբ վերահսկողության համա-
կարգերի միասնականությունը. 
այս սկզբունքից բխում է, որ արտա-
քին առևտրային գործունեության 
ընթացքում պետք է առանց խտրա-
կանության հավասարաչափ կիրառ-
վեն մաքսասակագնային և ոչ սա-
կագնային կարգավորման մեթոդնե-
րը: Այսինքն՝ մաքսային սակագ-
նային միջոցների գործարկմանը 
(ներմուծման և արտահանման հար-
կումը) զուգահեռ պետք է կիրառվեն 
նաև ոչ սակագնային կարգավոր-
ման գործիքները (լիցենզավորում, 
քանակական սահմանափակումներ, 
տեխնիկական և այլ առևտրային 
արգելքներ): Երբեմն մաքսային գոր-
ծի ոլորտում մաքսասակագնային և 
ոչ սակագնային մեթոդների համա-
ժամանակյա կիրառումը նպաստում 
է կոնկրետ արտաքին առևտրային 
նպատակների իրականացմանը: Այս 
սկզբունքը սահմանում է ոչ միայն 
պետական կարգավորման ձևերի և 
մեթոդների միասնականությունը, 
այլև այդ գործունեության պետական 
կարգավորումն ու դրա պատշաճ ի-
րականացման նկատմամբ արդյու-
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նավետ վերահսկողական համա-
կարգի ներդրումը: Վերահսկողու-
թյունը ցանկացած կառավարչական 
գործունեության պարտադիր փուլն 
է. այն իր մեջ ներառում է վարչական 
որոշման նախապատրաստումը, 
դրա իրականացումն ու կատարման 
նկատմամբ վերահսկողությունը: Ար-
տաքին առևտրային գործունեության 
նկատմամբ վերահսկողությունն ի-
րականացնում են երկրի գործադիր 
իշխանության մարմիններն իրենց ի-
րավասությունների շրջանակներում: 

Արտահանման նկատմամբ վե-
րահսկողական քաղաքականու-
թյան միասնականությունը. այս 
սկզբունքն այնպիսի համալիր միջո-
ցառումների ամբողջություն է, որն ի-
րականացվում է օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով գործադիր իշ-
խանության մարմինների կողմից 
երկրի մաքսային տարածքից ար-
տահանվող զինամթերքի և ռազմա-
կան տեխնիկայի, առանձին տեսա-
կի հումքի, նյութերի, սարքավորում-
ների, տեխնոլոգիաների և գիտա-
տեխնիկական տեղեկատվության 
նկատմամբ: Նմանաբնույթ քաղա-
քականության նպատակը ազգային 
անվտանգության, քաղաքական, 
տնտեսական և ռազմական շահերի 
ապահովումն է, ինչպես նաև զանգ-
վածային ոչնչացման և այլ վտան-
գավոր զինամթերքի արտահանումը 

խոչընդոտելու կամ կանխելու երկրի 
միջազգային պարտավորություննե-
րի կատարումն է։  

Երկրի մաքսային տարածքի 
միասնականությունը (Մաքսային 
միության միասնական մաքսային 
տարածքը). մաքսային տարածքն 
այն վայրն է, որի շրջանակներում 
գործում է տվյալ պետության մաք-
սային օրենսդրությունը։ Մաքսային 
գործի ոլորտում օգտագործվում է 
մաքսային սահման եզրույթը, որն ի-
րենից ներկայացնում է այն եզրերը, 
որոնք սահմանափակում են երկրի 
մաքսային տարածքը։ Մաքսային 
սահմանն ընդգծում է տվյալ պետու-
թյան մաքսային օրենսդրության 
գործողության տարածական սահ-
մանները և առանձնացնում է մաք-
սային տարածքն այլ պետություննե-
րի մաքսային տարածքներից։ Այլ 
խոսքով, մաքսային տարածքը սահ-
մանում է տվյալ պետության մաք-
սային կարգավորման ինքնուրույն 
գործունեության ոլորտը։ Այլ է մաք-
սային միության պարագայում. օրի-
նակ` Մաքսային միության միասնա-
կան մաքսային տարածքը կազմված 
է Հայաստանի Հանրապետության, 
Բելոռուսի Հանրապետության, Ղա-
զախստանի Հանրապետության, 
Ղրղզստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության տա-
րածքներից, ինչպես նաև Մաքսային 
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միության անդամ պետությունների 
տարածքներից դուրս գտնվող ար-
հեստական կղզիներից, կայանքնե-
րից, կառույցներից և այլ օբյեկտնե-
րից, որոնց նկատմամբ Մաքսային 
միության անդամ պետությունները 
բացառիկ իրավազորություն ունեն: 
Մաքսային միության մաքսային տա-
րածքի սահմանագծերը կազմում են 
Մաքսային միության մաքսային 
սահմանը: Մաքսային միության ան-
դամ պետությունների միջազգային 
պայմանագրերին համապատաս-
խան՝ մաքսային սահման կարող են 
լինել Մաքսային միության անդամ 
պետությունների տարածքներում 
գտնվող առանձին տարածքների 
սահմանները:  

Արտաքին առևտրային գործու-
նեության պետական կարգավոր-
ման տնտեսական միջոցների ա-
ռաջնայնությունը. արտաքին ա-
ռևտրի պետական կարգավորումն 
իրականացվում է որոշակի մեթոդ-
ներով: Այդ մեթոդները բաժանվում 
են տնտեսական և վարչական մե-
թոդների: Արտաքին առևտրային 
գործունեության վարչական մեթոդ-
ներն ընդգրկում են պետական կա-
նոններ, նորմատիվներ, արգելքներ, 
սահմանափակումներ, որոնց միջո-
ցով պետությունն անմիջականորեն 
ներգործում է արտաքին առև-
տրային գործունեության սուբյեկտ-

ների վրա, կանոնակարգում է 
նրանց գործունեության տարբեր 
կողմերը՝ հասարակության շահերից 
ելնելով: Այս մեթոդներն իրենց բնույ-
թով հակասում են շուկայական հա-
րաբերությունների էությանը, և ար-
տաքին առևտրում աստիճանաբար 
նկատվում է դրանց կիրառման շր-
ջանակները սահմանափակելու մի-
տում: Իսկ ինչ վերաբերում է արտա-
քին առևտրային գործունեության 
տնտեսական մեթոդներին, ապա 
դրանք հիմնված են պետության 
առևտրային քաղաքականության 
տնտեսական գործիքների վրա: 
Դրանց կիրառմամբ պետությունը 
կարողանում է ազդել արտաքին ա-
ռևտրային գործունեության մասնա-
կիցների տնտեսական շահերի վրա՝ 
միաժամանակ պահպանելով նրանց 
լրիվ օպերատիվ ինքնուրույնությու-
նը: Տնտեսական մեթոդները համա-
հունչ են շուկայական հարաբերու-
թյունների բնույթին և արտաքին ա-
ռևտրային գործունեության կարգա-
վորման արդի պայմաններում ունեն 
մեծ դերակատարում:  

Արտաքին առևտրային գործու-
նեության մասնակիցների հավա-
սարությունը և նրանց նկատմամբ 
խտրականության կիրառման բա-
ցառումը. այս սկզբունքը սերտորեն 
կապված է սահմանադրական 
սկզբունքների հետ, մասնավորապես` 
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օրենքի առջև բոլորի հավասարու-
թյան (ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ 
հոդվ.), սեփականության բոլոր ձևե-
րը ճանաչելու և հավասարապես 
պաշտպանելու սկզբունքների (ՀՀ 
սահմանադրության 10-րդ հոդվ.) 
հետ: Բացի այդ, մարդու և քաղաքա-
ցու իրավունքների ու ազատություն-
ների հավասարության` սահմանա-
դրական սկզբունքը չի բացառում ա-
ռանձին կատեգորիաների անձանց 
մաքսային ոլորտում հատուկ իրա-
վունքների, արտոնությունների և ա-
ռավելությունների տրամադրումը։ 
Սակայն պետությունն արտաքին ա-
ռևտրային գործունեության մասնա-
կիցների միջև խտրականություն չի 
դնում, այսինքն` որոշ սուբյեկտների 
համար չի ստեղծում ոչ նպաստավոր 
պայմաններ, իսկ ոմանց էլ հովանա-
վորում: 

Արտաքին առևտրային գործու-
նեության մասնակիցների իրա-
վունքների և օրինական շահերի 
պաշտպանությունը պետության 
կողմից. պետությունն ապահովում է 
իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց իրավունքների և օրինա-
կան շահերի պաշտպանությունը։ 
Եթե արտաքին առևտրային գործու-
նեության մասնակիցները կրել են 
տնտեսական վնասներ կամ տուժել 
են պետության կիրառած միջազ-
գային տնտեսական պատժամիջոց-

ների պատճառով, ապա նրանք կա-
րող են իրենց կրած վնասները վե-
րականգնել պետական բյուջեի մի-
ջոցների հաշվին՝ դատական կար-
գով: Օտարերկրյա պետությունների 
գործողություններից տուժած հայրե-
նական տնտեսվարողների տնտե-
սական շահերը պաշտպանելու հա-
մար մեր երկիրը կարող է ձեռնարկել 
պատասխան միջոցառումներ:  

Արտաքին առևտրային գոր-
ծունեությանը պետության և նրա 
մարմինների չհիմնավորված մի-
ջամտության բացառումը, որը, 
ամբողջությամբ վերցրած, դրա 
մասնակիցներին և տնտեսությա-
նը պատճառում է վնասներ. ՀՀ 
սահմանադրությունը սահմանում 
է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ու-
նի աշխատանքի ազատ ընտրու-
թյան իրավունք: Իրացնելով այդ ի-
րավունքը` նա կարող է ընտրել 
զբաղմունքի ցանկացած տեսակ, 
այդ թվում` կարող է զբաղվել ձեռ-
նարկատիրական և օրենքով չար-
գելված այլ տնտեսական գործունե-
ությամբ: Իսկ սա նշանակում է, որ 
պետության կողմից ընդունված օ-
րենսդրական ակտերի շրջանակ-
ներում արտաքին առևտրային 
գործունեության մասնակիցներն 
ունեն գործունեության բացարձակ 
լրիվ ազատություն։ Արտաքին ա-
ռևտրի ոլորտում ծագած հարաբե-
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րությունների կարգավորման հա-
մար կիրառվում են այնպիսի 
սկզբունքներ, որոնք ամրագրված 
են ՀՀ քաղաքացիական օրենս-
գրքում և Մաքսային կարգավոր-
ման մասին ՀՀ օրենքում։  

ՀՀ սահմանադրությունը գոր-
ծարար միջավայրի բարելավումը և 
ձեռնարկատիրության խթանումը 
դիտում է որպես պետության քա-
ղաքականության հիմնական նպա-
տակ (ՀՀ սահմանադրության 86-րդ 
հոդվածի 1-ին կետ), իսկ պետա-
կան և տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին իրենց ի-
րավասությունների և հնարավորու-
թյունների շրջանակում պարտավո-
րեցնում է իրագործել այդ նպա-
տակները (ՀՀ սահմանադրության 
87-րդ հոդվ.): 

Մաքսային օրենսդրությամբ 
վերադաս մաքսային մարմինը 
կամ մաքսային մարմնի վերադաս 
պաշտոնատար անձը ցանկացած 
ժամանակ իրավունք ունի վերա-
դաս մաքսային մարմնի գերատես-
չական վերահսկողության կարգով 
չեղյալ ճանաչելու կամ փոխելու 
մաքսային գործի բնագավառում 
(այդ թվում՝ մաքսասակագնային 
կարգավորման- ընդգծումն իմն է) 
այլ մաքսային մարմնի կամ մաք-
սային մարմնի այլ՝ ավելի ցածր 
պաշտոնատար դիրք գրավող 

պաշտոնատար անձի՝ Միության և 
ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 
չհամապատասխանող որոշումը, 
ինչպես նաև ձեռնարկելու Միու-
թյան մաքսային օրենսդրությամբ և 
մաքսային գործի վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսդրությամբ նախատեսված 
միջոցներ՝ ոչ իրավաչափ որոշում 
կայացրած մաքսային մարմնի կամ 
պաշտոնատար անձի ոչ իրավա-
չափ գործողությունների (անգոր-
ծության) նկատմամբ (§Մաքսային 
կարգավորման մասին¦ ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվ.): Իսկ §Մաքսային ծա-
ռայության մասին¦ ՀՀ օրենքի 37-րդ 
հոդվածի համաձայն մաքսային 
մարմնի կամ մաքսային ծառայողի 
գործողությունները կամ անգործու-
թյունը կարող են գանգատարկվել 
վերադաս մաքսային մարմնի գան-
գատարկման հանձնաժողովին 
կամ բողոքարկվել դատարան:  

Մաքսային պրոտեկցիոնիզ-
մը. պրոտեկցիոնիզմն ազգային 
տնտեսության հովանավորման 
պետական քաղաքականություն է. 
այն իրականացվում է առևտրաքա-
ղաքական արգելքների օգնու-
թյամբ, որոնք խոչընդոտում են 
արտասահմանյան ապրանքների 
ազատ ներհոսքը հայրենական շու-
կա և ներքին արտադրության ապ-
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րանքների համեմատ թուլացնում 
դրանց մրցունակությունը2:  

Մաքսային պրոտեկցիոնիզմի 
առավել հաջողված բնորոշումը 
տվել են Ա. Տերեխովը և Ֆ. Ֆիլի-
պովը` դիտելով այն որպես կատե-
գորիա, որն §արտացոլում է այն 
հարաբերությունները, որոնք առա-
ջանում են արժեքի հավելյալ վերա-
բաշխման կապակցությամբ մի-
ջազգային շուկայից ազգային շու-
կայի մեկուսացման գործընթա-
ցում¦: Մաքսային պրոտեկցիոնիզ-
մի սահմանման միջոցով տրվում է 
նաև մաքսային քաղաքականու-
թյան բնորոշումը.  §մաքսային 
պրոտեկցիոնիզմը¦ արտադրական 
հարաբերությունների պետական 
կարգավորումն է, որը որոշում է 
համաշխարհային շուկայից ազ-
գային շուկայի մեկուսացման փո-

                                                           

2 Զարգացած երկրներում հովանավորման համա-
կարգն արտահայտում է ազգային և միջազգային 
խոշոր մոնոպոլիաների շահերը: Ապրանքների ի-
րացման շուկաների և կապիտալի ներդրման ո-
րոլտների զավթումը, բաժանումն ու վերաբաժա-
նումը հովանավորման համակարգի գլխավոր բո-
վանդակությունն է: Արդի հովանավորման համա-
կարգի բաղկացուցիչ մասը ագրարային հովանա-
վորման համակարգն է, որն առաջացել է XIXդ. 
վերջերին, համաշխարհային ագրարային ճգնա-
ժամի ընթացքում: Զարգացած երկրների խմբերի 
(օրինակ, §ընդհանուր շուկա¦) համաձայնեցված 
գործողությունների հիման վրա կազմավորվել է 
§կոլեկտիվ¦ հովանավորման համակարգ: Զար-
գացող երկրներում հովանավորման համակարգը 
նպաստում է անկախություն ձեռք բերելուն:  

փոխության մակարդակը¦3: Այս-
պիսով` մաքսային պրոտեկցիո-
նիզմը հասարակական հարաբե-
րությունների հատուկ ձև է, որն 
առաջանում է արտաքին շուկայի 
մրցակցության պայմաններից ներ-
քին շուկայի մեկուսացման ար-
դյունքում: Որպես արտաքին և 
ներքին տնտեսական տարածու-
թյունը բաժանող իրավաբանական 
կատեգորիա` հանդես է գալիս 
մաքսային սահմանը: Մաքսային 
սահմանի իրավական ռեժիմն ունի 
իր նորմատիվային բազան, որը 
կարգավորում է մաքսային պրո-
տեկցիոնիզմի իրականացման մե-
խանիզմը: 

Մաքսային պրոտեկցիոնիզմը 
տնտեսական քաղաքականության 
ուղղություններից մեկն է, որն ա-
պահովում է երկրի տնտեսական 
անվտանգության պաշտպանու-
թյունը: Այս համատեքստում մաք-
սային պրոտեկցիոնիզմը հանդես է 
գալիս որպես մաքսասակագնային 
կարգավորման խնդիրներից մեկը: 
Նման մոտեցումը հնարավորու-
թյուն է տալիս խոսելու ժամանա-
կակից պրոտեկցիոնիզմի բազ-
մանպատակ բնույթի մասին: Մի 

                                                           

3   .,  .  
  .  
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կողմից` մաքսային պրոտեկցիո-
նիզմը պաշտպանում է ազգային 
տնտեսությունը կանխամտացված 
(տնտեսական դիվերսիայից) և 
չկանխամտածված (ցիկլային 
տնտեսական ճգնաժամից և այլն) 
բացասական ազդեցություններից: 
Նշենք նաև, որ մաքսային պրո-
տեկցիոնիզմի պաշտպանական 
գործառույթն առկա է անկախ այն 
բանից, թե ինչպես են առև-
տրատնտեսական հարաբե-
րությունները զարգանում առան-
ձին երկրների հետ:  

Համաշխարհային տնտեսու-
թյան բարենպաստ զարգացման 
պայմաններում արտաքին տնտե-
սական համագործակցության այս 
գործառույթը շարունակում է պահ-
պանվել: Իր տեսակի մեջ այն դառ-
նում է §քնած¦ գործառույթ` պատ-
րաստ ցանկացած պահի §արթնա-
նալու¦ և ապահովելու պետության 
տնտեսական ինքնիշխանության 
ամրությունն ու երաշխավորելու 
նրա տնտեսական անպարտելիու-
թյունը: Մյուս կողմից` (և դա իր ար-
տացոլումն է գտնում մաքսային օ-
րենսդրության մեջ) մաքսային 
պրոտեկցիոնիզմը` որպես արտա-
քին շուկաների մրցակցության 
պայմաններից ներքին տնտեսա-
կան տարածության բաժանման 
արդյունքում առաջացող հասարա-

կական հարաբերությունների ամ-
բողջություն, իրականացնում է 
հարձակողական գործառույթ՝ 
կապված համաշխարհային տնտե-
սության ինտեգրման և միջազ-
գային հարաբերությունների ակ-
տիվացման հետ: Արտաքին տնտե-
սական քաղաքականության ակ-
տիվացումն անկասկած դրական 
ազդեցություն է ունենում ներքա-
ղաքական խնդիրները լուծելու հա-
մար: Այդ կապակցությամբ ի հայտ 
է գալիս մաքսային պրոտեկցիո-
նիզմի կառուցողական բնույթը, 
որն ապահովում է ազգային տն-
տեսության նորմալ փոխգործակ-
ցությունն արտաքին շուկայի հետ՝ 
ներքին տնտեսական քաղաքակա-
նության հիմնական ուղղություն-
ներն իրացնելու նպատակով: 

Պրոտեկցիոնիզմին հակա-
դրվում է ազատ առևտուրը, որն 
արտաքին առևտրին նվազագույնս 
միջամտող պետական քաղաքա-
կանություն է: Որպես ազատ ա-
ռևտրի գործոն` առաջին հերթին 
պետք է նշել ուղղակիորեն առևտ-
րին չմիջամտող, բայց արտաքին 
առևտրի գործընթացներին նպաս-
տող պետության դերը: Ազատ ա-
ռևտուրը զարգանում է շուկայա-
կան առաջարկի և պահանջարկի 
ազատ հարաբերակցության հի-
ման վրա:    
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Այն հարցը, թե արտաքին 
առևտրային քաղաքականություն-
ներից որն է ավելի շահեկան՝ ա-
զատ առևտո՞ւրը, թե՞ պրոտեկցիո-
նիզմը, հանդիսանում է բազմադա-
րյա վեճի առարկա: 1950-1960-ա-
կան թթ. նկատվում էր որոշակի 
շեղումներ պրոտեկցիոնիզմից դե-
պի արտաքին առևտրի ազատա-
կանացումը: Սակայն արդեն 1970-
ական թթ. տեսանելի էր հակառակ 
միտումը՝ պրոտեկցիոնիզմի նպա-
տակներով առավել ակտիվ և ընդ-
գծված սկսեցին օգտագործել սա-
կագնային և ոչ սակագնային կար-
գավորման գործիքները:  

Ժամանակակից մաքսային 
պրոտեկցիոնիզմն էապես տար-
բերվում է կարգավորման նոր ձևե-
րով և գործիքներով, նկատելիորեն 
փոխակերպվել է մաքսային լծակ-
ների օգնությամբ ազգային տնտե-
սությունը պաշտպանելու պետու-
թյան բուն գործունեությունը: Այն 
բնութագրվում է ավելի շատ աշ-
խարհագրական և ապրանքային 
ընտրողականությամբ, իսկ ծան-
րության կենտրոնը փոխանցվել է 
դեպի ոչ սակագնային կարգավո-
րումը: Պրոֆեսոր Ա.Պ. Կիրեևը 
արդարացիորեն նկատում է, որ 
ժամանակակից պրոտեկցիոնիզմը 
կենտրոնանում է համեմատաբար 
նեղ բնագավառների վրա: Զար-

գացած երկրների հարաբերու-
թյուններում դա գյուղատնտեսու-
թյան, տեքստիլի, հագուստի, պող-
պատի, արդյունաբերական ապ-
րանքների արտահանման, զար-
գացող երկրների առևտրում դա 
ավանդական ապրանքների ար-
տահանման բնագավառն է: 

Ներկայումս ընդունված է 
տարբերակել պրոտեկցիոնիզմի մի 
քանի հիմնական ձևեր: Այդպիսիք 
են՝ 

- առանձին երկրների կամ որո-
շակի ապրանքների դեմ ուղղված 
ընտրանքային պրոտեկցիոնիզմը, 

- որոշակի ճյուղերը (առաջին 
հերթին գյուղատնտեսությունը, այս-
պես կոչված՝ ագրարային պրոտեկ-
ցիոնիզմի շրջանակներում) պաշտ-
պանող ճյուղային պրոտեկցիոնիզ-
մը, 

-պետությունների խմբի կողմից 
երրորդ երկրների նկատմամբ իրա-
կանացվող կոլեկտիվ պրոտեկցիո-
նիզմը, 

- ներքին տնտեսական քաղա-
քականության միջոցներով (ներքին 
հարկում, սուբսիդավորում և այլն) ի-
րականացվող թաքնված պրոտեկցի-
ոնիզմը: 

Ֆիսկալ սկզբունքը. մաքսասա-
կագնային կարգավորման այս 
սկզբունքը ենթադրում է, որ տվյալ 
բնագավառում կիրառվող նորմա-
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տիվ ակտերը պետք է պաշտպանեն 
պետական բյուջեի շահերը: Ֆիսկալ 
սկզբունքը համարվում էր մաքսային 
կարգավորման հիմքը, և ներմուծ-
ման մաքսատուրքերն  ի սկզբանե 
կոչվում էին §ֆիսկալ¦, քանի որ 
դրանց միջոցով պետությունը նախ և 
առաջ համալրում էր իր բյուջեի եկա-
մուտները, որը ստանում էր ներմուծ-
ման ապրանքներից գանձվող մաք-
սատուրքերից: Հետագայում առա-
ջին պլան մղվեց պրոտեկցիոնիզմի 
այն գործառույթը, որը միտված էր 
պաշտպանելու ներքին շուկայի շա-
հերը: 

Արդի ժամանակներում մաքսա-
սակագնային կարգավորման ֆիս-
կալ գործառույթը տնտեսապես զար-
գացած երկրներում մեծապես կորց-
րել է իր նշանակությունը: Նրանց 
բյուջեներում մաքսատուրքերից 
ստացված եկամուտները կազմում է 
միջինը 5-8%, իսկ Առևտրի և Սա-
կագների Գլխավոր Համաձայնագրի 
շրջանակներում ձեռք բերված պայ-
մանավորվածությունների համա-
ձայն շարունակվում է դրանց կրճա-
տումը: Ֆիսկալ սկզբունքի հետ ան-
միջականորեն կապված է մաքսա-
սակագնային մեխանիզմի վրա գնա-
ճային ազդեցության լուծման խնդի-
րը: Դրամական միջոցներով մաք-
սատուրքի հարկման օբյեկտը հա-
մապատասխան հարկային մուտքե-

րը խոցելի են դարձնում գնաճից, 
քանի որ այն §ուտում¦ է բյուջե 
մուտքագրվող եկամուտների որոշա-
կի մասը: Մաքսային իրավունքում 
ֆիսկալ սկզբունքի նշանակությունն 
այն է, որ մաքսասակագնային կար-
գավորման այս կամ այն տարբերա-
կի ընտրությունը պետք է կախված 
լինի բացառապես բյուջեի շահերից: 
Ակնառու օրինակ է խառը մաքսա-
տուրքերի հաշվարկման կարգը: 
Խառը հարկումը ենթադրում է մաք-
սատուրքերի գանձումն արժեքային 
(ադվալորային) դրույքաչափով՝ հաշ-
վարկման և յուրահատուկ մաքսա-
տուրքերի դրույքաչափերն համեմա-
տելու պայմանով: Այն դեպքում, երբ 
վերջինս կլինի ավելի մեծ, ապա 
վճարման ենթակա կլինի մաքսա-
տուրքի յուրահատուկ դրույքաչափը: 

Մաքսասակագնային մեխանիզ-
մում ֆիսկալ սկզբունքն իրացվում է 
նաև հետևյալ կերպ. 

1. դրամական միջոցներով (դ-
րամական միջոցների գրավ), 

2. բանկային երաշխիքով, 
3. երաշխավորությամբ, 
4. գույքի գրավով: 
Հատկանշական է, որ մաքսա-

տուրքեր և հարկեր վճարողներն ի-
րավունք ունեն ընտրելու վերը 
թվարկված մաքսասակագնային 
կարգավորման վճարման ապահով-
ման միջոցներից ցանկացածը: Ֆիս-
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կալ սկզբունքի լիարժեք կիրառման 
պարտավորության կատարումը 
պետք է ապահովվի պարտավորու-
թյան գործողության ամբողջ ժամկե-
տի մեջ անընդմեջ: 

Մաքսասակագնային կարգա-
վորման ֆիսկալ սկզբունքն ապահո-
վելու նպատակով որպես կանոն 
դրամական միջոցները մուտ-
քագրվում են միասնական հաշիվ: 
Մաքսային վճարների վճարման 
պարտավորությունները չկատարելու 
պարագայում մաքսային մարմինն ի-
րավասու է որպես մաքսատուրքի, 
հարկերի վճարման ապահովման 
միջոց ներդրված դրամական միջոց-
ներից գանձելու չկատարված պար-
տավորությունների համապատաս-
խան գումարները (§Մաքսային կար-
գավորման մասին¦ ՀՀ օրենքի   
107-րդ հոդվ.): 

 Ֆիսկալ սկզբունքի ապահով-
ման նպատակով մաքսային մար-
մինները կարող են ընդունել բան-
կային երաշխիքներ, որոնք տրա-
մադրում են բանկերը, վարկային 
կազմակերպությունները կամ ապա-
հովագրական ընկերությունները 
(§Մաքսային կարգավորման մա-
սին¦ ՀՀ օրենքի 108-րդ հոդվ.): 

Ֆիսկալ սկզբունքի ապահով-
ման հաջորդ ձևը երաշխավորու-
թյունն է. մաքսատուրքի, հարկերի 
վճարելու ապահովումը երաշխավո-

րության միջոցով իրականացնելու 
դեպքում երաշխավորը մաքսային 
մարմին է ներկայացնում գործող օ-
րենսդրությամբ սահմանված երաշ-
խավորության պայմանագիր՝ մաք-
սատուրք, հարկեր վճարողի գրավոր 
համաձայնությունը երաշխավորի 
կողմից մաքսատուրքի, հարկի 
վճարման երաշխավորության վերա-
բերյալ (§Մաքսային կարգավորման 
մասին¦ ՀՀ օրենքի 109-րդ հոդվ.):  

Ֆիսկալ սկզբունքի ապահով-
ման երաշխիք է նաև գույքի գրավը, 
որը ձևակերպվում է մաքսային 
մարմնի և մաքսատուրք, հարկեր 
վճարողների միջև կնքվող պայմա-
նագրով (§Մաքսային կարգավոր-
ման մասին¦ ՀՀ օրենքի 110-րդ 
հոդվ.):  

Մաքսասակագնային կարգա-
վորման օրենսդրության իրազե-
կումն ու խորհրդատվությունը. 
մաքսային միության մաքսային 
օրենսդրությունը բաղկացած է Միու-
թյան մաքսային օրենսգրքից, Մաք-
սային միության անդամ պետու-
թյունների միջազգային պայմանա-
գրերից, որոնցով կարգավորվում են 
մաքսային իրավահարբերություննե-
րը, Մաքսային միության հանձնաժո-
ղովի՝ Մաքսային միությունում մաք-
սային իրավահարաբերությունները 
կարգավորող որոշումներից: 
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Մաքսասակագնային կարգա-
վորման օրենսդրության վերաբերյալ 
իրազեկումն իրականացվում է Մաք-
սային միության մաքսային օրենս-
դրության ակտերը պաշտոնատար և 
այլ տպագիր հրատարակություննե-
րում հրապարակելու միջոցով, ինչ-
պես նաև դրանց մասին տեղեկու-
թյունների՝ հեռուստատեսությամբ և 
ռադիոյով համընդհանուր իրազեկ-
ման միջոցով՝ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև տե-
ղեկությունների տարածման այլ մե-
թոդների օգտագործմամբ: Բացի 
դա, Մաքսային միության հանձնա-
ժողովը և մաքսային մարմիններն ա-
պահովում են համացանցում, իրենց 
պաշտոնական կայքէջերում հրա-
պարակված Մաքսային միության 
մաքսային օրենսդրությանն անար-
գել ծանոթանալու անձանց հնարա-
վորությանը: (§Մաքսային կարգա-
վորման մասին¦ ՀՀ օրենքի 18-րդ 
հոդվածի համաձայն մաքսային 
մարմիններն ապահովում են Միու-
թյան մաքսային օրենսդրության և 
ՀՀ մաքսային օրենսդրության ա-
զատ, անվճար հասանելիությունը և 
հրապարակայնությունը, այդ թվում 
նաև տեղեկատվական տեխնոլոգի-
աների միջոցով: Մաքսային մար-
մինները միաժամանակ ապահովում 
են մաքսային գործին առնչվող նա-
խագծերի, ինչպես նաև դրանց ուժի 

մեջ չմտած փոփոխությունների վե-
րաբերյալ տեղեկատվության տե-
ղադրումը4:  

Օրենսդրությամբ սահմանված 
է, որ մաքսային մարմինները շա-
հագրգիռ անձանց տրամադրում են 
անհրաժեշտ խորհրդատվություն՝ 
մաքսային օրենսդրությանը (մաք-
սասակագնային կարգավորման 
ընդգծումն իմն է) առնչվող հարցե-
րի վերաբերյալ: Ըստ որում, մաք-
սային մարմինների խորհրդատվու-
թյունը տրամադրվում է բանավոր և 
գրավոր՝ անվճար հիմունքներով: 
Անձի կողմից գրավոր հարցման 
դեպքում մաքսային մարմինը պար-
տավոր է տեղեկությունները ներկա-
յացնել գրավոր:  

Մաքսասակագնային ոլորտում 
միջպետական համագործակցու-
թյան սկզբունքը. Մաքսային գործի 
առանձնահատկությունները կանխո-
րոշում են այն վճռորոշ ազդեցությու-
նը, որը դրսևորվում է մաքսասա-
կագնային կարգավորման ազգային 
մեխանիզմը միջազգային մակար-
դակով մաքսային քաղաքականու-
թյան կոորդինացման ժամանակ: 

                                                           

4 Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ 
այդպիսի հրապարակումը կարող է հանգեցնել 
մաքսային հսկողության իրականացման արդյու-
նավետության նվազեցմանը կամ խոչընդոտել 
դրա իրականացմանը: 
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Հարկ է նշել, որ մաքսասակագ-
նային կարգավորման ոլորտում մի-
ջազգային համագործակցությունը 
զարգանում է. 

-երկկողմ մակարդակով (ազատ 
առևտրի գոտի, օրինակ՝ Եվրասիա-
կան տնտեսական միության և Վի-
ետնամի միջև ազատ առևտրի գո-
տին), 

-տարածաշրջանային մակար-
դակով (տարբեր ինտեգրացիոն մի-
ավորումներ և խմբավորումներ, օրի-
նակ` ԵՄ, ԱՊՀ և այլն), 

-գլոբալ մակարդակով (Առևտրի 
և Սակագների Գլխավոր Համաձայ-
նագիր/Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպություն): 

Մաքսասակագնային ոլորտում 
միջազգային համագործակցության 
հիմնական սկզբունքներն են. 

-սակագնային զիջումների 
տրամադրումը, 

-ազգերի առավել բարենպաս-
տությունը, 

-զարգացող և առավել թույլ 
զարգացած երկրներին սակա-
գնային արտոնությունների տրա-
մադրումը: 

Սակագնային զիջումների 
տրամադրումը վերաբերում է մաք-
սային սակագնի բազմակողմ բա-
նակցությունների (կոնֆերանսների) 
անցկացմանը: Այս սկզբունքի հիմ-
քում ընկած է առանձին պետություն-

ների կոնկրետ սակագնային դիրքե-
րում մաքսատուրքերի չափերի սահ-
մանափակման մեխանիզմը: Մաք-
սատուրքը համարվում է §սահմա-
նափակված¦, եթե ձեռք է բերվել 
հետևյալ համաձայնություններից 
առնվազն մեկը. 

-մաքսատուրքի նվազեցումը 
մինչև որոշակի մակարդակի, 

-չբարձրացնել մաքսատուրքը 
գոյություն ունեցող մակարդակից 
բարձր, 

-չբարձրացնել մաքսատուրքը 
որոշակի մակարդակից բարձր:   

 Սակագնային զիջումների 
տրամադրման սկզբունքն անմիջա-
կանորեն կապված է ազգերի առա-
վել բարենպաստության սկզբունքի 
հետ: Այդ կապը բացահայտվում է 
սակագնային բանակցություններին 
մասնակցող երկրներին ներկայաց-
վող պահանջներում, մասնավորա-
պես` ազգերի առավել բարենպաս-
տության ռեժիմը ենթադրում է, որ 
այլ երկրի ծագում ունեցող կամ որևէ 
այլ երկրի համար նախատեսված 
որևէ ապրանքի նկատմամբ պայմա-
նավորվող կողմերից մեկի կիրառած 
առավելությունների, բարենպաստու-
թյան, արտոնությունների և ան-
ձեռնմխելիության ռեժիմը պետք է 
անմիջապես և անվերապահորեն 
տրամադրվի մյուս կողմերի տարած-
քից ծագող կամ այդ կողմերի տա-
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րածքի համար նախատեսված հա-
մանման ապրանքներին` անկախ 
այն հանգամանքից` այդ երկիրը 
մասնակցել է բանակցություններին, 
թե՞ ոչ:  

Տվյալ պահանջը ազգերի առա-
վել բարենպաստության ռեժիմի էու-
թյունն է: Առևտրի և Սակագների Գլ-
խավոր Համաձայնագրում ազգերի 
առավել բարենպաստության ռեժիմն 
ըստ էության նշանակում է, որ եթե 
կողմերից որևէ մեկը որոշ բնագա-
վառներում առավել բարենպաստու-
թյան ռեժիմ է տրամադրում որևէ այլ 
պետության (օրինակ՝ նվազեցնելով 
որևէ առանձին ապրանքի ներմուծ-
ման դիմաց գանձվող մաքսատուր-
քերը), այն պետք է անհապաղ և ան-
վերապահորեն նույն ռեժիմը տրա-
մադրի մյուս կողմին: Այլ կերպ ա-
սած` յուրաքանչյուր Կողմ իրավունք 
ունի օգտվելու նման ռեժիմի առավե-
լություններից (առավել բարեն-
պաստ), որը մյուս կողմը կարող է 
տրամադրել որևէ այլ պետության 
բոլոր այն ոլորտներում, որոնց 
նկատմամբ կիրառելի է ազգերի ա-
ռավել բարենպաստության ռեժիմի 
դրույթը (1.1.2 ենթաբաժին):  

Ազգերի առավել բարենպաս-
տության ռեժիմի վերը նշված սահ-
մանումները հանգեցնում են հե-
տևյալին. ազգերի առավել  բարե-
նպաստության ռեժիմի կիրառման 

դեպքում կողմերը պարտավորվում 
են մեկը մյուսին տրամադրել բոլոր 
այն օգուտները, որոնք նրանք նախ-
կինում տրամադրել էին կամ ապա-
գայում կտրամադրեն որևէ երրորդ 
պետությանը: Բացի դա, կողմերը 
պարտավորվել են ապրանքային ա-
ռևտրի ոլորտում բացառել միմյանց 
նկատմամբ խտրականության 
դրսևորումները, ինչպես նաև §նվազ 
բարենպաստ ռեժիմ¦ չտրամադրել 
միմյանց, քան որևէ այլ երկրի: Ա-
ռևտրի և Սակագների Գլխավոր Հա-
մաձայնագրի 9-րդ հոդվածի համա-
ձայն` Կողմերը պարտավորվել են 
ապրանքային առևտրի բնագավա-
ռում ազգերի առավել բարենպաս-
տության ռեժիմ տրամադրել մի-
մյանց: Իսկ այս սկզբունքի նպա-
տակն է բավարարել բոլոր երկրների 
ներմուծման պահանջները մատա-
կարարման ամենաարդյունավետ 
աղբյուրներից՝ համեմատական ա-
ռավելության կանոնի համաձայն: 
Ներպետական մակարդակով ազգե-
րի առավել բարենպաստության 
սկզբունքը հանգեցնում է առևտրի 
պաշտպանական մեթոդների պար-
զեցմանը և դրանով իսկ՝ ավելի թա-
փանցիկ առևտրային քաղաքակա-
նության ձևավորմանը: Միջազգային 
մակարդակով այն նպաստում է 
բազմակողմ առևտրային համակար-
գի ամրապնդմանը՝ պահպանելով 
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փոխանակված առևտրային զիջում-
ների արժեքը: Առևտրային բանակ-
ցությունների շրջանակներում Ազգե-
րի առավել բարենպաստության կա-
նոնն օգնում է փոքր պետություննե-
րին օգտվել մեծ պետությունների ըն-
ձեռած հնարավորություններից: 
Մինչդեռ ազգերի առավել բարե-
նպաստության ռեժիմը կարող է 
որոշ պետությունների այնպիսի կեց-
վածքի պատճառ դառնալ, ինչն 
առևտրային քաղաքականության 
ոլորտի փորձագետներն անվանում 
են §ձրի երթևեկողների երևույթ¦: 
Իսկ այս երևույթի էությունն այն է, 
որ որոշ երկրներ, ձգտելով օգուտ-
ներ քաղել Ազգերի առավել բարեն-
պաստության կանոնի անվերապահ 
բնույթից, փոխադարձ զիջումներ չեն 
առաջարկում մյուս երկրներին:  

Զարգացող և առավել թույլ 
զարգացած երկրներին սակա-
գնային արտոնությունների տրա-
մադրման սկզբունքը ևս իր ամրագ-
րումն է գտել Առևտրի և Սակագների 
Գլխավոր Համաձայնագրում: 1979թ-
ին Առևտրի և Սակագների Գլխավոր 
Համաձայնագիրն ընդունել է §Զար-
գացող երկրներին տարբերակված և 
առավել բարենպաստ մոտեցում 
ցույց տալու, փոխադարձ և նրանց 
լիարժեք մասնակցության մասին¦ ո-
րոշումը, որն առավել հաճախ հան-
դիպում է §Լիազորող դրույթ¦ ան-

վան տակ: Այդ որոշման հիման վրա 
ստեղծվել է մի մեխանիզմ, որի 
շրջանակներում թույլ է տրվում հա-
տուկ մոտեցում ցուցաբերել զարգա-
ցող երկրների նկատմամբ: Հատ-
կանշական է, որ Առևտրի և Սակա-
գների Գլխավոր Համաձայնագրի 
Տոկիոյի ռաունդում քննարկված այս 
և այլ դրույթները հայտնի են ի 
նպաստ զարգացող աշխարհի §հա-
տուկ և տարբերակված մոտեցում¦ 
անվանմամբ: Ներկայումս §Լիազո-
րող դրույթը¦ զարգացող երկրների 
կողմից այլ զարգացող երկրների 
համար արտոնությունների ընդհա-
նուր համակարգի ապահովման ի-
րավական հիմքն է: Այն նաև թույլ է 
տալիս զարգացող երկրներին տա-
րածաշրջանային կամ համաշխար-
հային մակարդակներով պայմանա-
վորվածություններ ձեռք բերել սա-
կագները նվազեցնելու կամ հանելու 
մասին: Ավելին, Առևտրի համաշ-
խարհային կազմակերպության կող-
մից հրահանգավորվելու դեպքում 
այդ երկրները կարող են նաև մեկը 
մյուսին ոչ սակագնային արտոնու-
թյուններ տրամադրել: Բացի այդ, 
այդ դրույթը հատուկ ռեժիմ է նախա-
տեսում նվազ (թույլ) զարգացած 
երկրների կողմից իրականացվող 
առևտրի համար: 

Հարկ է նշել, որ Եվրամիությու-
նը առևտրային գործընկեր երկրնե-
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րի կողմից իրականացվող ներմու-
ծումների նկատմամբ կիրառում է 
առևտրային մի շարք ռեժիմներ: 
Մասնավորապես` Ազգերի առավել 
բարենպաստության մոտեցում ռեժի-
մը պահանջում է միևնույն մաքսա-
տուրքերի դրույքաչափերը կիրառել 
այլ երկրների կողմից ներմուծումնե-
րի նկատմամբ: Իսկ Արտոնություն-
ների ընդհանրացված համակարգը 
(GSP) Ազգերի առավել բարենպաս-
տության ռեժիմից բացառություն է, 
որը միակողմանիորեն տրա-
մադրվում է զարգացող և նվազ 
զարգացած երկրներին, ու Եվրա-
միության ներմուծումների համար 
ընդհանրական առավելություններ է 
սահմանում: Համակարգից օգտվող 
երկրներից Եվրամիության շուկա 
արտահանվող բոլոր ապրանքատե-
սակների շուրջ 2/3-ն ամբողջապես 
կամ մասնակիորեն ազատվում են 
մաքսատուրքերի վճարումից: Նախ-
կինում Արտոնությունների ընդհան-
րացված համակարգի ռեժիմից 
օգտվում էր ավելի քան 100 երկիր, 
իսկ 2014թ. հունվարի 1-ից այն տրա-
մադրվել է ընդամենը մի քանի տաս-
նյակ երկրի: 

Իսկ ինչ վերաբերում է Արտոնու-
թյունների ընդհանրացված և հա-
մալրված համակարգին (GSP+), 
ապա այն, ի տարբերություն Արտո-
նությունների ընդհանրացված հա-

մակարգի (GSP-ի), առավել արտո-
նյալ ու ճկուն է: Այս ռեժիմը Եվրամի-
ությունը տրամադրում է խիստ սահ-
մանափակ թվով երկրների, որոնք 
բավարարում են Եվրամիության 
սահմանած որոշակի չափանիշնե-
րին: Եթե Արտոնությունների ընդ-
հանրացված համակարգից օգտվող 
երկրների ցանկը պարզապես որո-
շում և առաջարկում է Եվրամիությու-
նը, ապա Արտոնությունների ընդ-
հանրացված և համալրված համա-
կարգի ռեժիմից օգտվելու համար 
երկիրը պետք է դիմի Եվրամիությա-
նը` ներկայացնելով պահանջվող չա-
փանիշների բավարարումը հավաս-
տող ամբողջական փաթեթը: Տվյալ 
ռեժիմից օգտվող երկրներին հնա-
րավորություն է վերապահվում ավե-
լի լայն ծածկույթով ապրանքատե-
սակներ (ԵՄ ապրանքների դասա-
կարգման 9655 ապրանքատեսակ-
ներից 6291-ը) Եվրամիության շուկա 
արտահանել` զրոյացված կամ նվա-
զեցված մաքսատուրքերով:  

2014թ. հունվարի 1-ից Հայաս-
տանն ընդգրկվել է Արտոնություննե-
րի ընդհանրացված և համալրված 
համակարգի ռեժիմի նոր շրջափու-
լում, ինչը նշանակում է, որ վերը 
նշված ավելի քան 6000 հայկական 
ծագման ապրանքները Եվրամիու-
թյուն են ներմուծվում այդ համակար-
գի շրջանակներում տրված արտո-
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նյալ` զրոյացված կամ նվազեցված 
մաքսատուրքերով: Նշենք նաև, որ 
Եվրամիության այդ ռեժիմից օգտվե-
լու իրավունք է տրվել շուրջ 10 երկ-
րի՝ Հայաստան, Բոլիվիա, Կապե 
Վերդե, Կոստա Ռիկա, Էկվադոր, 
Վրաստան, Մոնղոլիա, Պակիստան, 
Պարագվայ և Պերու: 

Մաքսային միությանը Հայաս-
տանի անդամակցությունը, ի թիվս 
մի շարք այլ փոփոխությունների, են-
թադրում է նաև, որ երրորդ երկրնե-
րից իրականացվող ներմուծումների 
դեպքում Հայաստանը պետք է կի-
րառի Մաքսային միության անդամ 
չհանդիսացող, երրորդ երկրների 
նկատմամբ սահմանած մաքսա-
տուրքերի միասնական դրույքաչա-
փերը:  

Մաքսային միության միասնա-
կան մաքսային տարածք երրորդ 
երկրներից ներմուծվող ապրանքնե-
րի նկատմամբ կիրառվող մաքսա-
տուրքերը սահմանված են Մաք-
սային միության մաքսային օրենս-
գրքով: Որպես այս օրենսգրքի հիմք 
ընդունված է ՌԴ Մաքսային օրենս-
գիրքը: 

Հատկանշական է, որ ներկա-
յումս Մաքսային Միությունում կի-
րառվող մաքսատուրքերի դրույքա-
չափերի մակարդակը զգալիորեն 
բարձր է ՀՀ-ում գործող դրույքաչա-
փերի մակարդակից: Կան նաև մի 

շարք ապրանքատեսակներ, որոնք 
ունեն Հայաստանում գործող մաք-
սատուրքերին հավասար կամ դրան-
ցից ցածր դրույքաչափեր: Բացի 
այդ, Մաքսային միությունում որոշ 
ապրանքների համար գործում են 
նաև սակագնային քվոտաներ: 

Նշենք նաև, որ Մաքսային Մի-
ությանը ՀՀ անդամակցության բա-
նակցություններում մաքսատուրքերի 
դրույքաչափերի հարցը ևս դարձել է 
քննարկման առարկա, և Մաքսային 
միությանն անդամակցությունից հե-
տո Հայաստանը որոշ ապրանքների 
մասով երրորդ երկրներից Հայաս-
տան ներմուծման ժամանակ շարու-
նակում է կիրառել իր գործող մաք-
սատուրքերի դրույքաչափերը: Այս 
պայմանավորվածությունը համա-
պատասխանաբար ներառվել էր 
նաև ճանապարհային քարտեզում: 
Բացառությունների ենթակա ապ-
րանքների ցանկը, բացառություննե-
րի կիրառման տևողության և այլ 
հարցերը մանրամասն քննարկվել և 
համաձայնեցվել են Մաքսային Միու-
թյան համապատասխան կառույցնե-
րի հետ: 

Ուշադրության է արժանի այն 
հանգամանքը, որ Մաքսային միու-
թյան մաքսային օրենսգիրքը մշակե-
լիս հիմք է ընդունվել Ռուսաստանի 
գործող մաքսային օրենսգիրքը: 
Նույն մոտեցումն է դրսևորվել մաք-
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սասակագնային համակարգի 
ընդունման պարագայում: Մաք-
սային միությունում գործող միաս-
նական մաքսասակագնային համա-
կարգը (մաքսատուրքերի դրույքա-
չափերը) ևս բխում է Ռուսաստանի 
մաքսատուրքերի դրույքաչափերի 
փաթեթից: ՌԴ-ն Առևտրի համաշ-
խարհային կազմակերպության ան-
դամ է և Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության առջև ունի 
ստանձնած պարտավորություններ, 
որ առաջիկա տարիներին գործող 
մաքսատուրքի դրույքաչափերն էա-
պես փոփոխվելու են: Ռուսաստանը 
Առևտրի համաշխարհային կազմա-
կերպությանն անդամակցելիս պար-
տավորվել է մինչև 2020թ. փուլային 
ճանապարհով նվազեցնել կամ զրո-
յացնել գործող մաքսատուրքերի 
դրույքաչափերը:  

Ի տարբերություն Ռուսաստա-
նի` Բոլառուսը, Ղազախստանը և 
Ղրղզստանը Առևտրի համաշխար-
հային կազմակերպության անդամ 
չեն և այդ կազմակերպության առջև 
որևէ պարտավորություն չունեն: Ի-
սկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, 
ապա Հայաստանն Առևտրի հա-
մաշխարհային կազմակերպությանը 
պաշտոնապես անդամակցում է 
2003թ-ից և շուրջ 12 տարի գործել է 
այդ կազմակերպության հռչակած 
սկզբունքներով և կանոններով, ո-

րոնք ընդունված են այդ կառույցում 
և համաշխարհային տնտեսության 
մեջ: Եվրասիական տնտեսական 
միության նոր քաղաքականությունը 
ենթադրում է ունենալ միասնական 
մաքսային տարածք և երրորդ 
երկրների նկատմամբ կիրառել 
մաքսատուրքերի միասնական 
դրույքաչափեր:  Մաքսային միու-
թյանն անդամակցելուց հետո եր-
րորդ երկրներից այդ տարածք (նաև 
Հայաստան) ներմուծվող ապրանք-
ների մաքսատուրքերը կտրուկ 
բարձրացել են5,քանի որ շուրջ 60 

                                       

5 Ինչպես հայտնի է, Մաքսային միության տա-
րածքում բազմաթիվ ապրանքների ներմուծման 
մաքսատուրքերը շատ ավելի բարձր են, քան Հա-
յաստանում։ Խոսքը շուրջ 7 հազար անուն ապ-
րանքների մասին է։ Իհարկե, դրանցից ոչ բոլորն 
է, որ Հայաստանը ներմուծում է։ Իսկ մի մասն էլ 
ուղղակիորեն ներմուծվում է Ռուսաստանից կամ 
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ 
երկրներից։ Օրենսդրությամբ նախատեսված 
կարգով այդ ապրանքների մասով խնդիրներ 
հիմնականում չեն առաջանա: Հայաստանի հա-
մար Եվրասիական տնտեսական տարածքին մի-
անալու գործընթացում ռիսկային է համարվել 
ընդհանուր առմամբ շուրջ 800-900 ապրանքա-
տեսակ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 
որ շուրջ 800 ապրանքի ներմուծման մաքսա-
տուրքերի գծով, որոնք ավելի բարձր են Եվրասի-
ական տնտեսական միությունում, Հայաստանը 
ստացել է արտոնյալ ժամկետ։ Ապրանքների հիմ-
նական մասի դեպքում այդ ժամկետը կլինի 4-5 
տարի։ Սակայն կան նաև որոշ բացառություններ: 
Խոսքը վերաբերում է վերամշակման նպատակով 
ներմուծվող շաքարի հումքին, որի համար Հա-
յաստանին տրվել է 10 տարվա՝ 2015-2025թթ., 
արտոնյալ ժամկետ։ Այդ ընթացքում շաքարի 
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հումքի ներմուծման համար մաքսատուրք չի 
գանձվելու։ Իսկ դա նշանակում է, որ Եվրասիա-
կան տնտեսական տարածքից այլևս աննպատա-
կահարմար է պատրաստի շաքարավազը միու-
թյան տարածքից դուրս գտնվող այլ երկրներից 
ներմուծելը։ Ավելին՝ շահավետ է դարձել ներմուծ-
վող հումքի վրա դրա ներքին արտադրության 
կազմակերպումը։ Հայաստանը 10 տարվա ար-
տոնյալ ժամկետ է ստացել նաև ռազմատեխնի-
կայի, ինչպես նաև քաղաքացիական ինքնաթիռ-
ների ներմուծման համար։ Մյուս բոլոր դեպքերում 
առավելագույն արտոնյալ ժամկետը հասնում է 
յոթ տարվա։ Թեև նման ապրանքների քանակը 
խիստ սահմանափակ է: Կան նաև այնպիսի ապ-
րանքներ, որոնց համար գործող մաքսատուրքե-
րը պահպանվելու են ընդհուպ երկու-երեք տարի, 
որից հետո աստիճանաբար կսկսեն բարձրանալ։ 
Արդեն 2022 թ-ից սկսած դրանք ամբողջությամբ 
լինելու են այնպիսին, ինչպիսին Եվրասիական 
տնտեսական միության մյուս բոլոր երկրներում է։ 
Հատկանշական է, որ շաքարավազից, ռազմա-
կան տեխնիկայից եւ քաղաքացիական ինքնա-
թիռներից դուրս Հայաստանն արտոնյալ ներմուծ-
ման ժամկետ է ստացել շուրջ 770 ապրանքատե-
սակների համար։ Դրանց մեջ մտնում են ինչպես 
սննդային, այնպես էլ այլ ապրանքները։ Օրինակ` 
տավարի եւ խոզի մսի ներմուծման ժամանակ 
մաքսատուրքերը նույնությամբ կգործեն մինչեւ 
2018թ.։ Այնուհետեւ կսկսեն աստիճանաբար 
բարձրանալ և 2021թ. կհասնեն 25 տոկոսի։ 2022 
թվականից մաքսատուրքերն ամբողջությամբ 
կհամապատասխանեցվեն Եվրասիական տնտե-
սական միությունում գործող միասնական մաք-
սային դրույքաչափերին: Հավի մսի դեպքում 
մաքսատուրքի դրույքաչափերի փոփոխությունն 
ավելի շուտ կլինի՝ սկսած 2017 թ., երբ գործող  
10-ից այն կդառնա 14 տոկոս։ Աճը կարտահայտ-
վի նաև հետագա տարիներին՝ 2021թ. հասնելով 
50 տոկոսի։ 

Որքան էլ մաքսատուրքերի բարձրացումը բա-
ցասաբար կազդի այդ ապրանքների գների վրա, 
այնուհանդերձ, ներմուծման բարձր հարկումն ու 
դրան զուգահեռ նաև թանկացումը կարող է բա-
րենպաստ պայմաններ ստեղծել ներքին արտա-

                                         

դրության խթանման համար, hատկապես` երբ 
որոշ դեպքերում առկա է բավական մեծ տնտե-
սական ներուժ։ 

Բրնձի ներմուծման ժամանակ զրոյական 
մաքսատուրքը կգործի մինչև 2018թ., որից հետո 
աստիճանաբար կբարձրանա՝ 2021թ. հասնելով 8 
տոկոսի։ Դրանից հետո կգործի Եվրասիական 
տնտեսական միության միասնական մաքսա-
տուրքի դրույքաչափը։  

Հայաստանն արտոնյալ ժամկետ է ստացել 
դեղերի, շինանյութի տարբեր տեսակների, լայն 
սպառման կենցաղային ապրանքների, գյուղ-
մթերքների համար։ Ի դեպ, որոշ դեպքերում ար-
տոնյալ ժամկետի ավարտից հետո մաքսատուր-
քերը նաև կնվազեն։ Դա վերաբերում է առաջին 
հերթին գյուղմթերքներին։ Իհարկե, այդ մթերք-
ների զգալի մասը Հայաստանը ոչ այնքան ներ-
մուծում է, որքան արտադրում, ասենք` խաղող, 
դեղձ, ծիրան, ձմերուկ և այլն։  

Այդ ապրանքների ցանկում տեղ են գտել նաև 
ավտոմեքենաները, որոնց ներմուծման համար 
Հայաստանն ստացել է 5 տարվա արտոնյալ 
ժամկետ։ Դրանից անմիջապես հետո անցում 
կկատարվի Եվրասիական տնտեսական միությու-
նում գործող միասնական դրույքաչափերին, 
որոնք անհամեմատ բարձր են, քան այսօր կի-
րառվում են Հայաստանում։ Նշենք միայն, որ 
մինչև Եվրասիական տնտեսական միության մեկ-
նարկն ավտոմեքենաների ներմուծման մաքսա-
տուրքը 25 տոկոս էր, բայց կախված տարեթվից 
եւ շարժիչի հզորությունից՝ 1խմ/սմ հաշվով գանձ-
վում է ընդհուպ 3,5 եվրո։  

Արտոնյալ ժամկետների կիրառումը Հայաս-
տանի համար խիստ կարևոր է նրանով, որ առն-
վազն սկզբնական ժամկետում դա թույլ կտա 
խուսափել կտրուկ գնաճային դրսևորումներից։ 
Փորձագետների կողմից Հայաստանի ապրան-
քային շուկաներում գնաճային ճնշումը գնահատ-
վում է շուրջ 1,5 տոկոսի չափով։ Ենթադրելի է, որ 
այժմ այն ավելի քիչ կլինի։     

Ի դեպ, Եվրասիական տնտեսական տարած-
քում մաքսատուրքերից ստացվող գումարների 
բաշխման չափաքանակներն անդամ երկրների 
միջև բաժանված է հետևյալ համամասնությամբ. 
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տոկոսից ավելի պրանքների պարա-
գայում Մաքսային միությունում գոր-
ծող դրույքաչափերն ավելի բարձր 
են, քան ամրագրված են Առևտրի 
համաշխարհային կազմակերպու-
թյան և Հայաստանի միջև եղած 
պայմանավորվածություններում: Ա-
ռևտրի համաշխարհային կազմա-
կերպության հետ մաքսատուրքերի 
դրույքաչափերի վերաբերյալ Հայաս-
տանը պարտավորվել է ներմուծման 
մաքսատուրքի դրույքաչափերն ամ-
րագրել առավելագույն 15 տոկոսի 
չափով: Իսկ ներկայումս մաքսա-
տուրքերի դրույքաչափերի բարձ-
րացման վերաբերյալ, Առևտրի հա-
մաշխարհային կազմակերպության 
կանոնների համաձայն, Հայաստա-
նը բանակցություններ է վարում Ա-
ռևտրի համաշխարհային կազմա-
կերպության անդամ երկրների հետ, 
իսկ եթե խախտի Առևտրի հա-
մաշխարհային կազմակերպության 
պարտավորությունները, ապա պար-
                                                                        

Ռուսաստանը ստանում է մուտքագրված գումարի 
86,97 տոկոսը։ Երկրորդը Ղազախստանն է՝ 7,25 
տոկոս չափաբաժնով։ Բելառուսը ստանում է 4,65 
տոկոս։ Բնականաբար, ամենափոքր մասնաբա-
ժինը Հայաստանինն է՝ շուրջ 1,13 տոկոս՝ հաշվի 
առնելով նրա համեմատաբար փոքր մասնակցու-
թյունը դրանց ձևավորման գործում։ 

 
 

 

տավոր է փոխհատուցում տալ այդ 
կազմակերպության անդամ երկրնե-
րին: 

Հատկանշական է, որ Մաք-
սային միությունում գործող մաքսա-
տուրքերի դրույքաչափերի շուրջ 
60%-ն ավելի բարձր են, քան Հա-
յաստանում գործող մաքսատուրքե-
րի դրույքաչափերը: Իսկ 14.5% մաք-
սատուրքի դրույքաչափերն ավելի 
ցածր են Մաքսային միությունում, 
քան Հայաստանում, շուրջ 17%-ի 
պարագայում Մաքսային միությու-
նում և Հայաստանում գործող դրույ-
քաչափերը նույնն են, իսկ 2%-ի դեպ-
քում Միությունում կիրառվում են 
հաշվարկման այլ մեթոդներ: Նկա-
տենք նաև, որ կան այնպիսի ապ-
րանքներ, որոնց համար Հայաստա-
նը գանձում է 10% մաքսատուրքի 
դրույքաչափ, և Հայաստանին ձեռն-
տու չէ այն դարձնել 0%: Խոսքը մե-
ծամասամբ վերաբերում է գյու-
ղատնտեսական ապրանքներին: 
Օրինակ` եթե կարտոֆիլի ներմուծ-
ման համար գործում է մաքսատուր-
քի դրույքաչափ, ապա մեզ համար 
շահեկան չէ այն հավասարեցնել 
զրոյի:  

Ամփոփելով` նշենք, որ արդի 
ժամանակներում Մաքսային միու-
թյան մաքսային օրենսգրքի բարե-
փոխումների շրջանակներում խիստ 
անհրաժեշտ է հստակ ամրագրել մի-
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ասնական մաքսասակագնային 
կարգավորման սկզբունքները: Այդ 
սկզբունքների հստակ ամրագրումը, 
նախ՝ կապահովի մաքսային ոլոր-
տում իրավաստեղծ գործընթացի 
արդյունավետությունը և հաջորդա-
կանությունը և երկրորդ՝ կնպաստի 
այս ոլորտում միասնական իրավա-
կիրառ պրակտիկայի ձևավորմանը: 
Եվրասիական տնտեսական միու-
թյան մաքսային օրենսդրության 
զարգացման նոր հայեցակարգի ըն-
դունումը պետք է երաշխավորի կա-
յուն, կանխատեսելի մաքսային և 
արտաքին առևտրային օրենսդրու-
թյուն ունենալուն, որն էլ, իր հերթին, 
խթան կհանդիսանա միասնական 
շուկայում արդյունավետ և բարեն-
պաստ ներդրումային մթնոլորտ 
ստեղծելու համար: Այս առումով, 
առաջին պլան պետք է մղվի մաք-
սասակագնային կարգավորման 
օրենսդրության իրազեկման ու 
խորհրդատվության սկզբունքը: 
Մաքսային մարմինները հնարավո-
րինս արագ պետք է իրազեկեն 
իրենց ընդունած որոշումների և գոր-
ծողությունների մասին: Մաքսային 
օրենսդրության հարցերի վերաբե-
րյալ խորհրդատվությունը մեծ երաշ-
խիք է, մի կողմից՝ արտաքին տնտե-
սական գործունեությամբ զբաղվող 
սուբյեկտների և ֆիզիկական ան-
ձանց կողմից մաքսային իրավա-

խախտումներ թույլ չտալու, իսկ մյուս 
կողմից էլ` մաքսային ծառայողների 
հնարավոր վարչական կամայակա-
նությունները բացառելու տեսանկյու-
նից: 

Չթերագնահատելով մաքսային 
պրոտեկցիոնիզմի և ֆիսկալ 
սկզբունքները` նշենք, որ դրանք, այ-
նուամենայնիվ, չպետք է անվերա-
պահորեն ազդեն մաքսասակա-
գնային քաղաքականության ձևա-
վորման և իրականացման վրա: 
Ներկայումս Մաքսային միության 
մաքսային օրենսդրությունն ունի ա-
կնհայտ ֆիսկալային ուղղվածու-
թյուն. մաքսային մարմիններն աս-
տիճանաբար վերածվում են հար-
կային մարմինների և դա այն պա-
րագայում, երբ մաքսային կարգա-
վորման հիմնական առաքելությունն 
արտաքին տնտեսական գործունեու-
թյան մասնակիցների համար ար-
տաքին առևտրային օրենսդրության 
բնականոն զարգացումն ապահո-
վելն է:  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ  
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ   
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Արամ Վարդևանյան 
ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական, 

Հայ-Ռուսական /Սլավոնական/ համալսարանի քրեական  իրավունքի 
և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դասախոս,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 

Արսեն Պետրոսյան 
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ  

վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչ, ԵՊՀ իրավագիտության  
ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող 

 
 

Տվյալ հոդվածի շրջանակներում 
քննարկվում են որոշ խնդրահա-
րույց հարցեր` կապված ՀՀ քրեա-
կան օրենսդրությամբ նախատես-
ված քրեական պատասխանատվու-
թյան ենթարկելու ժամկետների 
հետ: Հոդվածի շրջանակներում 
իրականցվել են մի շարք իրավա-
կան համեմատություններ, վերլու-
ծություններ` Հայաստանի Հանրա-
պետության քրեական օրենսդրու-
թյան և Ռուսաստանի Դաշնության, 
Լեհաստանի, Գերմանիայի և այլ 
երկրների քրեական օրենսդրու-
թյունների միջև: Ընդունված փաստ 
է, որ արարքի բնույթից և հանրու-
թյան համար վտանգավորության 

աստիճանից կախված, նախատես-
ված են քրեական պատասխանատ-
վության ենթարկելու տարբեր ժամ-
կետներ, որոնց անցնելու դեպքում 
կատարված արարքը ըստ էության 
կորցնում է իր վտանգավորությունը, 
և արդյունքում վաղեմության ժամ-
կետի ինստիտուտի կիրառմամբ 
անձն ազատվում է քրեական պա-
տասխանատվությունից: Մեր կար-
ծիքով համապատասխան ժամկետ-
ներում անձին չհայտնաբերելը և 
օրենքով սահմանված կարգով պա-
տասխանատվության չենթարկելը 
հանդիսանում է պատկան մարմին-
ների բացթողումը: Ակնհայտ է, որ 
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պետությունը կրում է պոզիտիվ 
պարտականություն հանցագործու-
թյունները հայտնաբերելու, բացա-
հայտելու և կանխարգելելու (պա-
տասխանատվության ենթարկելու) 
մասով: Հետևաբար՝ այն դեպքե-
րում, երբ քրեական օրենսդրու-
թյամբ արգելված արարք կատա-
րած անձին հնարավորություն է ըն-
ձեռնվում վաղեմության ժամկետի 
անցնելու հիմքով ազատվելու պա-
տասխանատվությունից, դա միա-
ժամանակ ենթադրում է, որ պատ-
կան մարմինները չեն կարողացել 
կատարել իրենց վրա դրված պար-
տականությունը` դրանով իսկ որո-
շակի առումով խախտելով տուժողի 
օրինական շահերը:  

Միաժամանակ պետք է նկատել, 
որ վաղեմության ժամկետն անցնե-
լու հետևանքով քրեական պատաս-
խանատվությունից ազատելու ինս-
տիտուտը առանցքային դեր է զբա-
ղեցնում քրեական իրավունքում: 
Ըստ մի խումբ ռուս իրավագետնե-
րի (Ռառոգի, Նաումովի, Կոմիսա-
րովի և այլք)՝ վաղեմության ժամկե-
տի ինստիտուտը ենթադրում է հան-
ցանք կատարելուն հետևող քրեա-
կան օրենքով սահմանված անձին 
պատասխանատվության ենթարկե-

լու կոնկրետ ժամկետների սպառու-
մը, որի արդյունքում համապատաս-
խան հանցանք կատարած անձին 
պատասխանատվության ենթարկե-
լը դառնում է ոչ արդյունավետ1: 
Բրիտանացի իրավագետ Քորտնի 
Ստանհոփ Քեննին գտնում էր, որ 
վաղեմության ժամկետի կիրառումը 
զուտ պետության  
կամքի դրսևորում : 
Վերջինս գտնում էր, որ 13-րդ դա-
րից Մեծ Բրիտանիայում ընդունված 
nullum tempus occurrit regi սկզբուն-
քը, որն ըստ էության նշանակում է, 
որ՝ պետությունը կաշկանդված չէ 
որևէ ժամանակով, արդյունավետ 
գործող ինստիտուտ է2: Հատկանը-
շական է այն, որ այդ սկզբունքը 
Մեծ Բրիտանիայում գրեթե փոփո-
խության չի ենթարկվել, այսինքն` 
բացառությամբ որոշ ոչ մեծ և միջին 
ծանրության հանցագործություննե-
րի, մյուս բոլոր հանցանքների վրա 
վաղեմության ժամկետներ չեն տա-
րածվում3: Հեղինակավոր հայ իրա-
վագետների կողմից ներկայացվել 
էր այն մոտեցումը, համաձայն որի` 

                                         
1     .  / 

 . . . - 3-  .,  .  . – 
.: , 2009. – 387 : 

2  Kenney’s Outlines of Criminal Law 
(Turner ed. 1952), . 635: 
3  Idem  636-638: 
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քրեական պատասխանատվության 
ենթարկելու վաղեմության իրավա-
կան հիմք է այն, որ օրենքով նա-
խատեսված ժամկետներն անցնե-
լուց հետո կատարված կոնկրետ 
հանցանքը և այն կատարող անձը 
կորցնում են իրենց վտանգավորու-
թյունը, ինչը և հիմք է ծառայում ան-
ձին քրեական պատասխանատվու-
թյունից ազատելու համար4:   

ՀՀ քրեական օրենսգրքի, այդ 
թվում նաև ՀՀ քրեական դատավա-
րության օրենսգրքի համապատաս-
խան դրույթների համաձայն` վաղե-
մության ժամկետն անցնելը հիմք է 
անձին քրեական պատասխանատ-
վությունից ազատելու համար: Այս-
պես` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-
րդ հոդվածով սահմանված է ընդ-
հանուր կանոն, համաձայն որի` 
քրեական պատասխանատվությու-
նից ազատելը վաղեմության ժամ-
կետն անցնելու հետևանքով կիրառ-
վում է անկախ հետաքննության, 
նախաքննության կամ դատարանի 
հայեցողությունից (եթե մինչև ժամ-
կետը լրանալը անձը չի կատարում 

                                                      
4    

 :   ( -
  -

  ). . -
, . , .   . 

– :  ., 2012 -   474:  

միջին ծանրության, ծանր կամ ա-
ռանձնապես ծանր նոր հանցանք): 
Նշված կանոնն ունի երկու տեսակի 
բացառություն՝ իմպերատիվ և դիս-
պոզիտիվ (հայեցողական) բնույթի: 
Իմպերատիվ բնույթի բացառությու-
նը սահմանված է Օրենսգրքի 75-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասում, համաձայն 
որի՝ «Խաղաղության և մարդկու-
թյան անվտանգության դեմ ուղղ-
ված՝ սույն օրենսգրքի 384-րդ, 386-
391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով 
նախատեսված հանցանքներ կա-
տարած անձանց նկատմամբ վաղե-
մության ժամկետներ չեն կիրառ-
վում: Վաղեմության ժամկետներ 
չեն կիրառվում նաև Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով նախատեսված 
հանցանքներ կատարած անձանց 
նկատմամբ, եթե այդ պայմանագ-
րերով վաղեմության ժամկետների 
կիրառման արգելք է սահմանված»: 
Նշված կարգավորումը բացառում է 
վաղեմության ժամկետի կիրառումը 
վերոնշյալ հանցագործությունների 
դեպքում: Միաժամանակ նույն հոդ-
վածի 5-րդ մասը սահմանում է հա-
մապատասխան դիսպոզիտիվ նոր-
մի տեսքով բացառությունը վաղե-
մության ժամկետի կիրառման ընդ-
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հանուր կանոնից. «Վաղեմու -
թյան ժամկետի կիրառման հարցն 
այն անձի նկատմամբ, ով ցմահ 
ազատազրկմամբ պատժվող հան-
ցանք է կատարել, լուծում է դատա-
րանը: Եթե դատարանը հնարավոր 
չի գտնում վաղեմության ժամկետն 
անցնելու հետևանքով անձին ազա-
տել քրեական պատասխանատվու-
թյունից, ապա ցմահ ազատազրկում 
չի կիրառվում»:  

Այսպես՝ ՀՀ քրեական օրենս-
գրքի 75-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 
սահմանվում է կարգավորում, որը 
ուղղակի կախվածության մեջ է 
դնում վաղեմության ժամկետի ինս-
տիտուտի կիրառումը դատարանից` 
նախատեսելով դատարանի լայն 
հայեցողություն, որը հիմնականում 
պայմանավորված է նշված կարգա-
վորման որոշակիության ոչ լիարժե-
քությամբ և վաղեմության ժամկետի 
ինստիտուտին հատուկ բնորոշող 
չափանիշների բացակայությամբ: 

Օրենսդիրը, սահմանելով, որ 
վաղեմության ժամկետի կիրառման 
հարցն այն անձի նկատմամբ, ով 
ցմահ ազատազրկմամբ հանցանք է 
կատարել, լուծում է դատարանը, ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվա-
ծի կարգավորումների շրջանակնե-

րում չի սահմանել հստակ և կան-
խատեսելի չափանիշներ, որոնցով 
դատարանը պետք է առաջնորդվի 
կամ այն հանգամանքները, որոնք 
դատարանը պետք է հաշվի առնի 
որոշում կայացնելուց: Միաժամա-
նակ հարկավոր է հաշվի առնել, որ 
ՀՀ քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը սահմանում է, որ կողմերի 
միջնորդությունների և քրեական 
դատավարությանը մասնակցող ան-
ձանց պահանջների վերաբերյալ 
ընդունված որոշումները պետք է լի-
նեն պատճառաբանված։ Սա քրեա-
կան դատավարության գործընթա-
ցի հստակ պահանջ է և դատարա-
նին որևէ հայեցողությամբ չի օժ-
տում: Հարկ ենք համարում նշել 
նաև, որ Օրենսգրքի 75-րդ հոդվա-
ծի 5-րդ մասի կիրառման հարցը ո-
րոշելիս դատարանը պետք է ղեկա-
վարվի նաև Օրենսգրքի 60-63-րդ 
հոդվածներով (Ցմահ ազատազր-
կումը, Պատիժ նշանակելու ընդհա-
նուր սկզբունքները, Պատասխա-
նատվությունը և պատիժը մեղմաց-
նող հանգամանքները, Պատասխա-
նատվությունը և պատիժը ծանրաց-
նող հանգամանքները): Վերը 
թվարկված օրենսդրական երաշ-
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խիքները ուղղված են ապահովելու, 
որ դատարանները բոլոր դեպքե-
րում այդ թվում նաև վաղեմության 
ժամկետին վերաբերող հարցը 
քննարկելիս, պետք է կայացնեն 
պատճառաբանված որոշում: Այ-
նուամենայնիվ, չնայած նշյալ օ-
րենսդրական երաշխիքներին` 
գտնում ենք, որ Օրենսգրքի 75-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի հստակությու-
նը և կանխատեսելիությունը ապա-
հովելու համար, հարկավոր էր նա-
խատեսել կոնկրետ վաղեմության 
ժամկետի ինստիտուտին վերաբե-
րող չափանիշներ, ինչպես օրենսդի-
րը իրականացրել է այլ քրեաիրա-
վական ինստիտուտների դեպքում` 
անհրաժեշտ պաշտպանությունը, 
ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, 
գործուն զղջալը և այլն:  

Ռուս իրավագետ Սավելևան նշել 
էր, որ հանցագործությունների ընդ-
հանուր կանխարգելումը, արդյունա-
վետ է այն դեպքերում, երբ անվե-
րապահորեն գործում է հանցանք 
կատարած անձի պատասխանատ-
վության ենթարկվելու անխուսա-
փելիության սկզբունքը5: Եվրո-

                                                      
5   . .   

  //  
  .  . 

., 1996.  435 – 436: 

պայի խորհրդի նախարարների կո-
միտեի կողմից 1985 թվականին ըն-
դունված «Տուժողի դերը քրեական 
իրավունքի և դատավարության 
շրջանակներում» N R(85) 11 հանձ-
նարարականի նախաբանում ընդ-
գծվել է, որ քրեական արդարադա-
տության հիմնական գործառույթը 
պետք է լինի տուժողի պահանջները 
բավարարելը և շահերը պաշտպա-
նելը6: Կարծում ենք, որ վաղեմու-
թյան ժամկետի ինստիտուտը որո-
շակի առումով հակասության մեջ է 
մտնում վերոնշյալ սկզբունքի հետ և 
հանգեցնում է տուժողի շահերի ոչ 
լիարժեք պաշտպանությանը: Սա-
կայն, չենք կարող չընդունել, այն, 
որ ինչպես ընդունված է քրեական 
իրավունքի տեսության մեջ, վաղե-
մության ժամկետի կիրառման իրա-
վական հիմք է համարվում այն, որ 
օրենքով նախատեսված ժամկետ-
ներն անցնելուց հետո կատարված 
կոնկրետ հանցանքը և այն կատա-
րող անձը կորցնում են իրենց 
վտանգավորությունը, ինչը և հիմք է 
հանդիսանում անձին քրեական 

                                       
6  -     
1985   29-   
«    

   -
   -

»   40/34 : 
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պատասխանատվությունից ազա-
տելու համար7: ՀՀ Վճռաբեկ դա-
տարանը Անահիտ Սաղաթելյանի 
գործով, հայտնել էր հետևյալ դիր-
քորոշումը. «... քրեական օրենսդ-
րությամբ, կապված արարքի բնույ-
թից և հանրության համար վտան-
գավորության աստիճանից, նախա-
տեսված են քրեական պատասխա-
նատվության ենթարկելու տարբեր 
ժամկետներ, որոնց անցնելու դեպ-
քում կատարված արարքը կորցնում 
է իր վտանգավորությունը, և անձն 
ազատվում է քրեական պատաս-
խանատվությունից8»: Մեզ համար 
ևս ընդունելի է համապատասխան 
մոտեցումը, սակայն, պետք է հաշվի 
առնել, որ համապատասխան ժամ-
կետներում անձին չհայտնաբերելը 
և օրենքով սահմանված կարգով 
պատասխանատվության չենթար-
կելը հանդիսանում է պատկան 
մարմինների բացթողումը: Ինչպես 
նշել էինք՝ պետությունը կրում է պո-
զիտիվ պարտականություն հանցա-
գործությունները հայտնաբերելու, 

                                                      
7    .  / 

 . . . - 3-  .,  .  . – 
.: , 2009. –  388:  

8 ´     -
   2011  

 20-   5/0022/01/10 -
 24-  : 

բացահայտելու և կանխարգելելու 
(պատասխանատվության ենթար-
կելու) մասով: Ռուսաստանի 
Դաշնության սահմանադրական 
դատարանը իր` 2014 թվականի 
նոյեմբերի 11-ի 28-П վճռում անդրա-
դարձել էր վերոնշյալ հարցին վաղե-
մության ժամկետի տեսանկյունից և 
գտել, որ անձինք, որոնց` ողջամիտ 
ժամկետում հրապարակային քննու-
թյան իրավունքը չէր ապահովվել, 
անկախ նրանից, թե վերջիններիս 
շնորհվել էր տուժողի դատավարա-
կան կարգավիճակը թե` ոչ, պետք է 
ոչ նյութական վնասի փոխհատուց-
ման պահանջով դատարան դիմելու 
հնարավորություն ունենան9:  

Հարկավոր է նշել, որ թե՛ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի, թե՛ միջազ-
գային փորձի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ վաղեմության 
ժամկետի կիրառման վերաբերյալ 
կան որոշակի բացառություններ: 

Միջազգային իրավունքում ըն-
դունված է, որ որոշ առանձնապես 
ծանր հանցագործությունների 
դեպքում վաղեմության ժամկետի 
կիրառումը անթույլատրելի է: 
Նշվածի վերաբերյալ համապա-

                                         
9 ´     
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տասխան կարգավորումներ առ-
կա են, ՄԱԿ-ի «Պատերազմական 
հանցագործությունների և մարդ-
կության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծությունների նկատմամբ վաղե-
մության ժամկետ չկիրառելու մա-
սին» կոնվենցիայում, որը ուժի մեջ 
է մտել 1970 թվականի նոյեմբերի 
11-ին: Հայաստանի Հանրապե-
տությունը 1993 թվականի հունիսի 
23-ից հանդիսանում է նշված կոն-
վենցիայի մասնակից պետություն` 
անվերապահորեն ընդունելով բո-
լոր դրույթների լիարժեք պահպա-
նումն ու կատարումը: Նշված Կոն-
վենցիայի 1-ին հոդվածի համա-
ձայն` վաղեմության ոչ մի ժամ-
կետ, անկախ կատարման ժամա-
նակից, չի կիրառվում պատերազ-
մական հանցագործությունների և 
մարդկության դեմ ուղղված հան-
ցագործությունների նկատմամբ: 
Իսկ Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը 
մասնակից պետություններին 
պարտավորեցնում է իրենց սահ-
մանադրական ընթացակարգին 
համապատասխան ընդունելու 
ցանկացած օրենսդրական կամ 
այլ միջոցներ` վաղեմության կամ 
այլ ժամկետների չկիրառումը Կոն-
վենցիայով նշված հանցագործու-

թյունների նկատմամբ ապահովե-
լու համար: 

Հայաստանի Հանրապետությու-
նը` ի դեմս ՀՀ Ազգային ժողովի, 
2003 թվականի ապրիլի 18-ին ըն-
դունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
75-րդ հոդվածի 6-րդ մասով ամ-
րագրել է հետևյալը. «Խաղաղու-
թյան և մարդկության անվտանգու-
թյան դեմ ուղղված՝ սույն օրենսգրքի 
384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ 
հոդվածներով նախատեսված հան-
ցանքներ կատարած անձանց 
նկատմամբ վաղեմության ժամկետ-
ներ չեն կիրառվում: Վաղեմության 
ժամկետներ չեն կիրառվում նաև 
Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերով նա-
խատեսված հանցանքներ կատա-
րած անձանց նկատմամբ, եթե այդ 
պայմանագրերով վաղեմության 
ժամկետների կիրառման արգելք է 
սահմանված»: Այսպիսով՝ ՀՀ-ն կա-
տարել է նշյալ Կոնվենցիայի 1-ին և 
4-րդ հոդվածով նախատեսված 
պարտավորությունը: Նմանատիպ 
իրավակարգավորում է նախատես-
ված նաև «Ապարտեիդի հանցա-
գործությունն արգելելու և պատժե-
լու մաuին», «Մարդկության դեմ 
հանցագործությունների և պատե-
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րազմական հանցագործությունների 
նկատմամբ ժամկետների վաղեմու-
թյան անկիրառելիության մասին» 
կոնվենցիաներով:  

Անդրադառնալով տարբեր երկր-
ների համապատասխան քրեական 
օրենսդրությունների ուսումնասի-
րությանը, հարկ ենք համարում 
նշել, որ ԱՊՀ քրեական օրենսգրքի 
մոդելի 77-րդ հոդվածով սահման-
ված վաղեմության ժամկետի վերա-
բերյալ կարգավորումները գրեթե 
նույնությամբ ամրագրվել են ՀՀ, 
ՌԴ, ինչպես նաև Ուկրաինայի, Տա-
ջիկստանի, Ղրղզստանի, Բելոռուսի 
քրեական օրենսգրքերում:  

Միաժամանակ Գերմանիան, 
Ավստրիան, Շվեյցարիան, Լեհաս-
տանը, Հունգարիան, նույնպես  նա-
խատեսում են ընդհանուր առմամբ 
համանման կարգավորումներ, սա-
կայն, մեկ հիմնական տարբերու-
թյամբ` նշված երկրների քրեական 
օրենսդրություններով «Պատերազ-
մական հանցագործությունների և 
մարդկության դեմ ուղղված հանցա-
գործությունների նկատմամբ վաղե-
մության ժամկետ չկիրառելու մա-
սին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով նախա-
տեսված պարտավորությունից բա-
ցի, սահմանվել են նաև կոնկրետ 

հանցագործություններ, որոնց դեպ-
քում ևս վաղեմության ժամկետը չի 
կիրառվում: 

Այսպես` Լեհաստանի քրեական 
օրենսդրության 105-րդ հոդվածի   
2-րդ մասը նախատեսում է, որ վա-
ղեմության ժամկետին վերաբերող 
կարգավորումները չեն տարածվում 
դիտավորությամբ կատարված 
սպանության, ծանր մարմնական 
վնասվածք հասցնելու, խոշ-
տանգման դեպքերում10:  

Շվեյցարիայի քրեական օ-
րենսդրության 101-րդ հոդվածը նա-
խատեսում է, որ վաղեմության ժամ-
կետ չի կիրառվում  հան-

գործությունների վրա, ինչպիսիք 
են` երեխաների հետ սեռական գոր-
ծողությունները, բռնաբարությունը, 
անօգնական վիճակում գտնվող ան-
ձի հետ սեռական գործողություննե-
րը, սեքսուալ բնույթի բռնի գործո-
ղությունները, երեխայի շահագոր-
ծումը կամ սեռական գործողություն-
ները11:  

Գերմանիայի Դաշնային Հանրա-
պետության քրեական օրենսդրու-
թյան 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

                                         
10     . 
- : , 1998:  
11    . - .: 

  . – 2002 : 
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սահմանում է, որ ծանրացնող հան-
գամանքներում սպանություն կա-
տարած անձանց նկատմամբ վաղե-
մության ժամկետին վերաբերող 
կարգավորումները առհասարակ 
չեն տարածվում12: 

Հունգարիայի Հանրապետու-
թյան քրեական օրենսգրքի 33-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի c),d),e), ենթա-
կետերով սահմանվում է, որ ծան-
րացնող հանգամանքներում սպա-
նության, առևանգման և իշխանու-
թյան ներկայացուցչի նկատմամբ 
բռնության գործադրման դեպքերը, 
ինչպես նաև ահաբեկչական գործո-
ղությունների վրա չեն տարածվում 
վաղեմության ժամկետին վերաբե-
րող կարգավորումները: 

Հատկանշական է այն փաստը, 
որ նշված հանցակազմերը, որոնց 
դեպքերում չեն տարածվում վաղե-
մության ժամկետին վերաբերող 
կարգավորումները, հիմնականում 
համարվում են ցմահ ազատազրկ-
մամբ պատժվող արարքներ13:  

Ինչպես նշվել էր, ՀՀ օրենսդիրը՝ 

                                                      
12     -

  - .: -  -
   , 2003: 

13   . .   
.   /  .  . . 

. . ., . . . — .: " ", 
2009. —  395 
 

ի տարբերություն վերոնշյալ Եվրո-
պական երկրների, նախատեսել է 
վաղեմության ժամկետի կիրառումը 
բացառող միայն մեկ իմպերատիվ 
բնույթի բացառություն, որը և բխում 
է ՄԱԿ-ի «Պատերազմական հան-
ցագործությունների և մարդկության 
դեմ ուղղված հանցագործություննե-
րի նկատմամբ վաղեմության ժամ-
կետ չկիրառելու մասին» կոնվենցի-
այով նախատեսված պարտավորու-
թյունից, իսկ մյուս բացառությունը 
վերաբերում է ցմահ ազատազրկ-
մամբ պատժվող հանցանքներին, ո-
րոնց դեպքում վաղեմության ժամ-
կետի կիրառման կամ չկիրառման 
հարցը լուծում է դատարանը: ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 60-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ ցմահ ա-
զատազրկումը դատապարտյալին 
ուղղիչ հիմնարկում անազատության 
մեջ պահելու ձևով հասարակությու-
նից անժամկետ մեկուսացնելն է, ո-
րը, սույն օրենսգրքով նախատես-
ված դեպքերում, կարող է նշանակ-
վել առանձնապես ծանր հանցա-
գործությունների համար:  

Օրենսգրքի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ թվով 8 հոդված-
ներ նախատեսում են պատժի տե-
սակ՝ ցմահ ազատազրկում նշանա-
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կելու հնարավորությունը, դրանք են 
104-րդ հոդվածի 2-րդ մաս (ծան-
րացնող հանգամանքներում կա-
տարված սպանությունը),  305-րդ 
հոդված (պետական, քաղաքական 
կամ հասարակական գործչի սպա-
նությունը), 387-րդ հոդվածի 2-րդ 
մաս (պատերազմ վարելու արգել-
ված միջոցներ և մեթոդներ կիրա-
ռելը), 388-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 
(ահաբեկչական գործողությունն օ-
տարերկրյա պետության կամ մի-
ջազգային կազմակերպության ներ-
կայացուցչի դեմ), 389-րդ հոդված 
(միջազգային ահաբեկչությունը), 
390-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 3-րդ 
մաս (միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի նորմերի լուրջ խախ-
տումները զինված ընդհարումների 
ժամանակ), 392-րդ հոդված (մարդ-
կության անվտանգության դեմ ուղղ-
ված հանցագործությունները) և 
393-րդ հոդվածը (ցեղասպանությու-
նը): Նշված հոդվածների զգալի մա-
սի դեպքում  գործում է վաղեմու-
թյան ժամկետի կիրառումը բացա-
ռող իմպերատիվ բնույթի բացառու-
թյունը, քանի որ այդ հանցակազմե-
րը հանդիսանում են խաղաղության 
և մարդկության անվտանգության 
դեմ ուղղված հանցանքներ: Միա-
ժամանակ նշված իմպերատիվ կա-

նոնի կարգավորման տիրույթից 
դուրս են մնում երեք հանցանքներ, 
որոնց դեպքում դատարանն է որո-
շելու վաղեմության ժամկետի կի-
րառման կամ չկիրառման հարցը, 
դրանք են ծանրացնող հանգա-
մանքներում կատարված սպանու-
թյունը (104-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), 
պետական, քաղաքական կամ հա-
սարակական գործչի սպանությունը 
(305-րդ հոդված), մարդկության 
անվտանգության դեմ ուղղված 
հանցագործությունները (392-րդ 
հոդված): Այսինքն՝ Օրենսգրքի 75-
րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախա-
տեսված կարգավորումը, որով դա-
տարաններին հայեցողություն է 
տրվել ցմահ ազատազրկմամբ 
պատժվող հանցանք կատարած 
անձանց նկատմամբ վաղեմության 
ժամկետի կիրառման հարցը որոշե-
լու համար, վերաբերում է վերոնշյալ 
երեք հանցանքներին: Նշված երեք 
հանցանքների հանրության համար 
վտանգավորության մեծ աստիճանը 
կասկած չի հարուցում, քանի որ 
օրենսդիրը դրանց  դասում է ա-
ռանձնապես ծանր հանցագործու-
թյունների խմբին:  Պարզ չէ, թե ինչ 
նպատակ է հետապնդել Օրենսդի-
րը, երբ միջազգային ահաբեկչու-
թյան դեպքում բացառել է վաղեմու-
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թյան ժամկետի կիրառման հնարա-
վորությունը, իսկ մարդկության ան-
վտանգության դեմ ուղղված հան-
ցագործությունների դեպքում դրա 
կիրառման հարցը թողել է դատա-
րանի հայեցողությանը, կամ 
արդյո՞ք դատարանը կարող է հիմ-
նավորումներ գտնել առ այն, որ 
սպանությունը` զուգորդված ահա-
բեկչությամբ, քսան տարի հետո 
կորցնում է իր վտանգավորությունը, 
ինչը և հիմք պետք է ծառայի այն 
կատարած անձին քրեական պա-
տասխանատվությունից ազատելու 
համար: Կարծում ենք, որ պատա-
հականություն չէր այն, որ ՀՀ օ-
րենսդիրը առանձնացրել էր վաղե-
մության ժամկետի կիրառման ընդ-
հանուր կանոնից այն դեպքերը, երբ 
անձը ցմահ ազատազրկմամբ 
պատժվող հանցանք էր կատարել, 
սակայն արդյո՞ք տուժողների շահե-
րից և առհասարակ պատժի նշա-
նակման նպատակներից է բխում 
նման դեպքերում վաղեմության 
ժամկետը անցնելու հիմքով անձին 
քրեական պատասխանատվությու-
նից ազատելու հնարավորության 
նախատեսումը:   Ներկայացված 
Եվրոպական մի շարք երկրների՝ 
այդ թվում Գերմանիայի, Շվեյցարի-
այի, Լեհաստանի փորձը թույլ է 

տալիս եզրակացնել, որ նման հան-
ցանքների դեպքում վաղեմության 
ժամկետի կիրառման բացառումը 
ընդունելի մոտեցում է: Ելնելով վե-
րոգրյալից և կարևորելով ՀՀ քրեա-
կան օրենսդրության ընդհանուր դե-
պենալիզացիայի քաղաքականու-
թյունը` այնուամենայնիվ գտնում 
ենք, որ ցմահ ազատազրկմամբ 
պատժվող հանցանք կատարած 
անձանց նկատմամբ վաղեմության 
ժամկետներ չպետք է կիրառվեն: 
Նշվածի լույսի ներքո հատկապես 
ցանկանում ենք ընդգծել, որ ՀՀ ար-
դարադատության նախարարի հրա-
մանի հիման վրա ստեղծված ՀՀ 
քրեական նոր օրենսգրքի մշակման 
նպատակով աշխատանքային խմբի 
կողմից 06.08.2015թ. շրջանառու-
թյան մեջ դրված ՀՀ քրեական նոր 
օրենսգրքի նախագծի 94-րդ հոդ-
վածի 8-րդ մասով նախատեսվել է 
մեր կողմից ներկայացված մոտե-
ցումը համաձայն որի՝ «Վաղեմու-
թյան ժամկետ չի կիրառվում այն 
հանցանքների կապակցությամբ, 
որոնց համար սույն օրենսգրքով որ-
պես պատիժ նախատեսված է նաև 
ցմահ ազատազրկումը»: 
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