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Սրբուհի Գալյան1 

Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվութ-

յան ինստիտուտի առանձնահատկություններից է այն, որ ֆիզիկա-

կան անձանց համար նախատեսվող պատիժների համակարգն 

ամբողջ ծավալով կիրառելի չէ կազմակերպությունների նկատ-

մամբ։ Ուստի իրավաբանական անձի՝ որպես քրեական պատաս-

խանատվության սուբյեկտի յուրահատկությունը պահանջում է 

իրավաբանական անձանց համար մշակել պատժի ինքնուրույն 

համակարգ։ 

Միջազգային մի շարք կոնվենցիաներում հատուկ ընդգծված 

է, որ պայմանավորվող յուրաքանչյուր կողմ պարտավորվում է ի-

րավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակել արդյունավետ, 

համաչափ և կանխարգելիչ պատասխանատվության միջոցներ2: 

Հատկանշական է, որ իրավաբանական անձանց նկատմամբ 

նշանակվող պատիժները պետք է միտված լինեն նաև պատժի 

նպատակների իրականացմանը: Հետևաբար իրավաբանական 

անձանց նկատմամբ նշանակվող պատիժների համակարգը պետք 

է այնպիսին լինի, որ կարողանա ապահովել և՛  վերը նշված կոն-

վենցիոն չափանիշների, և՛ պատժի նպատակների իրականացու-

մը: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

արտասահմանյան երկրներում իրավաբանական անձանց համար 

նախատեսված պատիժների համակարգերն էապես տարբերվում 

են: Ընդ որում՝ դա վերաբերում է ինչպես պատիժների քանակին, 

այնպես էլ դրանց որակական հատկանիշներին: Ըստ էության, ար-

տասահմանյան երկրներում իրավաբանական անձանց նկատ-

մամբ նշանակվում են բոլոր դասական գույքային պատժատեսակ-

                                                            
1 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի 

ասպիրանտ, գիտական ղեկավար` ի. գ. դ., դոցենտ Ա. Մարգարյան: 
2 Տե՛ս ՄԱԿ-ի՝ կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, ՄԱԿ-ի՝ անդրազգային 

կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան, 

Եվրոպայի խորհրդի՝ ահաբեկչության կանխարգելման մասին կոնվեն-

ցիան: 
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ները: Բացի այդ՝ նշանակվում են այնպիսինները, որոնք կապված 

են իրավաբանական անձի բնույթի և նրա ծավալած գործունեութ-

յան հետ1: 

Իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակվող պատժա-

տեսակների բազմազանությամբ աչքի է ընկնում Ֆրանսիայի օ-

րենսդրությունը: Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքի 131-37-րդ հոդ-

վածի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց նկատմամբ կարող են 

նշանակվել հետևյալ պատիժները՝  

1. տուգանք, 

2. օրենքով հատկապես նախատեսված դեպքերում այլ պա-

տիժներ, որոնք թվարկված են քրեական օրենսգրքի 131-39-րդ հոդ-

վածում:  

Պատժի հետ մեկտեղ իրավաբանական անձի վրա կարող է 

դրվել հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման 

պարտականություն:  

Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքի 131-39-րդ հոդվածի համա-

ձայն՝ օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում իրավա-

բանական անձանց նկատմամբ կարող է նշանակվել հետևյալ 

պատժատեսակներից մեկը կամ մի քանիսը՝ 

1. իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցում 

(նշանակվում է այն դեպքերում, երբ իրավաբանական անձը 

ստեղծվում է հանցագործություն կատարելու նպատակով, կամ 

այն դեպքերում, երբ ֆիզիկական անձի համար նախատեսված է 3 

տարուց ավել ժամկետով ազատազրկում), 

2. մասնագիտական կամ հասարակական գործունեության ո-

րոշակի տեսակով կամ մի քանի տեսակներով զբաղվելու ուղղակի 

կամ անուղղակի արգելք` մշտական կամ մինչև հինգ տարի ժամ-

կետով, 

3. դատական հսկողություն՝ մինչև հինգ տարի ժամկետով, 

4. ներկայացուցչությունների, ձեռնարկությունների կամ 

մասնաճյուղերի գործունեության դադարեցում` վերջնական կամ 

մինչև հինգ տարի ժամկետով, 

                                                            
1 Տե՛ս Крылова Н.С., Уголовная ответственность юридических лиц во 

Франции: предпосылки возникновения и основные черты // Вестник 

Московского Университета, Серия П. Право, 1998, № 3, էջ 74: 
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5. պետական գնումներին, պետական պայմանագրերին 

մասնակցելու արգելք` մշտական կամ մինչև հինգ տարի ժամկե-

տով, 

6. դրամական միջոցների հրապարակային ներգրավման ար-

գելք` մշտական կամ մինչև հինգ տարի ժամկետով, 

7. վճարագրեր տրամադրելու կամ վճարային քարտեր օգ-

տագործելու արգելք՝ մինչև հինգ տարի ժամկետով,  

8. հանցագործության կատարման համար օգտագործված 

կամ նախատեսված գործիքի կամ հանցագործության կատարու-

մից ստացված գույքի բռնագանձում, 

9. դատարանի որոշման հրապարակայնացում, այդ թվում՝ 

զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործմամբ, 

10. հանցագործության կատարման համար օգտագործված 

կենդանու կամ այն կենդանու բռնագրավում, որի նկատմամբ կա-

տարվել է իրավախախտումը, 

11. կենդանիներ պահելու արգելք՝ մշտական կամ մինչև հինգ 

տարի ժամկետով: 

Իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակվող պատիժ-

ների բավականին լայն շրջանակ է նախատեսված նաև Չեխիայի 

քրեական օրենսգրքով: Դրանք են` 

1. իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցումը,  

2. գույքի բռնագանձումը, 

3. տուգանքը, 

4. ակտիվների կամ անշարժ գույքի բռնագրավումը, 

5. որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու արգելքը, 

6. պարգևներ ստանալու, պետական գնումներին մասնակցե-

լու արգելքը, 

7. հանգանակություններ կամ սուբսիդավորում ստանալու 

արգելքը, 

8. դատարանի որոշման հրապարակումը: 

Մոլդովայի քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող իրավաբա-

նական անձանց համար նախատեսված է պատժի 3 տեսակ՝  

1. տուգանք,  

2. որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու արգելք,  

3. լուծարում: 
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Ուկրաինայում ևս նախատեսված են 3 պատժատեսակներ՝  

1. տուգանք,  

2. գույքի բռնագրավում, 

3. լուծարում: 

Հետաքրքրական մոտեցում է որդեգրված Սերբիայի և Չեռնո-

գորիայի օրենսդրությամբ: Այս պետություններում իրավաբանա-

կան անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը 

նախատեսված է իրավաբանական անձանց քրեական պատաս-

խանատվության մասին առանձին օրենքով: 

Այդ օրենքների համաձայն` նշված պետություններում իրա-

վաբանական անձանց համար նախատեսված է ընդամենը երկու 

պատժատեսակ՝ տուգանք և իրավաբանական անձի լուծարում: 

Պատժի հետ մեկտեղ, սակայն, իրավաբանական անձանց նկատ-

մամբ կարող են նշանակվել երկու այլ բնույթի քրեաիրավական 

ներգործության միջոցներ` պայմանական դատապարտում և ան-

վտանգության միջոցներ: 

Պայմանական դատապարտման էությունն այն է, որ իրավա-

բանական անձի նկատմամբ նշանակված պատիժը չի կատար-

վում, և իրավաբանական անձը որոշակի ժամանակահատվածում 

գտնվում է հսկողության տակ` պարտավորվելով կատարել որո-

շակի գործողություններ: Այսպես, օրինակ, Սերբիայի «Իրավաբա-

նական անձանց քրեական պատասխանատվության մասին» օրեն-

քի համաձայն, պայմանական դատապարտման դեպքում դատա-

րանը կարող է իրավաբանական անձի նկատմամբ սահմանել որո-

շակի ժամկետով պաշտպանական հսկողություն: 

Պաշտպանական հսկողությունը կարող է ներառել մեկ կամ 

մի քանի պարտականությունների սահմանում, որոնք են՝ 

1. հսկողություն սահմանել հետագայում հանցավոր արարք-

ների կատարումը կանխելու նպատակով, 

2. ձեռնպահ մնալ ձեռնարկատիրական գործունեության ի-

րականացումից, եթե դա կարող է կրկին հանցագործություն կա-

տարելու հնարավորություն ընձեռել, 

3. հարթել հանցագործությամբ պատճառված վնասը, 

4. աշխատանքներ կատարել հանրային շահի օգտին, 
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5. պաշտպանական հսկողություն իրականացնող պատշաճ 

մարմնին ներկայացնել պարբերական զեկույցներ` ծավալած ձեռ-

նարկատիրական գործունեության վերաբերյալ: 

Ինչ վերաբերում է անվտանգության միջոցներին, ապա հարկ 

է նկատել, որ դրանք իրենց բովանդակությամբ, ըստ էության, նույ-

նանում են այլ երկրներում իրավաբանական անձանց նկատմամբ 

նշանակվող պատժատեսակներին՝ առարկաների առգրավում, դա-

տավճռի հրապարակում, ձեռնարկատիրական կամ այլ գործու-

նեությամբ զբաղվելու արգելք (Չեռնոգորիա), որոշակի գործու-

նեությամբ զբաղվելու արգելք, միջոցների բռնագանձում, դատա-

րանի որոշման հրապարակում (Սերբիա): 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ՝ նաև Նախա-

գիծ) 131-րդ հոդվածի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց 

նկատմամբ կարող են նշանակվել՝  

1) տուգանքը, 

2) գործունեության որոշակի տեսակով զբաղվելու իրավուն-

քի ժամանակավոր դադարեցումը, 

3) պետական գնումներին մասնակցելու արգելքը, 

4) հարկադիր լուծարումը, 

5) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործու-

նեություն իրականացնելու արգելքը: 

Հարկ է նկատել, որ արտասահմանյան բոլոր երկրներում 

իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակվող պատիժներից 

ամենատարածվածը տուգանքն է։ Տուգանքը՝ որպես պատիժ, նա-

խատեսված է գրեթե բոլոր պետություններում, որտեղ առկա է 

իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության 

ինստիտուտը։ Ընդ որում՝ կան պետություններ, որտեղ տուգանքը 

իրավաբանական անձանց համար նախատեսված պատժի միակ 

տեսակն է (Ֆինլանդիա, Դանիա, Իսլանդիա)։ Մի շարք երկրներում 

տուգանքը կարող է նշանակվել և՛ որպես հիմնական, և՛ որպես 

լրացուցիչ պատիժ։ 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ տուգանքը կիրառվում է որպես և՛ հիմնական, և՛ լրա-

ցուցիչ պատիժ։ Սակայն այս դրույթը կարող է կիրառվել միայն ֆի-

զիկական անձանց նկատմամբ, քանի որ իրավաբանական ան-

ձանց համար գործում է պատիժների առանձին համակարգ, որում 



264 

զետեղված «տուգանք» պատժատեսակի վերաբերյալ նման կար-

գավորում չկա։  

Փաստորեն, տուգանք պատժատեսակն իրավաբանական ան-

ձանց պարագայում կարող է նշանակվել միայն որպես հիմնական 

պատիժ։ Մեր կարծիքով՝ տուգանքը՝ որպես լրացուցիչ պատժամի-

ջոց, իրավաբանական անձանց պարագայում ևս պետք է կիրառ-

ման հնարավորություն ունենա, մասնավորապես՝ իրավաբանա-

կան անձի կողմից այնպիսի ծանր կամ առանձնապես ծանր հան-

ցանք կատարելու պարագայում, որը մեծ վնաս է պատճառել պե-

տությանը, կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց։  

Իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակվող պատժա-

տեսակներից հաջորդ՝ ամենահաճախ հանդիպողը գույքի բռնա-

գրավումն է։ Այս պատժատեսակը կարող է կիրառվել հատուկ 

եղանակով, երբ բռնագրավվում են հանցագործության գործիքները 

կամ հանցագործության արդյունքում ստացված առարկաները 

կամ դրանց համարժեք առարկաները, մասնակիորեն, երբ բռնա-

գրավվում է իրավաբանական անձին պատկանող գույքի մի մասը, 

որը կարող է անմիջականորեն կապ չունենալ հանցագործության 

հետ, կամ ընդհանուր կերպով, երբ բռնագրավումը տարածվում է 

իրավաբանական անձի ողջ գույքի վրա։ Վերջինը կիրառելի է բա-

ցառիկ դեպքերում՝ մարդկության, խաղաղության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների պարագայում (Ալբանիա, Բելգիա, ԱՄՆ, 

Ֆրանսիա): 

Հատկանշական է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծում 

բռնագրավումը՝ որպես պատժի տեսակ, նախատեսված չէ ո՛չ ֆի-

զիկական անձանց համար նախատեսված պատիժների համա-

կարգում, ո՛չ իրավաբանական անձանց։ Միևնույն ժամանակ 

բռնագրավումը՝ որպես քրեաիրավական ներգործության միջոց, 

նախատեսված է Նախագծի 19-րդ գլխում (Անվտանգության մի-

ջոցներ և գույքի բռնագրավում)։ 

Նախագծի 125-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հանցա-

գործության գործիքները, միջոցները, առարկաները կամ հանցա-

գործությամբ ստացված գույքը կամ եկամուտը սույն հոդվածով 

նախատեսված կարգով ենթակա են պարտադիր բռնագրավման: 

Նույն հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն՝ գույքի բռնագրավումը կա-
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րող է կիրառվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական 

անձի նկատմամբ: 

Այսինքն՝ բռնագրավումը՝ որպես քրեաիրավական ներգոր-

ծության լրացուցիչ միջոց, կարող է կիրառվել նաև իրավաբանա-

կան անձանց նկատմամբ, սակայն բռնագրավման սահմանները 

հստակ են՝ հանցագործությամբ ստացված գույք կամ եկամուտ, 

հանցագործության գործիքներ, միջոցներ կամ առարկաներ։ 

Գործունեության դադարեցումը և որոշակի գործունեությամբ 

զբաղվելու արգելքը ևս իրավաբանական անձանց նկատմամբ 

նշանակվող տարածված պատժատեսակներ են։ Տարբեր պետութ-

յուններում տարբեր են այս պատժատեսակների կիրառման սահ-

մաններն ու ժամկետները։  

Նախագծի 133-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գործու-

նեության որոշակի տեսակով զբաղվելու իրավունքի ժամանակա-

վոր դադարեցումը ձեռնարկատիրական, տնտեսական կամ այլ 

գործունեության որոշակի տեսակով կամ մի քանի տեսակներով 

զբաղվելու արգելքն է՝ վեց ամսից մինչև երկու տարի ժամկետով:  

Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ գործունեության որոշակի 

տեսակով զբաղվելու իրավունքի ժամանակավոր դադարեցումը չի 

կարող նշանակվել հանրային ծառայություններ մատուցող իրա-

վաբանական անձի նկատմամբ: 

Կարծում ենք՝ ձեռնարկատիրական ընկերությունների մեծ 

մասի գործառույթը հանրությանը ծառայություն մատուցելն է։ Ուս-

տի այս առումով առաջարկվող կարգավորումը կարող է գործնա-

կանում քննարկվող պատժատեսակի կիրառման հնարավորութ-

յան անհիմն սահմանափակման տեսանկյունից խնդրահարույց լի-

նել։ 

Կարծում ենք, որ բացառությունը վերաբերում է այն իրավա-

բանական անձանց, որոնք հանրային ծառայությունների մատուց-

ման որոշակի բնագավառում միակն են (օրինակ՝ Հայաստանի է-

լեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ն)։  

Առաջարկում ենք Նախագծի 133-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շա-

րադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ «Գործունեության որոշակի տե-

սակով զբաղվելու իրավունքի ժամանակավոր դադարեցումը չի 

կարող նշանակվել որոշակի բնագավառում հանրային ծառայութ-

յուններ մատուցող միակ իրավաբանական անձի նկատմամբ»։  



266 

Նպատակահարմար ենք համարում նույնաբովանդակ փոփո-

խություն կատարել նաև Նախագծի 133-րդ հոդվածի 3-րդ մասում։ 

Իրավաբանական անձի հարկադիր լուծարումը ևս նախա-

տեսված է մի շարք երկրների քրեական օրենսդրություններով։ Այս 

պատժատեսակը բացառիկ է իր խստությամբ և կիրառվում է այն 

դեպքերում, երբ իրավաբանական անձն ի սկզբանե ստեղծվել է 

հանցագործություն կատարելու նպատակով կամ կատարել է 

ծանր կամ առանձապես ծանր հանցագործություն։ 

Ըստ Նախագծի կարգավորման՝ իրավաբանական անձի 

նկատմամբ հարկադիր լուծարում պատժատեսակը կարող է 

կիրառվել միայն առանձնապես ծանր հանցագործության 

դեպքում՝ հաշվի առնելով կատարված հանցանքի և պատճառված 

վնասի բնույթն ու չափը, հանցագործությանը նպաստող պատ-

ճառներն ու պայմանները, որոնք վկայում են տվյալ իրավաբանա-

կան անձի հետագա գործունեությունը շարունակելու անթույլա-

տրելիության մասին: 

Կարծում ենք, որ որոշ դեպքերում, անկախ հանցագործութ-

յան ծանրության աստիճանից, իրավաբանական անձի նկատմամբ 

պետք է նշանակվի հարկադիր լուծարում պատժատեսակը, եթե 

այն ստեղծվել է հանցագործության կատարման նպատակով (օրի-

նակ` փողերի լվացում, կեղծ ձեռնարկատիրություն և այլն): 

Իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակվող պատժի 

բավականին տարածված տեսակ է դատարանի որոշման կամ 

վճռի հրապարակումը: Այն դատական ակտի եզրափակիչ մասի 

հրապարակումն է ԶԼՄ-ների միջոցով, որը կարող է հանգեցնել 

իրավաբանական անձի գործարար համբավի վնասմանը կամ 

կորստին` իր բոլոր անցանկալի հետևանքներով: Դատական ակ-

տի հրապարակումը բավականաչափ հիմնավորված պատժատե-

սակ է, հատկապես եթե կիրառվում է անբարեխիղճ ձեռնարկատի-

րական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական ան-

ձանց նկատմամբ: Նշված պատժատեսակն իր օրենսդրական ամ-

րագրումն է ստացել արտասահմանյան մի շարք երկրներում 

(ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, վերը քննարկված այլ երկրներ): Ընդ 

որում` Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի քրեական օրենսդրությունները 

հստակ սահմանում են, որ մեղադրական դատական ակտի հրա-

պարակման ծախսերը հոգում է դատապարտյալը, իսկ արդարաց-
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ման դատական ակտինը` պետությունը կամ այն անձը, ով հան-

դես է եկել հանցագործության մասին հաղորդմամբ: 

Կարծում ենք, որ այս պատժատեսակի՝ ներպետական օ-

րենսդրության մեջ ներդրման նպատակահարմարությունը կարող 

է քննարկման առարկա դառնալ։ 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, հարկ է նշել, որ անհրա-

ժեշտություն է իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառելի 

այնպիսի պատժատեսակների սահմանումը, որոնք կհամապա-

տասխանեն կոնվենցիոն չափանիշներին, կլինեն արդյունավետ ու 

համաչափ, կունենան կանխարգելիչ նշանակություն: Բացի 

դրանցից՝ այդ պատժատեսակները պետք է ունակ լինեն ապահո-

վելու պատժի նպատակների (իրավաբանական անձանց դեպքում 

կարելի է խոսել սոցիալական արադարադատության վերա-

կանգնման և հանցագործությունների կանխման մասին) իրակա-

նացումը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ապահովել պատժամի-

ջոցների բազմազանություն:  

Թեև, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, իրա-

վաբանական անձանց նկատմամբ ամենահաճախ կիրառվող պա-

տիժը տուգանքն է, այնուամենայնիվ ընդունելի չենք համարում, որ 

այն լինի միակ պատժատեսակը, ինչպես որոշ երկրներում է:  

Կարծում ենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծով առա-

ջարկված պատիժների համակարգը հիմնականում ընդգրկում է 

պատժի այն տեսակները, որոնք մեր պետության ներկայիս պայ-

մաններում կարող են ունենալ վերը նշված նշանակությունը:  
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