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Աբրահամյան Ռոզա1  
 

 
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ ՊԱՏԺԱՏԵՍԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  

ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման տարբերակումն ու 
անհատականացումը իր զարգացմամբ կախված է պետության և հա-
սարակության սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսական վիճակից։ Այս 
սկզբունքի բովանդակությունը, կատարվող փոփոխություններն ու 
ուղղվածությունը ձևավորվում են գլխավորապես սոցիալական, 
տնտեսական և քաղաքական գործոնների ազդեցությամբ։ 

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման տարբերակման և 
անհատականացման հարցերը կարգավորող իրավական նորմերի 
պատմական զարգացման, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմ-
նարկների գործունեության մեջ դրանց գործնական կիրառման ու-
սումնասիրությունը նպաստում է տվյալ երևույթի՝ որպես քրեակա-
տարողական հիմնարկներում իրավակարգի ամրապնդման միջոցնե-
րից մեկի հետագա կատարելագործմանը, ինչպես նաև պատժի նպա-
տակների իրացմանը: 

Առաջին հերթին փորձենք բացահայտել «ազատազրկում պատ-
ժատեսակի կատարման տարբերակում» և «ազատազրկում պատժա-
տեսակի կատարման անհատականացում» հասկացությունները: 

«Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման տարբերակումը» 
պատժի նպատակների իրացման ու քրեակատարողական օրենսդ-
րության խնդիրների լուծմանն ուղղված և ազատազրկման դատա-
պարտվածների դասակարգման առանձին խմբերի նկատմամբ կի-
րառվող ուղղիչ ներգործության ծավալի իրավական ամրագրումն է՝ 
հաշվի առնելով դատապարտյալների հասարակական վտանգավո-
րության աստիճանը, վարքագծի և անձի առանձնահատկություննե-
րը2։ 

                                                            
1 ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ, գիտ. ղեկավար` ի. գ. դ., պրոֆեսոր  
Հ. Մ.  Խաչիկյան: 
2 Տե՛ս Шмаров И. В., Мелентьев М. П., Дифференциация исполнения наказания в 
исправительно-трудовых учереждениях Пермь, 1971, էջ 30: 
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«Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման անհատականա-
ցումը» քրեական և քրեակատարողական օրենսդրության դրույթների 
իրականացումն է, որոնք որոշում են դատապարտյալի նկատմամբ 
նշանակված պատժի և ուղղիչ ներգործության միջոցների բովանդա-
կությունը՝ հաշվի առնելով նրա անձը, պատիժը կրելու ընթացքում 
դրսևորած վարքագծի առանձնահատկությունները, ուղղիչ ներգոր-
ծության միջոցների հանդեպ վերաբերմունքը, ինչպես նաև նման ներ-
գործության ընկալման առանձնահատկությունները3։ 

Այժմ փորձենք քննարկել այդ սկզբունքների օրենսդրական ձևա-
կերպումները, որոնք կապված են քրեակատարողական հիմնարկնե-
րում պատժի կատարման պայմանների կարգավորման հետ:  

Այսպես, պատժի կատարման տարբերակումը և անհատակա-
նացումը, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 9–րդ հոդվածի համա-
ձայն, դասվում է քրեակատարողական իրավունքի հիմնարար 
սկզբունքների շարքին4: Դրանք հատկապես վառ կերպով դրսևորվում 
են ազատազրկում պատժատեսակի կատարման ընթացքում5։ Քրեա-
կատարողական իրավունքի տեսության մեջ չկա միասնական մոտե-
ցում «պատժի կատարման տարբերակում» և «պատժի կատարման 
անհատականացում» հասկացությունների սահմանման նկատմամբ։ 
Գիտնականների մի մասն օգտագործում է «պատժի կատարման 
տարբերակում» հասկացությունը, մյուս մասը միավորում է պատժի 
կատարման «տարբերակում» և «անհատականացում» հասկացութ-
յունները, երրորդները թույլ են տալիս «տարբերակում» և «անհատա-
կանացում» հասկացությունների նույնականացումը։ 

Մեր կարծիքով քրեական և քրեակատարողական օրենսդրութ-
յունների կիրառման պրակտիկան թույլ է տալիս եզրակացնել, որ դա-
տապարտյալների դասակարգումը պատժի կատարման տարբերակ-
ման հիմքն է, որի տրամաբանական շարունակությունը հանդիսա-
նում է պատժի կատարման անհատականացումը։ 

Դատապարտյալների դասակարգումը յուրահատուկ գործընթաց 
է՝ կապված որոշակի հատկանիշների հիման վրա դատապարտյալ-
ներին միասեռ խմբերի բաժանելու հետ, որը հիմք է հանդիսանում 

                                                            
3 Տե՛ս Бриллиантов А. В., Дифференциация наказания и степень исправления 
осужденных к лишению свободы: Монография.-М.: ВНИИ МВД России 1997, էջ 9-10: 
4 Այսուհետ` ՀՀ ՔԿՕ: 
5 Տե՛ս Наташев А. Е., Стручков Н. А., Основы теории исправительно-трудового права, 
Мичиганский университет. Юрид. лит-ра, 1967 էջ 56: 
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դատապարտյալների տարբեր խմբերի նկատմամբ տարբեր ծավալի 
ուղղիչ ներգործության կիրառման համար, այսինքն հանդիսանում է 
տարբերակման բաղկացուցիչ մասը, նրա փուլերից մեկը։ 

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման տարբերակումն ի-
րականացվում է ոչ միայն դատապարտյալների՝ իրենց վտանգավո-
րության աստիճանով տարբերվող դասակարգման խմբերի նկատ-
մամբ, այլև այն խմբերի, ովքեր դասակարգվում են ըստ կիրառվող 
ուղղիչ ներգործության միջոցների ընկալման աստիճանի՝ կապված 
անձի որոշակի առանձնահատկությունների հետ (սեռ, տարիք, հոգե-
կան և ֆիզիկական հիվանդություն և այլն)։ Ընդ որում, պատժի կա-
տարման տարբերակումը, որպես քրեակատարողական իրավունքի 
սկզբունք, իրականացվում է քրեակատարողական օրենսդրության 
նորմերի մեծ մասում, որոնք կարգավորում են ազատազրկում պատ-
ժատեսակը կատարելու և այն կրելու կարգն ու պայմանները (ՀՀ 
ՔԿՕ-ի 62-63–րդ, 69–րդ, 70–րդ, 99-111–րդ հոդվածները և այլն)։ 

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարումը ենթադրում է ոչ 
միայն իրավասահմանափակումների համակարգ, որոնք կազմում են 
ազատազրկում պատժատեսակի բովանդակությունը (ազատ տեղա-
շարժվելու և բնակավայր ընտրելու իրավունք, հասարակությունից 
հարկադիր մեկուսացում և այլն), այլև ներգործության տարբեր մի-
ջոցների կիրառում, որոնք չեն կրում հարկադիր բնույթ։ Դրանք 
բժշկական բնույթի միջոցներն են, ինչպես նաև ուղղման հիմնական 
միջոցները՝ դատապարտյալների հետ տարվող սոցիալական, հոգե-
բանական և իրավական աշխատանքները, դատապարտյալի աշխա-
տանքային, կրթական, մշակութային, մարզական և նման այլ զբաղ-
վածությունը, ինչպես նաև հասարակական ներգործությունը: Նշված 
միջոցները, մեր կարծիքով, նպատակամղված են դատապարտյալի 
ուղղմանը, նրա կողմից նոր հանցագործության կատարման կանխ-
մանը։ Դրանք կազմում են ուղղիչ գործընթացի բովանդակությունը, 
դրա հետ մեկտեղ՝ նաև ազատազրկում պատժատեսակի կատարման 
բովանդակությունը։ Ուստի ազատազրկում պատժատեսակի կա-
տարման տարբերակման սկզբունքը6 տարածվում է նաև ուղղիչ մի-

                                                            
6 Տե՛ս Сперанский И. А., Содержание и реализация принципов исправительно-трудового 
права. Волгоград 1969, էջ 45-46: 
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ջոցների կիրառման գործընթացի վրա, որոնք չեն կազմում ազա-
տազրկման բովանդակությունը7։ 

Կարծում ենք, որ տարբերակման հարցերի հետագա ուսումնա-
սիրությունը հնարավոր չէ առանց պատժի կատարման անհատակա-
նացումը սահմանելու8։ 

Պատժի կատարման անհատականացման և տարբերակման էա-
կան տարբերություններից մեկը, մեր կարծիքով, այն է, որ տարբերա-
կումն իրականացվում է գերազանցապես իրավական նորմերում, իսկ 
անհատականացումը՝ անհատապես դատապարտյալի նկատմամբ 
դրանց կիրառման գործընթացում։ 

Ուստի գտնում ենք, որ պատժի նպատակներին հասնելու, պատ-
ժի դերը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է որոշակի միջոցների հա-
մակարգ, որը տարբեր ծավալի իրավասահմանափակումների կի-
րառման իրական հնարավորություն կարող է ապահովել դատա-
պարտյալի նկատմամբ՝ կատարված հանցագործության ծանրության 
աստիճանից, այն կատարելու հանգամանքներից, կրկնահանցագոր-
ծությունից և հանցավորի անձից։ Այս կարևոր խնդրի լուծումը հնա-
րավոր է պատժի կատարման տարբերակման, պատժի կատարման 
անհատականացման զանազան ձևերի օգտագործման և դատա-
պարտյալների նկատմամբ ուղղիչ միջոցների անհատական կիրառ-
ման միջոցով։ 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը, ցանկանում ենք նշել, 
որ պատժի կատարման անհատականացումը պատմության ընթաց-
քում հանգեցվել է պարզ ձևականության, այսինքն, կամ ուղղիչ հիմ-
նարկների կառուցվածքի տարբերակումն ընդունվել է որպես պատժի 
անհատականացման շարունակություն, կամ էլ պատժի կատարման 
անհատականացումը դիտարկվել է որպես քրեակատարողական ի-
րավունքի սկզբունքներից մեկը։ Ուստի, թույլատրելի ենք համարում 
արձանագրել, որ պատժի կատարման անհատականացման բովան-
դակությունը սահմանելիս` ի տարբերություն պատժի կատարման 
տարբերակման, հաշվի է առնվում դատապարտյալների ոչ թե խմբա-

                                                            
7 Տե՛ս Бриллиантов А.В., Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 
целях дуфференциации условий отбывания наказания.- М.: БНИИ МВД РФ 1995, էջ 29: 
8 Այնուամենայնիվ, գիտության մեջ պահպանվում են պատժի կատարման 
անհատականացման տարբեր ըմբռնումներ, ուստի ազատազրկում պատժատեսակի 
կատարման անհատականացման ընդհանուր հարցերը մնում են ոչ բավարար 
մշակված։  
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յին, այլ անհատական առանձնահատկությունները։ Պատժի կատար-
ման անհատականացման սկզբունքն իրականացվում է գերազանցա-
պես ազատազրկման դատապարտվածների պահելու պայմանների 
փոփոխությամբ, սակայն, ինչպես և պատժի կատարման տարբերակ-
ման սկզբունքը, իր մարմնավորումն է ստանում ուղղիչ ներգործութ-
յան միջոցների կիրառմամբ, որոնք համապատասխանում են դատա-
պարտյալի անձին, նրա վարքագծին։ 

ՀՀ ՔԿՀ-ի 9-րդ հոդվածը սահմանում է, որ. «Պատիժը կատարելու 
տարբերակումն ու անհատականացումը հարկադրանքի միջոցների, 
դատապարտյալի ուղղման և նրա օրինապահ վարքագիծը խթանելու 
եղանակների նպատակահարմար կիրառումն է, որն իրականացվում 
է դատապարտյալի անձը տարբերակելու և անհատականացնելու մի-
ջոցով»: 

Անդրադառնալով պատժի կատարումը տարբերակելու և անհա-
տականացնելու սկզբունքի օրենսդրական ձևակերպմանը` ցանկա-
նում ենք արձանագրել, որ ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 9-րդ 
հոդվածը բավական ընդհանրական է: Հաշվի առնելով քրեակատա-
րողական օրենսդրության հիմնարար սկզբունք լինելու հանգաման-
քը, ինչպես նաև այն, որ այդ սկզբունքի հիման վրա է որոշվում քրեա-
կատարողական համակարգի կազմակերպման և գործունեության 
ռազմավարությունը` կարծում ենք, որ մեկ նախադասությունը բա-
վարար չէ հստակ պատկերացում կազմելու նշված սկզբունքի վերա-
բերյալ և առավել նպատակահարմար կլինի դրանք ամրագրել առան-
ձին հոդվածներով կամ հոդվածի առանձին կետերով, ինչը նաև որոշ 
չափով կնպաստեր գիտության մեջ այդ սկզբունքի վերաբերյալ միաս-
նական մոտեցման ձևավորմանը:  

Պատժի կատարման տարբերակման և անհատականացման 
սկզբունքն իրականացվում է ոչ միայն քրեակատարողական օրենս-
դրության դրույթներում, այլև ժամանակակից պենիտենցիար (ուղղիչ 
հիմնարկների) քաղաքականության մեջ։ Այդ սկզբունքի հիման վրա է 
որոշվում ամբողջ քրեակատարողական համակարգի կազմակերպ-
ման և գործունեության ռազմավարությունը։ Ուստի, այդ սկզբունքի 
բովանդակությանը համապատասխան՝ առաջարկվում է պատիժնե-
րի կատարման տարբերակման և անհատականացման սկզբունքը 
քրեակատարողական օրենսդրության սկզբունքների համակարգում 
դասակարգել որպես ճյուղային սկզբունք։ 
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Կարծում ենք, որ պատժի կատարման տարբերակման և անհա-
տականացման սկզբունքը նպատակահարմար է ՀՀ քրեակատարո-
ղական օրենսգրքում ամրագրել առանձին հոդվածով՝ սահմանելով 
այդ սկզբունքի հասկացությունը, բովանդակությունը, պատժի տար-
բերակման և անհատականացման, ուղղիչ ներգործության միջոցների 
կիրառման չափանիշները, սահմանելով դատապարտյալների նկատ-
մամբ տարբերակում և անհատականացում իրականացնող սուբյեկտ-
ները։ 

Վերջինս քրեակատարողական համակարգի բարեփոխման ար-
դի փուլում կարող է օգտակար լինել հաշվի առնելու և լուծելու պա-
տիժների կատարման տարբերակման և անհատականացման 
սկզբունքի իրականացման ընթացքում ծագող բազմաթիվ խնդիրներ։  

Իսկ արված հետևությունները կարող են ելակետ և կողմնորոշիչ 
ծառայել քրեական պատիժների կատարման տարբերակման և ան-
հատականացման սկզբունքի իրականացման խնդիրների վերաբեր-
յալ հետագա ուսումնասիրությունների, այդ սկզբունքը քրեակատա-
րողական օրենսդրության մեջ ամրագրելու համար, որոնք ուղղված 
են պատիժների կատարման տարբերակման և անհատականացման 
ճյուղային (նեղմասնագիտական) սկզբունքի իրականացման կատա-
րելագործմանը։ 
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