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ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ատենախոսական հետազոտության արդիականությունը: Ներկա ժամանակա
շրջանում ՀՀ առաջնահերթ լուծում պահանջող նպատակներից մեկը՝ իրավական 
պետության և քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է, որոնց արդյունա
վետ լուծման առաջին նախապայմաններից մեկը պետության ժամանակակից 
պահանջներին համահունչ տնտեսական բարեփոխումներն են, որի առանցքը ֆինան
սական գործունեության ոլորտում ֆինանսական կարգապահության, վերահսկո
ղության և հսկողության, ֆինանսական պատասխանատվության և վարույթի 
արդյունավետ արմատավորումն է, որոնք օրինականության ապահովման և 
իրավակարգի ամրապնդման հասարակական և պետական երաշխիքներ են:

Ֆինանսական գործունեության բարեփոխումների պայմաններում անգամ ֆի
նանսական իրավախախտումները շարունակում են պահպանվել, որոնք կապված են 
ֆինանսական համակարգի, պետական կառավարման անբավարար կազմակերպման, 
ֆինանսական վերահսկողության համակարգի մարմինների գործունեության 
պասիվության և թողտվության հետ, որոնք բացի սուբյեկտիվ պատճառներից 
մեծապես պայմանավորված են պետության ֆինանսական գործունեության ոլորտը 
կարգավորող նորմատիվ-իրավական բազայի անկատարության, գործող իրավական 
ակտերի ցածր մշակվածության և ֆինանսական համակարգը կարգավորող 
օրենսգրքերի բացակայությամբ (բյուջետային, ֆինանսական օրենսգիրք):

Հետազոտությունները վկայում են, որ ֆինանսական գործունեությունը կարգա
վորող միասնական օրենսդրության բացակայությունը, առավել ևս գործող իրավական 
ակտերում ֆինանսական պատասխանատվության և վարույթի սահմանման և 
կիրառման կարգի շրջանցումները պետության ֆինանսական գործունեության 
ցանկացած ոլորտում իրենց զգացնել են տալիս, քանի որ ֆինանսական համակարգի 
յուրաքանչյուր ֆոնդ ունի համապետական, ազգային ֆինանսատնտեսական 
հզորության ամրապնդման նպատակ, որոնց հասցված վնասը անհնար է լուծել 
վարչական կամ քրեական ներգործության միջոցներով, քանի որ վերջիններս հանդես 
են գալիս անհատական կոնկրետ այս կամ այն անձի կողմից հասցված վնասի 
վերականգնմամբ:

Ավելին, ֆինանսական (հարկային, բանկային, արժութային, արժեթղթերի) պա
տասխանատվության, որպես պատասխանատվության առանձին տեսակի, դերը և 
նշանակությունը անտեսման պատճառով ֆինանսական գործունեության տարբեր 
ոլորտներում թողտվության և հանցավոր ինքնավստահության հետևանքով օր օրի 
ավելանում են պետական և տեղական բյուջեներից կատարվող 
հափշտակությունները, ծնելով իրենց բնույթով նոր «բյուջետային հանցագործություն
ներ»:

ՀՀ-ում իրականացող լայնամասշտաբ տնտեսական բարեփոխումների արդյունա
վետության ապահովման ամենահուսալի երաշխիքը, գործնական արդյունքների հի
ման վրա ձևավորվող իրավական նոր հայեցակարգերն են, որոնք մեծամասամբ պետք 
է նպաստեն և ուղղված լինեն գործող իրավաբանական պատասխանատվության 
արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև պետության տնտեսական 
գործունեության ոլորտում (ֆինանսական, հարկային, բանկային, արժութային) 
ձևավորվող և արագ ընդլայնվող ֆինանսական իրավախախտումների կանխմանը, 
ֆինանսական հարկադրանքի, պատասխանատվության և վարույթի 
հիմնախնդիրների գիտական մշակմանը:

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հայրենական իրավագիտության 
ոլորտում ֆինանսաիրավական հիմնախնդիրները դուրս են մնացել հայ իրավա
գետների ուշադրությունից, հատկապես անտեսված է ֆինանսաիրավական պա
տասխանատվությանը և վարույթի իրավական կարգավորմանն ուղղված գիտական 
հետազոտումների անհրաժեշտությունը: ՀՀ-ում ֆինանսական իրավունքի գիտության
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և ճյուղի զարգացման շահագրգռվածությունը ինքնին արդիական են դարձնում 
ֆինանսաիրավական ցանկացած ինստիտուտի հետազոտությունը և գիտական 
բացահայտումները:

Այսօր, ՀՀ-ում հարկային օրենսդրության ցանկացած խախտում, առավել ևս եթե 
կատարվում է դիտավորությամբ, ուղղված է ՀՀ պետական և համայնքային 
բյուջեների, որպես պետության ֆինանսատնտեսական ինքնիշխանության հզորու
թյան աղբյուրի վնասմանը, ավելացնելով հասարակական մեծ վտանգ ներկայացնող 
բյուջետային հանցագործությունների քանակը, որոնց տեսակային օբյեկտները 
բազմազան են, արտահայտվում են՝ ՀՀ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
բյուջեների մասին օրենքը և որոշումը չկատարելու, բյուջետային միջոցները ոչ 
նպատակային օգտագործելու, բյուջեների կատարման մասին հաշվետվությունները 
չներկայացնելու, պետական և համայնքային բյուջեներից մատուցված
ծառայությունների համար վճարումների նորմատիվների խախտմամբ, 
չնախատեսված ծախսերի ֆինանսավորմամբ, բյուջետային միջոցներ տնօրինողներին 
միջոցների հատկացման ժամկետների խախտմամբ կամ մասամբ տրամադրմամբ, 
ինչպես նաև մի շարք այլ խախտումներ, որոնք ամրագրված են բյուջետային օրենս- 
դրությամբ:

Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովմանը բավարար 
մակարդակով չեն նպաստում գործող բանկային համակարգը, արժեթղթերի շուկան, 
ինչպես նաև արտարժութային ոլորտի իրավական կարգավորանն ուղղված 
օրենսդրական բացերը, որոնք ֆինանսական իրավախախտումների, հատկապես, 
պատասխանատվության, վարույթի, ֆինանսական ներգործության

միջոցների գործուն համակարգ չեն սահմանում, որի պատճառով պետության 
ֆինանսական համակարգի բոլոր ոլորտներում օր օրի ավելանում են ֆինանսական 
իրավախախտումները, հրատապ դարձնելով ֆինանսաիրավական պատաս
խանատվության և վարույթի կարգավորմանն ուղղված իրավական բարեփո- 
խումները:

Հիշատակված վերլուծություններն ինքնին վկայում են, թե օբյեկտիվորեն որքան 
մեծարժեք է ժամանակակից իրավունքի տեսության ոլորտում ֆինանսաիրավական 
պատասխանատվության, վարույթի և հարկադրանքի իրավական բնույթի և 
իրավաբանական պատասխանատվության համակարգում վերջինիս որպես 
պատասխանատվության նոր և ինքնուրույն տեսակի ճանաչման հիմնախնիրների 
գիտական բացահայտումները:

Ատենախոսության թեմայի ընտրությունը և բացահայտումների հրատապությունը 
ՀՀ-ում կապված պետության ֆինանսատնտեսական ինքնիշխանության ապահովման 
և ֆինանսական համակարգի ամենատարբեր ոլորտների իրավախախտումների 
հայտնաբերման և կանխման գործընթացների հետ, օրվա հրամայական են դարձնում 
հստակեցնելու, տարանջատելու և բացահայտելու ֆինանսաիրավական
պատասխանատվության և վարույթի տեղը և դերը իրավաբանական 
պատասխանատվության համակարգում:

Թեմայի գիտական մշակվածության աստիճանը: Ֆինանսաիրավական պա
տասխանատվության ինստիտուտը իրավագիտության ոլորտում մեծ վաղեմություն 
չունի, առավել ևս նորույթ է հայրենական ֆինանսական իրավունք գիտության 
համար:

Ատենախոսության հիմնախնդիրների լուսաբանմանը մեծ նպաստ են բերել անցյալ 
դարի ֆինանսական իրավունքի հանրաճանաչ ռուս գիտնականներ Ա.Ա. Իսաևի, Վ.Ա. 
Լեբեդևի, Մ.Ֆ. Օրլովի, Մ.Մ. Սպերանսկու, Ն.Ի. Տուրգենևի աշխատությունները:

Իրավաբանական պատասխանատվության և պետական հարկադրանքի տարբեր 
տեսակների գիտական հետազոտությունների ոլորտում անգնահատելի ծառայություն 
են մատուցել իրավագետներ Մ.Մ. Ագարկովը, Ս.Ս. Ալեքսևը, Բ.Տ. Բազիլևը, Դ.Ե. 
Բախրախը, Ս.Ն. Բրատոսը, Օ.Ս. Իոֆեն, Ի.Ա. Գալագանը, Ա.Ա. Իվանովը, Մ.Ա. Գուրվիչը,
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Օ.Ա. Կրասավչիկովը, Օ.Է. Լեյստը, Մ.Ս. Ստրագովիչը, Մ.Դ. Շարգարոդսկին, Վ.Կ. 
Մամուտովը, Ս.Է. Կոնդրատևը և այլոք:

Ատենախոսության հիմնախնդրի տարբեր ասպեկտների վերլուծություններին են 
ուղղված ժամանակակից ֆինանսական իրավունքի տեսաբաններ Ն.Մ. Արտեմովի, 
Ե.Մ. Աշմարինի, Օ.Յ. Բակաևի, Կ.Գ. Բորիսովի, Ա.Վ. Բրիզգալինի, Լ.Կ. Վորոնովայի, Օ.Ն. 
Գորբունովայի, Ե.Յ. Գրաչևի, Վ.Ի. Գորևի, Ս.Վ. Զապոլսկու, Մ.Վ. Կարաևի, Ա.Ն. Կոզիրևի, 
Յ.Ա. Կրոխինի, Ն.Ի. Խիմիչևայի, Ս.Ս. Սատուրովայի, Մ.Ի. Պիսկուտինի, Ս.Դ. Ցիպկինի, 
Ե.Ա. Ռովինսկու, Ա.Ս. Եմելւանովի, Ն.Ի. Չերնոգորի և այլոց աշխատություններում:

Ֆինանսաիրավական հարկադրանքի միջոցների սանկցիաների պատասխանա
տվության և վարույթի հիմնախնդիրները լուսաբանվել են վարչական իրավունքի 
գիտության ականավոր գիտնականներ Դ.Ն. Բախրախի, Ի.Լ. Բակիլոյի, Ի.Ի. 
Վերեմենկոյի, Յ.Մ. Կազլովի, Վ.Մ. Մանոխինի, Ի.Ա. Գալոգանի, Ն.Գ. Սալիշչևայի, Յ.Ն. 
Ստարիլովի, Յ.Ա. Տիխոմիրովի, Բ.Մ. Լազրևի հանրաճանաչ աշխատություններում:

Ատենախոսության թեմայի հիմնախնդիրների լուսաբանմանն են նվիրված 
արտասահմանյան երկրների ֆինանսական իրավունքի տեսաբաններ Պ. Վիտտեի, 
Պ.Մ. Գոդմեի, Ս.Վ. Դժենիսի, Գ. Ելինեկի, Դ. Կոլիսաի, Ա. Լորենի, Վ. Պետտի, Չ.Չ. Խայլի 
աշխատությունները: Հայրենական իրավագիտության ոլորտում հիմնախնդրի 
գիտական բացահայտումներին են ուղղված իրավագետներ Ա. Խաչատրյանի, Կ. 
Երանոսյանի, Ա. Օսիկյանի, Ա. Նիկողոսյանի, Ա. Ղամբարյանի, է. Շաթիրյանի, Ս. 
Մուրադյանի, Գ. Սուքիասյանի աշխատանքները: Բարձր գնահատելով նշված 
հեղինակների աշխատանքները արձանագրենք, որ Հայաստանում ֆինանսական 
պատասխանատվության հիմնահարցերի վերաբերյալ առանձին բազմակողմանի և 
համալիր գիտական հետազոտությունները բացակայում են: Սույն աշխատանքը 
նպաստելու է առկա բացերը լրացնելուն:

Ատենախոսական հետազոտության օբյեկտը և առարկան: Ատենախոսության 
օբյեկտ են հանդիսանում այն հասարակական հարաբերությունները, որոնք ծագում են 
ֆինանսական գործունեության իրավախախտումների նկատմամբ ֆինանսական 
հարկադրանքի և պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացում: Գիտական 
հետազոտության օբյեկտները տարասեռ են, ընդգրկում են ՀՀ ֆինանսական 
համակարգի այնպիսի օբյեկտները, ինչպիսիք են բյուջետային, հարկային, բանկային, 
արժութային, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը:

Հետազոտության առարկա են հանդիսանում այն իրավական ակտերը, որոնք 
սահմանում և կարգավորում են ֆինանսական գործունեության ոլորտում պետական 
հարկադրանքի կիրառման հիմքերը և կարգը, ինչպես նաև ֆինանսական 
պատասխանատվության և վարույթի գործնական կիրառման կարգը, վերջիններիս 
զարգացման և կատարելագործման ուղղությունները: Հետազոտության առարկայի 
շնորհիվ հնարավոր է դառնում բացահայտել ֆինանսական խախտումների 
նկատմամբ կիրառվող ֆինանսական հարկադրանքի ապարատը և ներգործության 
միջոցները, որոնց միջոցով այսօր պետության ֆինանսական գործունեության 
ոլորտում ապահովվում է օրինականությունը հանրային ֆինանսների ոլորտում, որի 
ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը ֆինանսական պատասխանատվության 
կիրառման միջոցով ֆինանսաիրավական հարաբերությունների մասնակիցների 
շահերի իրավական պաշտպանությունն է:

Ատենախոսական հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Ատենախոսության 
հետազոտման նպատակը ՀՀ հանրային ֆինանսների ոլորտում պետական հարկա
դրանքի, ֆինանսական պատասխանատվության և ֆինանսական իրավախախ
տումների գործերի վարույթի կիրառման իրավական հիմքերի, բովանդակության, 
ֆինանսաիրավական սանկցիաների տեսակների, դրանց կիրառման արդյունա
վետությունը և կատարելագործման ուղիների միանգամայն նոր գիտական մեթո
դաբանությամբ բացահայտումն է, նորմատիվային կարգավորման կատարելա- 
գործումը:
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Հիշատակված նպատակին հասնելու համար ատենախոսությունում առաջա
դրվում են հետազոտման ենթակա տասնյակ խնդիրներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ատենախոսությունում բացահայտված է պետության ֆինանսական գործունեության 
համապատասխան գործառույթի իրավական կարգավորման առանձնահատ
կություններով: Հետազոտության նպատակին հասնելու համար առաջադրված են 
հետազոտման ենթակա հետևյալ տեսական յ գործնական բնույթի խնդիրները՝

1. Իրավական-վերլուծական մեթոդաբանությամբ բացահայտել ֆինանսաիրա-
վական պատասխանատվության հետազոտման ժամանակակից 
հիմնախնդիրները,

2. Սահմանել ֆինանսաիրավական խախտման հասկացությունը, կազմը և
ճյուղային դրսևորման ոլորտները և այլ իրավախախտումներից սահմանա
զատման առանձնահատկությունները,

3. Բացահայտել ֆինանսաիրավական հարկադրանքի տեսական-իրավական
ելակետային առանձնահատկությունները, դրանք սահմանազատել պետա
կան հարկադրանքի այլ տեսակներից,

4. Հետազոտել ֆինանսաիրավական սանկցիաների կիրառման արդյունա
վետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական գործունեության 
ոլորտում,

5. Բացահայտել ֆինանսական իրավախախտումների գործերով վարույթի
անհրաժեշտությունը, դրա գործնական կիրառման իրավակարգավորումների 
առանձնահատկությունները ֆինանսական համակարգի օղակներում, ինչպես 
նաև մի շարք այլ խնդիրներ, որոնց լուսաբանումները տրված են 
ատենախոսությունում:

Թեմայի հետազոտության տեսական հիմքը կազմում են հանրապետության 
իրավագետների հիմնախնդրին հարող այլ իրավունքի ճյուղերին ուղղված գիտական 
հետազոտությունները, ինչպես նաև արտասահմանյան երկրների ֆինանսական 
իրավունքի հիմնահարցերով զբաղվող տեսաբանների գիտահետազոտական աշ
խատանքներ, որոնք վերաբերում են ատենախոսության առանձին ասպեկտներին, 
լույս են տեսնում մենագրություններով, պարբերական ամսագրերի հրապա
րակումներով և էլեկտրոնային տեղեկատվական ցանցի միջոցով:

Ատենախոսության ելակետային դրույթները, ինչպես նաև եզրակացությունները 
կատարվել են միջազգային իրավական ակտերի, ՀՀ սահմանադրության, ընթացիկ 
օրենսդրության, ենթաօրենսդրական, ինչպես նաև հանրապետության 
Սահմանադրականդատարանի դատական մարմինների պրակտիկ գործունեության 
արդյունքների վերլուծությունների և կոնկրետ ֆինանսական իրավախախտումների 
վերաբերյալ ընդունած դատավճիռների, վճիռների և որոշումների արդյունքներից:

Ատենախոսության առարկայի հետազոտման մեթոդաբանությունը } մեթոդական 
հիմքերը: Հիմնախնդրի հետազոտությունը իրականացվել է տնտեսական և 
հասարակագիտական գիտությունների մի շարք համակարգված մեթոդների, 
եղանակների և սկզբունքների օգնությամբ: Հետազոտությունում օգտագործվել է 
դիալեկտիկական մեթոդը որպես իրականության օբյեկտիվ և բազմակողմանի 
ընկալման եղանակ: Հիմնախնդրի հետազոտությունը կատարվել է համակարգային 
կառուցվածքային, կառուցվածքային գործառույթային իրավահամեմատական, 
ձևական տրամաբանական, ինդուկցիայի, դեդուկցիայի, անալիզի, անալոգիայի, 
ինչպես նաև ֆինանսական իրավունքի գիտությանը հայտնի այնպիսի մասնավոր 
ճյուղային մեթոդների կիրառմամբ, ինչպիսիք են վիճակագրական, հաշվառման և վեր
լուծական մեթոդները:

Հետազոտության իրավական } փորձառական հիմքերը: Հիմնախնդրի բացահայ
տումները լուսաբանված են ՀՀ 2015թ. խմբագրությամբ սահմանադրության, ինչպես 
նաև արտասահմանյան մի շարք երկրների, գործող սահմանադրությունների 
ելակետային դրույթների, ՀՀ ֆինանսական և բանկային համակարգի գործու
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նեությունը կարգավորող ՀՀ «Բյուջետային համակարգի մասին», ՀՀ «Կենտրոնական 
բանկի», ՀՀ «Բանկերի և բանկային գործունեության», ՀՀ «Հաշվեքննիչ պալատի», ՀՀ 
«Արժությաին կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքների, 
ՀՀ «Քրեական», ՀՀ «Քաղաքացիական», ՀՀ «ՎԻՎ», ՀՀ «Հարկային օրենսգրքերի», 
ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի և դատական համակարգի մարմինների 
որոշումների, վճիռների և դատավճիռների հիման վրա:

Ատենախոսական հետազոտության գիտական նորույթը: Պաշտպանության 
ներկայացված ատենախոսությունը հայրենական ֆինանսական իրավունքի գի
տության ոլորտում առաջին համալիր և բազմակողմանի գիտական հետազոտությունն 
է, որում ֆինանսական պատասխանատվության և վարույթի համաշխարհային 
հայեցակարգերի պահանջներին համապատասխան ամբողջացվել և գիտահետա
զոտական միասնական ուսումնասիրությունների լույսի տակ ներկայացվել է ֆինան
սական պատասխանատվության օբյեկտիվ առկայությունը, բացահայտվել
իրավաբանական պատասխանատվության հայեցակարգում այնպիսի նորույթներ, 
որոնք ներհատուկ են միայն ֆինանսական պատասխանատվությանը:

Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրների հետա
զոտման նպատակով ատենախոսությունում պաշտպանության են ներկայացվում 
գիտական նորույթներ պարունակող հետևյալ հիմնադրույթները'

1. ՀՀ ֆինանսական գործունեությունն իրավական կարգավորման հիմնավորմանն 
ուղղված իրավական հայեցակարգերի առանձին բացերի համալրման նպատակով 
աշխատանքում հիմնավորված է ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ֆինանսական գործունեությունը որպես հանրային միասնական 
իշխանության իրականացման ձև, որը որպես իշխանական լիազորությունների 
ամբողջություն, իրականացվում է այդ նպատակի համար կյանքի կոչված հատուկ 
մարմինների կողմից, որոնց գործունեության տնօրինման առարկա հանդիսանում են 
ինչպես տեղական, այնպես էլ հանրային ֆինանսները:

ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական 
գործունեության նպատակների, խնդիրների իրականացումն ապահովվում է 
ֆինանսաիրավական գործառույթների միջոցով, որոնք սերտորեն առնչվել են ՀՀ 
ֆինանսական համակարգի կառավարման կազմակերպման տնտեսական և իրա
վական հիմքերի, ֆինանսական գործունեության ոլորտում տնտեսական օրենքների 
արտացոլման ձևերի և մեթոդների առանձնահատկություններով, ինչպես նաև 
պետական կառավարման այնպիսի սկզբունքային պահանջների ապահովմամբ, 
ինչպիսիք են օրինականությունը և ֆինանսական կարգապահությունը:

2. Հետազոտված է «Ֆինանսաիրավական հարկադրանք» եզրույթը, որի տակ 
պետք է հասկանալ ֆինանսաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտների կողմից 
դրսևորվող հակաիրավական վարքագծի նկատմամբ պետական և տեղական լիազոր 
մարմիններ, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից իրավական ակտերով 
սահմանված անձնական, գույքային և կազմակերպական բնույթի հարկադրանքի 
միջոցների կիրառում, որը նպատակ ունի ապահովել ֆինանսական գործունեության 
ոլորտում ֆինանսական հարաբերությունների զարգացումը, դրանք զերծ պահելով 
ֆինանսական խախտումների անցանկալի հետևանքներից:

3. Ֆինանսական իրավախախտման գնահատման հայեցակարգի հիմնավորման 
նպատակով ատենախոսությունում որպես նորույթ վերլուծված են ֆինանսական 
հարկադրանքի միջոցները, ըստ որի ֆինանսական հարկադրանքի միջոցներն ունեն ոչ 
միայն պատժողական, այլև նախազգուշական, վերականգնողական, ինչպես նաև 
ֆինանսական պարտավորությունների ժամանակին և լրիվ կատարել ապահովող 
բնույթ, որոնք, պետության ֆինանսական համակարգի կառուցվածքի 
առանձնահատկություններից ելնելով, կարելի է դասակարգել բյուջետային, հարկային, 
բանկային, արժութային հարկադրանքի միջոցների:

4. Հանրային ֆինանսների ոլորտում պետական իշխանության իրացման հար
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կադրանքի և համոզման մեթոդների ձևավորման և իրականացման արդյունա
վետությունն ներկայացվում է «համոզման» որպես պետական իշխանության 
արտահայտման և իրացման մեթոդի բովանդակության ձևավորման իրավական նոր 
հայեցակարգ:

Հայեցակարգի հիմնավորման նպատակով ատենախոսությունում նոր բովան
դակությամբ արժեքավորված են համոզման մեթոդի ձևավորման գործում հա
սարակական կարծիքի ուժով այլ իմաստավորված նոր արժեքներ:

5. Ֆինանսաիրավական հարկադրանքի յուրահատկությունների սահմանազատ
ման նպատակով, որպես հայեցակարգային նորույթ, արմատավորված է այն իրավա
կան գաղափարը, որ ֆինանսաիրավական հարկադրանքը կարող է կիրառվել անկախ 
իրավահարաբերության մասնակիցների վարչական ենթակայությունից: Ֆինանսա
կան հարկադրանքի կիրառման առանձնահատկությունն այն է, որ վերջինիս 
ներգործության շրջանակները բացի օրենքով սահմանված բացառությունների որևէ 
սահման, ենթակայություն, վերադաս և ստորադասության շրջանակներ չունի, ինչպես 
ընդունված է վարչական իրավունքում: Այն կիրառվում է ֆինանսական գործու
նեությանը մասնակցող ցանկացած անձանց նկատմամբ անկախ մեղքի դրսևորման 
բնույթի:

6. ֆինանսական իրավունքի տեսական հետազոտություններում առաջին անգամ 
նախաձեռնվել է սահմանել ֆինանսաիրավական հարկադրանքի գիտական 
հասկացության համակարգը և կառուցակարգը: Ֆինանսաիրավական հարկադրանքը 
բնութագրվում է որպես ֆինանսաիրավական նորմերով սահմանված հարկադրանքի 
միջոցների ամբողջություն, որոնք կիրառվում են դատական իշխանության, 
պետության ֆինանսական ապարատի կողմից' ֆինանսական գործունեության խախ
տումները նախազգուշացնելու, կանխելու և խափանելու, ինչպես նաև ֆինանսական 
հարկադրանքի՝ տույժի միջոցների կիրառմամբ իրավախախտման վտանգավոր 
հետևանքները վերացնելու համար:

7. Ֆինանսաիրավական պատասխանատվության և վարույթի հիմնախնդրի 
բացահայտման նորույթ է այն, որ ֆինանսաիրավական հարկադրանքն իրավա
խախտների դեմ պայքարի անհատական և հասարակական նախականխման ներ
գործության յուրահատուկ միջոց է: Ֆինանսական հարկադրանքի միջոցով 
իրավախախտների նախականխումը ամենօրյա գործունեություն է, որն իրակա
նացվում է գործադիր իշխանության ոլորտում ֆինանսաբանկային մարմինների 
կողմից իրականացվող ֆինանսական վերահսկողության և հսկողության միջոցով: 
Ֆինանսական իրավունքի գիտության մեջ առաջին անգամ ֆինանսական հարկա
դրանքի կանխիչ միջոցները ենթարկվում են գիտական համակարգման, որոնց թվին 
են դասվում' ֆինանսավորման, վարկերի տրամադրման, դոտացիայի, սուբ
սիդիաների, սուբվենցիաների դադարեցումը, քաղաքացիների և կազմակերպու
թյունների վարկային հիմնարկներում ունեցած հաշիվների վրա կալանքի սահմա
նումը, ֆինանսական և արժեթղթերի շուկաներում գործունեության առանձին 
տեսակների դադարեցումը:

8. Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրների ա
ռանցքը ֆինանսաիրավական հարկադրանք արտացոլող ֆինանսաիրավական 
սանկցիաներն են, որոնք որպես նորույթ գործնականում դրսևորվում են որպես 
ֆինանսական իրավախախտումների բնույթի, բովանդակության և պատաս
խանատվության սահմանման չափի միավորներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում 
բացահայտել իրավախախտման հասարակական վտանգավորության աստիճանը և 
կիրառել ֆինանսաիրավական համահունչ պատասխանատվություն:

Ատենախոսությունում առաջին անգամ ֆինանսաիրավական հարկադրանքի 
միջոցների բացահայտումների հիման վրա քննարկման է ներկայացվում «ֆինան
սական սանկցիաների» հեղինակային սահմանումը, այն համարելով ֆինանսական 
հարկադրանքի միջոց, որը սահմանված է ֆինանսաիրավական նորմերով, որպես
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ֆինանսական հարկադրանքի չափի և ներգործության սահման, կիրառվում է 
ֆինանսական իրավախախտում թույլ տված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
նկատմամբ, որպես իրավունքների սահմանափակման միջոց:

Ֆինանսական պատասխանատվության ինքնուրույնության բացահայտման իրա
վական հիմքը իր առանձնահատկություններով հանդիսանում է ֆինանսական 
իրավախախտումը, որը կիրառվում է, երբ ֆինանսաիրավական հարաբերությունների 
սուբյեկտները չեն կատարում ֆինանսական պարտավորությունները, որի համար 
ենթարկվում են ֆինանսաիրավական նորմի սանկցիայով նախատեսված 
իրավունքների սահմանափակումներին, քանի որ ֆինանսական համակարգի 
ցանկացած ոլորտի պարտավորություն ունի հանրային իրավական բնույթ:

Ֆինանսական պարտավորությունների բնույթով է պայմանավորված ֆինանսա
կան պատասխանատվության առանձնահատկությունները, որոնցով այն որակապես 
տարբերվում է իրավավերականգնողական այնպիսի պատասխանատվության 
ձևերից, ինչպիսիք են քաղաքացիաիրավական, նյութական և պատաս
խանատվության այլ ձևերը:

Ֆինանսական պատասխանատվության ինքնուրույնության բացահայտումների 
հիման վրա ատենախոսությունում որպես նորույթ հեղինակված են մի շարք 
առանձնահատկություններ, որոնց առանցքը առաջին հերթին պայմանավորված է 
պետության և նրա լիազոր մարմինների ճյուղային գործունեության յուրահատուկ 
ոլորտով, որտեղ խոսք կարող է գնալ իրավունքի ոչ բոլոր սուբյեկտների, այլ միայն 
ֆինանսական իրավունքի սուբյեկտների և դրանց ֆինանսական (բյուջետային, 
հարկային, բանկային, արժութային) պարտավորությունների մասին:

Ֆինանսական պատասխանատվությունը սահմանազատվում է իրավաբանական 
պատասխանատվության մյուս տեսակներից նրանով, որ պատասխանատվության 
այս տեսակը իր բնույթով հանդիսանում է իրավավերականգնողական, որի նպատակը 
պետության ֆինանսական համակարգին հասցված ցանկացած նեգատիվ և այլ 
անցանկալի հետևանքների վերացումն է:

9. Ատենախոսությունում հետազոտությունների հիման վրա որպես նորույթ բա- 
ցահայտված է ֆինանսական իրավախախտների գործերով վարույթի և գործըն
թացների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, որոնք ժամա
նակին և այսօր էլ չեն հետազոտվել ֆինանսական իրավունքի գիտության ոլորտում և 
որպես բացի հիմնավորում մատնացույց է արվում վարչական իրավախախտների 
գործերի վարույթի և գործընթացի սկզբունքային դրույթներ, որոնց կիրառմամբ 
առօրյայում ընթացք են տրվում ֆինանսական իրավախախտների գործերին այն 
դեպքում, երբ ֆինանսական իրավախախտները իրենց բնույթով, առարկայով, 
օբյեկտով, առավել ևս սուբյեկտների առանձնահատկություններով էապես 
տարբերվում են վարչական իրավախախտներից և որպես կանոն բացառապես 
ծագում են համապետական կամ համայնքային կենտրոնացված դրամական ֆոնդերի 
հավաքման, բաշխման կամ օգտագործման գործընթացներում:

10. Ատենախոսական հետազոտման և գիտական վերլուծության նորույթ է 
ֆինանսական իրավախախտների վերաբերյալ գործերի վարույթը:

Պետության ֆինանսական գործունեության ոլորտում երբեք փորձ չի կատարվել 
լուսաբանել պետական, առավել ևս ֆինանսական հարկադրանքը իրացնող 
մարմինների իրավատնօրինության հիմնահարցը: Գիտական հետազոտությունում 
հեղինակված է իրավատնօրինություն (юрисдикция) հասկացությունը, որից սկիզբ են 
առնում ինչպես ֆինանսաիրավական խախտումների գործերով վարույթ, այնպես էլ 
գործընթաց (процесс) հասկացությունները:

«Ֆինանսական իրավատնօրինություն» հասկացությունը կարելի է բնութագրել 
որպես գործադիր և այլ իրավազոր մարմինների իրավապահ գործունեության ձև, որն 
ուղղված է ֆինանսական իրավախախտումների քննարկմանը և դրանց առնչությամբ
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օրենքով սահմանված ձևերով և կարգով համապատասխան որոշումների ընդուն
մանը:

11. Ֆինանսական պատասխանատվության հիմնախնդիրների շարքում, որպես 
նորույթ, որոշակի արժեք են ներկայացնում իրավախախտումների վարույթում կիրառ
վող հարկադրանքի միջոցները, որոնք իրենց բնույթով, կիրառման հիմքերով առանձ
նանում են իրավունքի այլ ճյուղերում կիրառվող հարկադրանքի միջոցներից:

Ֆինանսական իրավախախտումների վարույթում կիրառվող հարկադրանքի մի
ջոցներն առաջարկվում է դասակարգել.

1) ըստ կիրառման ոլորտների, որպիսիք ընդգրկում են պետական և համայնքա
յին բյուջետային օրենսդրության խախտումների, հարկային, արժութային, բանկային, 
ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորումը,

2) ըստ իրականացվող հարկադրանքի բովանդակության ֆինանսական իրավա
խախտման վարույթում կարող են կիրառվել անձնական ոչ գույքային իրավունքների 
սահմանափակմանն ուղղված հարկադրանքի միջոցներ, ինչպիսիք կարող են 
համարվել' ա) անձին բերման ենթարկելը, բ) անձի զննումը, գ) քննումը և այլն,

3) գույքային իրավունքների սահմանափակմանն ուղղված հարկադրանքի մի
ջոցներ' ա) գույք վերցնելը, բ) զննելը, գ) գույքի վրա կալանք դնելը, դ) արգելա
դրումները, ե) փաստաթղթեր և փորձանմուշներ վերցնելը և այլն:

Ֆինանսական իրավախախտումների վարույթը կարգավորող օրենսդրության 
անկատարության պատճառով հարկադրանքի կիրառման հիմքերը նախատեսված չեն 
օրենսդրությամբ, որի պատճառով արտենախոսությունում համակարգված 
վերլուծված են բյուջետային, հարկային, բանկային, արժութային, ինչպես նաև 
արժեթղթերի օրենսդրության խախտումների վարույթում կիրառվող հարկադրանքի 
միջոցները:

12. Ատենախոսությունում պաշտպանության ներկայացված գիտական նորույթ
ների զգալի մասն ուղղված է ՀՀ գործող ֆինանսական օրենսդրության փոփոխու
թյուններին, լրամշակմանը, ուժը կորցրած ճանաչելուն, որոնց մի մասի կարգավորման 
առարկան էապես փոխվել է: Իրավական ակտերի որոշ մասը ժամանակին ընդունվել է 
լուրջ բացթողումներով, որոնք չեն արտացոլում կարգավորվող հասարակական 
հարաբերությունների առանձնահատկությունները: Խոսքը վերաբերում է
բյուջետային, բանկային, արժութային, օրենսդրական կարգավորումներին, հարկային 
գործող օրենսգրքերին, ինչպես նաև «Հաշվեքննիչ պալատի» մասին օրենքին:

Գործնականում օրենսդրական կարգավորումներից զուրկ է ֆինանսական 
իրավախախտումների պատասխանատվության և վարույթի կարգավորումները, 
որոնք կապված հանրապետության սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ծրագ
րերից օրվա խնդիր են դարձնում «բյուջետային» կամ «ֆինանսական օրենսգրքի» 
անհրաժեշտությունը, որոնց նախագծերի ձևավորման կառուցվածքին կաջակցի սույն 
ատենախոսությունը:

Ատենախոսության տեսական նշանակությունը: Ատենախոսության տեսական 
նշանակությունը անհրաժեշտություն է իրավունքի համակարգում ստվերում մնացած 
ֆինանսական իրավունքի գիտության զարգացման համար:

Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը և ֆինանսական իրավախախ
տումների գործերով վարույթի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրների 
տեսական լուսաբանումները իրականության ոլորտում տեսանելի են դարձնում 
ֆինանսաիրավական հարկադրանքի, սանկցիաների, ֆինանսական պատասխանա
տվության, ինչպես նաև գործընթացային հարկադրանքի առկայությունը, հնա
րավորություն են ընձեռում միջճյուղային մոտեցում ցուցաբերել ֆինանսաիրավական 
սանկցիաների և պատասխանատվության ինքնուրույն կիրառման ապահովմանը:

Ատենախոսական աշխատանքի գործնական նշանակությունը պայմանավորված 
է իրավաբանական պատասխանատվության համակարգում ֆինանսական 
պատասխանատվության որպես նոր տեսակի ֆինանսական համակարգի
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իրավախախտումների դեմ պայքարի արդյուանվետության բարձրացման, դրանց 
նախազգուշացմանը և կանխարգելմանը: Գործնական կիրառման խնդիրները խիստ 
նպատակային են, որոնք կարելի է խմբավորել ա) ֆինանսական իրավունքի 
տեսությունը նոր հայեցակարգով համալրմանը, բ) ֆինանսավարկային և 
իշխանության մարմինների իրավաստեղծ գործունեության աջակցմանը:

Ատենախոսությունում առաջադրված հայեցակարգերը օգտագործվել են իրա
վագիտության գծով կազմակերպված միջազգային ինն գիտապրակտիկ կոնֆերանս
ներին ներկայացված գիտական հոդվածներում, որոնք բոլորն էլ հրապարակվել են 
տարբեր ժամանակաշրջաններում:

Հետազոտության արդյունքների փորձարկումը: Ատենախոսական թեման 
հաստատվել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մասնագիտական խորհրդի 
կողմից: Աշխատանքը կատարվել է ՀՊՏՀ-ի «Իրավագիտության և քաղաքագի
տության» ամբիոնում, իսկ քննարկումը կատարվել է ԵՊՀ իրավագիտության 
ֆակուլտետի «Սահմանադրական և վարչական» իրավունքի ամբիոնում:

Ատենախոսության հիմնարար հայեցակարգային դրույթները արտացոլված են 
հեղինակի քսանվեց գիտական հոդվածներում, վեց ուսումնական ձեռնարկներում և 
ռուսերեն լեզվով հրատարակված մեկ մենագիր աշխատությունում:

Ատենախոսության կիրառական նորույթները և առաջարկությունները գործնա
կանում լայնորեն օգտագործվել են ընդհանուր տեսական, ճյուղային իրավաբանական 
դասընթացների, դասախոսությունների, գիտաժողովների, ամբիոնում կարդացված 
գիտական զեկույցների, ինչպես նաև ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, 
բանկային, արժութային իրավունքի ճյուղերի վերաբերյալ հրատարակված 
ուսումնական ձեռնարկներում և ծրագրերում

Ատենախոսության բովանդակությունը: Ատենախոսությունը բաղկացած է 
ներածությունից, չորս գլուխներից, որոնցում ներառված են տասնհինգ
ենթագլուխներ, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության և իրավական 
աղբյուրների ցանկից:

Ատենախոսության առաջին գլուխը կրում է «ՀՀ պետական } տեղական ինք
նակառավարման մարմինների ֆինանսական գործունեության իրավական կար
գավորման գործիքները» վերտառությունը, որտեղ ներառված են չորս պարագրաֆ- 
ներ:

Ատենախոսության առաջին գլխի բացահայտումներն ամբողջացնում են հիմնա- 
խնդրի արդիականությունը, ընդգծելով ֆինանսական գործունեության իրավակար- 
գավորումների անհրաժեշտությունը պետության բազմածավալ ֆինանսական 
համակարգի իրավախախտումների հայտնաբերման, բացահայտման, ֆինանսական 
պատասխանատվության և վարույթի իրավաբանական պատասխանատվության 
համակարգում որպես պատասխանատվության ինքնուրույն միջոցի ճանաչման և 
արմատավորման գործընթացները:

Ատենախոսության առաջին գլխի առաջին պարագրաֆը նվիրված է «պետության 
ֆինանսական գործունեությունն որպես պետական միասնական իշխանության 
իրականացման ձ}ի» հետազոտմանը:

Ատենախոսության այս պարագրաֆում ելնելով ժամանակակից աշխարհում 
հարկերի և պարտադիր վճարների, որպես պետության հիմնարար հատկանիշի, դերի 
և նշանակության անհրաժեշտությունից աշխատանքում առաջ է քաշվում 
«պետության ֆինանսական իշխանության» տեսությունը և հիմնավորվում է վերջինիս 
գոյությունը որպես պետական միասնական իշխանության մաս, որը գործնականում 
իրականացվում է միայն պետության կողմից ֆինանսական գործունեության 
ամենօրյա գործառույթի միջոցի, որն ուղղված է ՀՀ ֆինանսական համակարգի 
տարբեր օղակներում դրամական միջոցների հավաքման, բաշխման և վերաբաշխման 
գործընթացների պետաիշխանական գործունեության կազմակերպմամբ:

Ատենախոսության առաջին գլխի երկրորդ պարագրաֆում հետազոտվել է
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«Տնտեսական օրենքների արտացոլումը պետության ֆինանսական գործունեության 
իրավական ձևերի և մեթոդների մեջ, դրանց կատարելագործման» հիմնախնդիրը:

Գործող տնտեսական օրենքների էության, դրանց դերի և նշանակության գի
տական հետազոտությունների արդյունքների բացահայտման նպատակով ատենա
խոսությունում փորձ է կատարվել պետության ֆինանսական գործունեությունը, դրա 
իրավակարգավորումները բացահայտել «գործառույթային» գիտական մեթոդական 
մոտեցմամբ:

Պետության ֆինանսական գործունեության բովանդակության և իրավական 
կարգավորումների առանձնահատկությունները հուշում են գործառույթները, դրան- 
ցից յուրաքանչյուրի անհրաժեշտության հաշվառմամբ այն դասակարգել 1) բաշխման 
և վերաբաշխման, 2) ֆինանսական պլանավորման, 3) ֆինանսական կանխատե
սումների, 4) ֆինանսական կարգավորման, 5) ֆինանսական վերահսկողության, 6) 
համակարգման գործառույթների, որոնք ֆինանսապլանային իրավական ակտերի 
կիրառման միջոցով ուղղված են ՀՀ սահմանադրությամբ ամրագրված «սոցիալական» 
խնդիրների իրականացմանը: Աշխատանքում փորձ է կատարվել ընդհանուր 
իրավական ակտերի համակարգից իրենց ֆինանսաիրավական կարգավորման 
առանձնահատկություններով և կիրառման մեթոդներով սահմանազատել 
ֆինանսապլանային ակտերը որպես առանձին իրավական ակտերի համակարգ, 
որոնք բացառապես ուղղված են ֆինանսաիրավական հարաբերությունների 
կարգավորմանը:

Ատենախոսության առաջին գլխի երրորդ պարագրաֆում քննարկվել է «ՀՀ 
ֆինանսական համակարգի ինստիտուտների իրավական կարգավորման առանձնա
հատկությունները», որի բացահայտումների նպատակով ֆինանսական համակարգի 
հասկացությունը հետազոտվել է երկու առումով:

Լայն առումով ֆինանսական համակարգը քննարկվել է որպես ֆինանսաիրա
վական ինստիտուտների ամբողջություն, որոնցից յուրաքանչյուրը համեմատաբար 
ինքնուրույն է և գործում է դրամական ֆոնդերի ստեղծման և օգտագործման միայն 
այդ ոլորտին հատուկ մեթոդներով և ձևերով:

Նեղ իմաստով ֆինանսական համակարգը հետազոտվում է որպես ֆինանսա- 
վարկային մարմինների համակարգ, որոնք կոչված են ապահովելու պետության 
ֆինանսական գործունեությունը տնտեսության առկա բարեփոխումների պահանջնե
րին համապատասխան: Հետևաբար, ֆինանսական համակարգը բացահայտվում է 
որպես դրամական հարաբերությունների կազմակերպման ձև, ֆինանսաիրավական 
այնպիսի հարաբերությունների ամբողջություն, որոնք ծագում են պետության դրա
մական միջոցների հավաքման, բաշխման և վերաբաշխման գործընթացում:

Ատենախոսության առաջին գլխի վերջին' չորրորդ պարագրաֆում «Օրի
նականության և ֆինանսական կարգապահության սկզբունքների դրսևորման 
իրավական առանձնահատկությունները պետության ֆինանսական գործունեու
թյան ոլորտում» փորձ է կատարվել ժամանակի սոցիալ-տնտեսական բա
րեփոխումների և ՀՀ կառավարության որդեգրած օրինականության ամրապնդման և 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության ծրագրային դրույթների 
պահանջների կատարման ուղղությամբ նոր բացահայտումների միջոցով ֆինան
սական պատասխանատվության և վարույթի տեսության և պրակտիկայի համար 
ձևավորել նոր հայեցակարգային դրույթներ, որոնք կարմատավորեն «օրինականու
թյան և ֆինանսական կարգապահության սկզբունքների նորովի դրսևորման 
առանձնահատկությունները պետության ֆինանսական գործունեության ոլորտում»:

Հեղինակվել են ֆինանսական իրավունքի, հատկապես ֆինանսական պատաս
խանատվության և վարույթի գործընթացը ապահովող նոր իրավական կատե
գորիաներ, ինչպիսիք են՝ «օրինականության ապահովման իրավական երաշխիքներ», 
դրանց «իրավական» և «ոչ իրավական» դասակարգումները: Գիտահետազոտական 
բացահայտումների շնորհիվ ֆինանսական իրավունքի գիտության հարստացման 
նպատակով ատենախոսությունում առաջին անգամ հեղինակվել է «օրինականության 
սկզբունքի» իրավաբանական սահմանում, ըստ որի «օրինականությունը» 
ժողովրդավարությանը համահունչ օրենսդրության, իրավունքի գերակայության,
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ինչպես նաև գործող ֆինանսական օրենսդրության պահանջների կատարման 
իրավական և ոչ իրավական երաշխիքների համակցություն է: Բացահայտված են 
«իրավական երաշխիքներ» հասկացությունը, որը առաջարկվում է հասկանալ 
օրինականության ներքին կառուցվածքի և բովանդակության սահմանման, 
ամրապնդման և պահանջների վրա անմիջականորեն ներազդող իրավաբանական 
բնույթի պայմաններ և գործընթացներ: Օրինականության ապահովման ոչ իրավական 
երաշխիքները օբյեկտիվորեն ձևավորված սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, 
գաղափարախոսական պայմաններն են, որոնք անուղղակի ազդեցություն են թողնում 
ֆինանսական պատասխանատվության ձևավորման և կիրառման գործընթացի վրա:

Օրինականության և ֆինանսական կարգապահության սկզբունքների ներքին 
կառուցվածքի բացահայտումների հիման վրա ատենախոսությունում հեղինակված է 
«ֆինանսական վերահսկողության», «հսկողության», ինչպես նաև «դրամով
ֆինանսական վերահսկողության» նոր սահմանումներ, ըստ որի ֆինանսական 
վերահսկողությունը պետք է բանաձևել որպես պետական, ինչպես նաև 
սեփականության տարբեր ձևերի վրա հիմնված կազմակերպությունների դրամական 
միջոցների հավաքման, բաշխման և օգտագործման նպատակահարմարության և 
օրինականության ապահովման նկատմամբ իրականացնող գործունեություն, որն 
ուղղված է տնտեսության արդյունավետ զարգացման և ժողովրդի բարօրության 
ապահովմանը: Առաջադրված հիմնախնդրի լուծման նպատակով անդրադարձ է 
կատարվել ֆինանսական կարգապահության պահպանման և ամրապնդման 
սկզբունք բովանդակությանը որպես հսկողության բաղադրամասի, որը ըստ էության 
ֆինանսաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտների ֆինանսական 
պարտավորությունների ապահովման որոշակի ռեժիմ է:

Ատենախոսության երկրորդ գլխում բացահայտված են «ֆինանսական հարկա
դրանքը ՀՀ ֆինանսական գործունեության ոլորտում», որը ներկայացված է հիմ
նախնդրի իրավական բովանդակությունը կազմող չորս պարագրաֆներով:

Առաջին պարագրաֆում փորձ է կատարվել պետական հարկադրանքի էության 
բազմակողմանի հետազոտությունների հիման վրա բացահայտել «ֆինանսական 
հարկադրանքի հասկացությունը, էությունը և անհրաժեշտությունը ֆինանսական 
գործունեության մեջ»:

Ատենախոսությունում պետական հարկադրանքի բովանդակության առանցքը 
կազմող մի շարք իրավական առանձնահատկությունների հետազոտության հիման 
վրա հարկադրանքի համակարգից առանձնացվել է միայն ֆինանսական հար
կադրանքին ներհատուկ այնպիսի իրավական առանձնահատկություններ, որոնք 
որպես նոր դրույթներ առաջին անգամ են ներկայացվում իրավագետների քննարկում- 
ներին:

Ֆինանսական հարկադրանքը ավանդական իրավական հարկադրանքի տեսակ
ներից, ինչպիսիք են քրեական, վարչական, գույքային, կարգապահական հար
կադրանքը սահմանազատվում է. 1) ֆինանսական հարկադրանքի օբյեկտով, 2) 
կիրառվում է, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում հատուկ դրամական ֆոնդերի 
անվանատերերի վարքագիծը ուղղել իրավական նորմերի պահանջների կատարմանը, 
3) ֆինանսաիրավական հարկադրանքը կիրառվում է անկախ իրավահարաբերության 
մասնակիցների ենթակայությունից, 4) ֆինանսաիրավական հարկադրանքը
կիրառվում է արտադատական, ինչպես նաև դատական կարգով, 5) ֆինանսական 
հարկադրանքի գործողության ոլորտները կապված են միայն պետության 
ֆինանսական գործունեության իրավախախտումների հետ և ուղղված են տա
րատեսակ դրամական ֆոնդերի հավաքման, բաշխման և օգտագործման գործըն
թացներում թույլ տրված ֆինանսական իրավախախտումների նախազգուշացմանը, 
կանխմանը և խափանմանը, 6) ֆինանսաիրավական հարկադրանքը հիմնականում 
կիրառվում է կազմակերպությունների նկատմամբ անկախ շահույթի հետապնդումից, 
քանի որ միայն դրանք են տիրապետում դրամական միջոցների համապատասխան 
ֆոնդերին, 7) քաղաքացիների նկատմամբ ֆինանսաիրավական հարկադրանք կարող 
է կիրառվել, եթե հարկադրանքի օբյեկտ են հանդիսանում այս կամ այն ոլորտի 
ֆինանսական պաշարների հավաքագրումը կամ օգտագործումը, 8) ֆինանսական 
հարկադրանքը որպես կանոն սահմանվում է միայն ֆինանսաիրավական նորմերով, 9) 
ֆինանսաիրավական հարկադրանքի խնդիրը ֆինանսական համակարգի իրավական
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կարգավորման օրինականության պահպանումն է:
Ատենախոսության հիշյալ գլխի առաջին պարագրաֆում հետազոտվել և ֆի- 

նանսաիրավական գիտության մեջ առաջին անգամ բանաձևել է ֆինանսաիրավական 
հարկադրանքի հասկացությունը, որը բնութագրվում է ֆինանսաիրավական 
նորմերով սահմանված հարկադրանքի միջոցների համակցություն, որոնք կիրառվում 
են պետության ֆինանսավարկային, ինչպես նաև դատական իշխանության 
մարմինների կողմից ֆինանսական գործունեության խախտումները նախազգուշաց
նելու, կանխելու, խափանելու, ինչպես նաև ֆինանսական տույժերի միջոցների 
կիրառմամբ հասարակության և պետության համար իրավախախտման վտանգավոր 
հետևանքները վերացնելու համար:

Ատենախոսությունում ֆինանսական հարկադրանքի յուրահատկությունների հաշ- 
վառմամբ փորձ է կատարվել առանձնացնել հարկադրանքի ինքնուրույն միջոցներ, 
որոնց գոյությունը պայմանավորված է ֆինանսական համակարգի առանձին 
օղակների առանձնահատկություններով: Այդպիսի միջոցներ են հանդիսանում 
ֆինանսաիրավական սանկցիաները, որոնց համակարգում իրենց տեսակարար կշռով 
առանձնանում են ֆինանսական տուգանքները, տույժերը, ֆինանսավորման 
դադարեցումը, վարկավորման կասեցումը, ֆինանսական աջակցության դադարե
ցումը, ձեռնարկատիրական գործունեության համար տրված լիցենզիաների գործու
նեության դադարեցումը և հարկադրանքի այլ միջոցներ: Հիշարկված հարկադրանքի 
միջոցների հետազոտությունների հիման վրա առաջարկվում է ֆինանսական հարկա
դրանքի միջոցները դասակարգել. ա) ֆինանսական տույժերի, բ) խափանիչ և գ) 
նախազգուշական միջոցների:

Ատենախոսությունում անդրադառնալով ֆինանսական խափանիչ միջոցների 
գործնական նշանակությանը փորձ է կատարվել համակարգել այն, որի թվին են 
դասվում 1) բյուջետային ծախսերի վրա արգելք դնելը, 2) բյուջետային միջոցների 
առգրավումը, 3) ֆինանսավորման, դոտացիայի, սուբվենցիայի, սուբսիդիաների դա
դարեցումը, 4) քաղաքացիների և կազմակերպությունների բանկում եղած հաշիվների 
արգելադրումը, 5) ֆինանսական շուկաներում որոշակի գործունեության սահմանա
փակումը և այլ միջոցներ:

Ատենախոսության երկրորդ գլխի երկրորդ պարագրաֆում հետազոտվում է 
«Համոզման յ հարկադրանքի մեթոդների համակցումը պետության ֆինանսական 
գործունեության ոլորտում»: Բոլոր ժամանակներում պետության գործունեության 
հիմնական լծակը իշխանությունն է: Բացահայտվել է իշխանության հասկացությունը, 
ըստ որի «իշխանությունը մի կամքի տիրապետում է մյուսի վրա», այլ խոսքով 
հարաբերություն է, մեկի ենթարկվածությունը մյուսին: Ատենախոսությունում օրվա 
խնդրի պահանջով ժամանակի «հասարակական կարծիքի» գնահատման լույսի տակ 
բացահայտել և հեղինակային մեկնաբանություններով սահմանել են սոցիոլոգիական 
այնպիսի կատեգորիաներ, ինչպիսիք են «կարծիք», «պահանջ», «շահ», «նպատակ», 
«արժեք», «տեղեկատվություն», «հեղինակություն», «վստահություն», «համագործակ
ցություն» հասկացությունները:

Համոզման մեթոդը բացառում է մարդկանց կամքի և գիտակցության վրա 
հարկադրաբար ներազդելու որևէ դրսևորում:

Ֆինանսական գործունեության մեջ հարկադրանքի կիրառումն ունի որոշակի 
տարբերություններ «համոզման» մեթոդից, չնայած երկուսն էլ ուղղված են ապահովե
լու պետական իշխանության իրականացումը:

Հարկադրանքն առանձնանում է նրանով, որ ներգործության օբյեկտի վրա ներազ
դում է հոգեբանական, բարոյական, նյութական, կազմակերպական եղանակներով: 
Հարկադրանքի միջոցները ըստ ներազդման սուբյեկտների, ինչպես նաև օբյեկտի, 
կարող են կիրառվել ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ գույքի նկատմամբ: Խոսքը 
վերաբերում է նաև կոլեկտիվ սուբյեկտներին, մինչդեռ համոզման մեթոդը, ըստ 
սուբյեկտիվ առանձնահատկության, իր բոլոր եղանակներով ուղղված է միայն 
մարդուն, ներազդում է նրա գիտակցության, կամքի և ցանկությունների ձևավորման 
վրա, որպեսզի ապահովվի իրավաչափ գործողությունների դրսևորումներ:

Տարբեր են նաև հիշարկված մեթոդների կիրառման իրավական հիմքերը, այսինքն 
ֆինանսական հարկադրանքը որպես մեթոդ կարող է կիրառվել, երբ սահմանված է 
իրավական ակտերով (օրենքներ, որոշումներ և այլն):

14



Ատենախոսության այս գլխի երրորդ պարագրաֆում հետազոտվել է «Ֆինանսա- 
իրավական սանկցիաների հասկացությունը, համակարգը, կատարելագործման 
խնդիրները ՀՀ-ում»: Գործնականում իրավաբանական պատասխանատվության 
ընկալումները, պատկերացումները ձևավորվում են քրեաիրավական սանկցիաների, 
(պատասխանատվության) կիրառման լույսի տակ, որը իրավագիտության ոլորտում 
անկասկած աչքի է ընկնում քրեագիտության համեմատաբար բարձր մշակվածության 
շնորհիվ, որը չի կարելի ասել իրավունքի շատ ճյուղերի, առավել ևս ֆինան- 
սաիրավական նորմերի սանկցիաների մասին:

Հանրապետության պատժողական քաղաքականությունը, իրավախախտումների 
դեմ գործնականում տարվող պայքարը վկայում է, որ աստիճանաբար մեղմվում են 
քրեաիրավական սանկցիաները, հօգուտ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման, 
պետությանը հասցված վնասի վերականգնման միջոցներով, որի մեծ մասը, ըստ 
էության, բաժին է ընկնում իրավունքի ճյուղային հարկադրանքի միջոցների 
կիրառմանը, որոնք ըստ էության ունեն բյուջետային, հարկային, բանկային 
սանկցիաների ակտիվացման միտում, նպաստելով պետությանը հասցված վնասի 
վերականգնմանը:

Այսպիսի հարցադրմամբ նկատենք, որ ատենախոսությունում փորձ է կատարվել 
ֆինանսաիրավական նորմի սանկցիաները դասակարգել երկու բնույթի. 1)
իրավավերականգնողական և 2) պատժիչ-տուգանքային: Իրավավերականգնողական 
սանկցիաների խնդիրները' պետական բյուջեի, հարկերի, բանկային վարկավորման, 
արժութային, արժեթղթերի ոլորտում հասցված դրամական-ֆինանսական վնասների 
ամբողջական վերականգնումն է, որպես համապետական ֆոնդերի, որոնց հասցված 
վնասները չունեն անհատական բնույթ և չեն լուծվում որպես կոնկրետ անձին իրավա- 
խախտմամբ հասցված վնասներ, որոնց լուծումները կարգավորվում են քրեական, 
վարչական կամ նյութական պատասխանատվության կիրառմամբ: Ինչ վերաբերում է 
«պատժիչ-տուգանքային» ֆինանսաիրավական սանկցիաներին, ապա դրանց 
նպատակը' իրավախախտումների լրիվ կամ մասնակի կանխումն է:

Անդրադառնալով ֆինանսական սանկցիաների առանձնահատկություններին, 
ընդգծված է, որ այս սանկցիաները ի մի են բերում, հավաքական են դարձնում 
տնտեսական, գույքային, ֆինանսական խախտումները նախապես ֆինանսական 
նորմում ամրագրելով վնասի չափը կոնկրետ գումարով կամ տոկոսային հարա
բերությամբ: «Պատժիչ-տուգանքային» սանկցիաները կիրառվում և իրենց հարկա- 
դրանք-սպառնալիքը պահպանում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ հա
մապատասխան պարտավորությունը չի կատարվել, վնասը չի հատուցվել, որին նոր 
միայն կարող է հաջորդել իրավունքների վերականգնումը:

Իրավավերականգնողական ֆինանսական սանկցիաների առանձնահատ
կությունն այն է, որ լիազոր պետական մարմինները օրենքի ուժով չեն կարող 
իրավախախտին լրիվ կամ մասնակի ազատել հարկադրանքի միջոցների, իրավունք
ների սահմանափակումից, քանի որ այսպիսի սանկցիաները ուղղված են 
օրինականության և իրավունքի վերականգնմանը:

Ֆինանսական իրավունքի գիտության մեջ առաջին անգամ անդրադարձ է 
կատարվել «ֆինանսական սանկցիա» հասկացության և բովանդակության ձևա
վորման հիմնախնդրի բացահայտումներին, որոնց մասին երբևէ ընդգծումներ չկա թե' 
գիտության և թե' ֆինանսական օրենսդրության ոլորտում:

Այսօր, հարկային օրենսգրքի 76-77-րդ գլուխները սահմանում են «հարկային 
պատասխանատվություն», նշվում են հարկային պատասխանատվության տեսակ
ները (նախազգուշացում, տուգանք, տույժ, գույքի բռնագրավում), խոսք չի գնում 
«սանկցիա» հասկացության մասին:

Ատենախոսությունում փորձ է կատարվել ֆինանսական համակարգը կար
գավորող իրավական ակտերում ամրագրված սանկցիաները սահմանազատել 
վարչական խախտումների համար կիրառվող սանկցիաներից սահմանազատման 
չափանիշ ընդունելով այն իրողությունը, որ ոչ բյուջեն, ոչ հարկերը կամ բանկային և 
արժութային գործառնությունները և դրանց ոլորտում կատարված ֆինանսական 
իրավախախտումները չեն հանդիսանում վարչական իրավունքի իրավական 
ինստիտուտներ և դուրս են վարչաիրավական կարգավորումներից:

Կատարված հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ ֆի
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նանսական համակարգի խախտումների դեմ պայքարը կարգավորող տասնյակ 
իրավական ակտեր սահմանում են պատասխանատվություն «առանց մեղքի» 
դրսևորման, խոսքը ՀՀ «Բյուջետային համակարգի մասին», «Արժութային գործունեու
թյան և վերահսկողության» մասին օրենքներն են, ինչպես նաև գործող հարկային 
օրենսգիրքը, որոնք կարևոր չեն համարում մեղքի առկայությունը: Այլ խոսքով առանց 
մեղքի ֆինանսական պատասխանատվության կիրառումը ֆինանսաիրավական 
նորմերի սանկցիաների առանձնահատկությունն է, որի գերակա խնդիրը 
պետությանը հասցված վնասի վերականգնումն է:

Աշխատանքի այս պարագրաֆում բացահայտված է ֆինանսաիրավական նորմի ոչ 
միայն սանկցիաների առանձնահատկությունները, այլև սանկցիաների գոր
ծառույթների արդյունավետության աստիճանը ըստ պետության ֆինանսական 
համակարգի առանձին ոլորտների: Այսպիսի բացահայտման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է իրավագիտության մեջ «իրավական նորմի» գործառույթների 
մշակվածության բացակայությամբ:

Որպես ֆինանսական սանկցիաների գործառութային արդյունավետության չափա
նիշ առաջին անգամ աշխատանքում փորձ է կատարվում ընդգծել հատկապես բյուջեի 
ոլորտում «ֆինանսական սանկցիայի»-«հանրային գանձարանային (ֆիսկալ) 
գործառութային բնույթը, որը ֆինանսաիրավական նորմի «բացառիկ ֆունկցիա է»», 
այն է կամավորության և հարկադրանքի տարատեսակ ներգործության միջոցներով 
ապահովել ինչպես պետական, այնպես էլ համայնքային բյուջեների եկամուտների 
ձևավորման աղբյուրները:

Ֆինանսական սանկցիաների կիրառման գործառույթների արդյունավետության 
բացահայտումների բնույթին համապատասխան հետազոտվել է նորմում 
արտահայտված այնպիսի նպատակների արդյունավետությունը, ինչպիսիք են ֆի
նանսական խախտումների դեմ պայքարի 1) նախազգուշացումները և 2) կանխում
ները: Բացահայտել է դրանցից յուրաքանչյուրի ա) մասնավոր -  նախազգուշական 
նպատակները, այն է. 1) նախազգուշացնել նախկինում պատասխանատվության 
ենթարկված սուբյեկտներին նոր իրավախախտումներ թույլ չտալ, որը, ըստ էության 
մասնավոր նախազգուշացում է և 2) այլ անձանց կողմից ֆինանսական 
իրավախախտումներ թույլ չտալու հնարավորությունների կանխում, որը իր բնույթով 
կանխման -  համանախազգուշացման նպատակ է: Այլ խոսքով ի տարբերություն 
քրեաիրավական նորմերի սանկցիաների նպատակների, որի իմաստը անհատական 
նախազգուշացում է, այստեղ նկատելի է ինչպես համընդհանուր նախազգուշացումը, 
այնպես էլ համընդհանուր կանխումը:

Բացահայտելով ֆինանսական սանկցիաների նպատակների առանձնահատ
կությունները նկատենք, որ ֆինանսական գործունեության ոլորտում կարևոր չէ, թե 
ինչ ձևով է դրսևորվել մեղքը' դիտավորությամբ, թե անզգուշությամբ: Այլ խոսքով 
ֆինանսական սանկցիաների նպատակը համընդհանուր նախազգուշացումն է, 
այսինքն իրավախախտը պատասխանատվություն է կրում բոլոր հետևանքների 
համար, որոնք ֆինանսական պարտավորությունների չկատարման հետևանքով 
վնասել են ֆինանսական համակարգը:

Հետևաբար, պատահական չէ, որ ֆինանսաիրավական հարաբերությունները 
կարգավորող թե' նորմատիվ և թե' ենթաօրենսդրական ակտերում խոսք չի ասվում 
«ֆինանսական սանկցիաները վաղաժամկետ դադարեցնելու», «դատվածության» 
մասին, որոնք ներհատուկ են քրեական իրավունքին և օրենսդրությանը:

Ֆինանսական սանկցիաների կատարելագործմանն ուղղված բացահայտումների 
ճանապարհով աշխատանքում ընդգծել է այն չափորոշիչները, որոնցով վերջիններս 
տարբերվում են քրեական, վարչական, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական 
սանկցիաներից: Այսպես, առաջին տարբերությունն այն է, որ ֆինանսական 
պատասխանատվության հիմքը ֆինանսական իրավախախտումն է, որը որպես 
կանոն պայմանավորված է հանրային ֆինանսական պարտավորությունների 
անտեսման հետ:

Երկրորդ տարբերությունն այն է, որ ֆինանսական սանկցիաները չունեն պատ
ժողական բնույթ, որը ներհատուկ է քրեական և վարչական նորմերի սանկցիաներին: 
Ֆինանսական սանկցիաներն ունեն բացառապես վերականգնողական բնույթ, ընդ 
որում ոչ թե անհատական, այլ ուղղված են դրամական ֆոնդերի վերականգնմանը:
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Ֆինանսական սանկցիաների տարբերիչ առանձնահատկությունն այն է, որ 
վերջիններս, ըստ պատասխանատվության սուբյեկտի, ունեն ներգործության լայն 
շրջանակներ, կիրառվում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ (իրավաբանական 
անձանց) բոլոր բյուջետային կազմակերպությունների, դրանց մասնաճյուղերի, 
ներկայացուցչությունների, պետական իշխանության և տեղական ինք
նակառավարման համակարգի մարմինների վրա: Համեմատական կարգով ընդգծվում 
է, որ քրեական պատասխանատվություն կիրառվում է միայն ֆիզիկական անձանց 
նկատմամբ: Հետևաբար, այս առանձնահատկությամբ ևս սահմանազատվում են 
ֆինանսական սանկցիաները:

ֆինանսական սանկցիաները տարբերվում են նաև վարչական սանկցիաներից: 
Այսպես, ՀՀ ՎԻՎ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածում, որտեղ ամրագրված է, որ վարչական 
պատասխանատվությունը կիրառվում է «կամային, գիտակցված և մեղավորությամբ 
կատարված գործողության կամ անգործության համար»: Տրամաբանության ուժով 
դժվար չէ նկատել, որ իրավաբանական անձինք չունեն և զուրկ են սեփական կամային 
կամ անհատական գիտակցությունից: Այս հիմքերով իրավաբանական անձանց և 
կազմակերպությունների նկատմամբ անհնար է կիրառել վարչական 
պատասխանատվություն: Վարչական պատասխանատվության կարելի է ենթարկել 
միայն նրանց պաշտոնատար անձանց: Այս համեմատականում, քանի որ 
ֆինանսական պատասխանատվությունը չունի պատժողական բնույթ, կիրառվում է 
մեղքի բացակայությամբ ապա բոլոր կազմակերպությունների և նրանց 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառել են ֆինանսական սանկցիաները: 
Սանկցիաների կիրառման տարբերություններ կան դատավարության և վարույթի 
գործնական կիրառման ընթացքում:

Ֆինանսական սանկցիաներն էապես տարբերվում են նաև քաղաքացիաիրա- 
վական սանկցիաներից: Տարբերությունն այն է, որ չնայած երկու իրավունքի ճյուղերի 
նորմերի սանկցիաներն ուղղված են գույքային հարաբերությունների կարգավորմանը, 
առավել ևս քաղաքացիաիրավական սանկցիաներով կարգավորվում են գույքային 
իրավունքներ, որոնց ծագման իրավական հիմքը կողմերի կամաարտահայտությամբ 
կնքված պայմանագիրն է, որի հետևանքը գույքով պատասխանատվության կրումն է, 
ապա ֆինանսական իրավունքում պատասխանատվության և ֆինանսական 
պարտավորությունների առաջացումը կապված է միայն օրենքով սահմանված և 
իշխանակազմակերպական մեթոդների կիրառմամբ պարտավորությունների կատար
մանը, որը կատարվում է միայն «դրամական» հատուցմամբ:

Ֆինանսաիրավական սանկցիաները էապես տարբերվում են, քաղաքացիա
իրավական սանկցիաներից: Սրանց իրավական հիմքը միայն հանրային-իրավական 
պարտավորությունների չկատարումն է, որից բխում է ֆինանսական
իրավախախտումը:

Տարբերիչ առանձնահատկություն է այն, որ ֆինանսական սանկցիաներ կիրառող 
սուբյեկտները բազմաթիվ են ըստ ֆինանսական համակարգի կառավարման 
առանձնահատկությունների (ֆինանսական, հարկային, բանկային մարմին) և որպես 
վերջին ատյան դատարաններ, մինչդեռ քաղաքացիաիրավական իրավա
հարաբերությունների պաշտպանությունը կատարվում է միայն դատարանների 
միջոցով:

Տարբերվում են նաև պատասխանատվության կիրառման վարույթով: Ֆինան
սական իրավախախտումները հիմնականում լուծվում են ֆինանսական վարույթի 
միջոցով:

Աշխատանքի այս պարագրաֆում ֆինանսական համակարգի տարբեր ոլորտ
ներում տեղ գտած իրավախախտումների բնույթի և հետևանքների կարգավորման 
նպատակով առաջին անգամ հեղինակված է ֆինանսական սանկցիաների 
տեսակների դասակարգումը, ինչպիսիք են 1) տուգանքը, 2) տույժը, 3) բյուջետային 
ֆինանսավորման դադարեցումը, 4) իրավախախտի բանկային հաշիվների դրամական 
միջոցների դուրս գրումը 5) բյուջետային վարկավորման դադարեցումը, 6) օգնության 
կարգով տրվող դոտացիաների, սուբսիդիաների, սուբվենցիաների,
փոխհատուցումների դադարեցումը, 7) բյուջետային վարկավորման և փո
խատվությունների դադարեցումը, 8) արտոնագրերի դադարեցումը, 9) ֆինան- 
սապլանային ակտերի կատարման մասին հաշվետվությունների մերժելը և այլն:
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Բացահայտված են հիշարկված ֆինանսական սանկցիաների էության, հաս
կացության և նշանակության հարցերը: Հատկապես առանձնացված է «տուգանքը» 
որպես սանկցիայի տեսակ, որը կիրառվում է քրեական և վարչական իրավունքում 
որպես պատժի միջոց, իսկ ֆինանսական գործունեության և ֆինանսական 
համակարգի համար այն այլ խնդիր է լուծում, որն ունի տնտեսական ֆունկցիա և 
լայնորեն կիրառվում է որպես դրամական ֆոնդերի վերականգնման միջոց, որի 
իրականացման իրավունքը վերապահված է պետական բոլոր մարմիններին:

Գիտական հետազոտության երկրորդ գլխի չորրորդ պարագրաֆում բացա- 
հայտվել է «ֆինանսական սանկցիաների (պատասխանատվության) կիրառման ար
դյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական գործունեության 
ոլորտում»: ֆինանսաիրավական սանկցիաների կիրառման արդյունավետության 
ապահովման նպատակով բացահայտման հիմքում քննարկվել է երկու 
փոխկապակցված այնպիսի կատեգորիաներ, ինչպիսիք են ա) ֆինանսաիրավական 
սանկցիայի նպատակը և բ) կիրառման արդյունավետությունը:

Ֆինանսական սանկցիաների գործնական արդյունավետության և դրանց վրա 
ազդող գործոնների արդյունավետության բացահայտումների նպատակով ատենա
խոսությունում առաջարկվում է ֆինանսական սանկցիայի (պատասխանատվության) 
արդյունավետությունը բացահայտել 4 բաղադրիչների համակցությամբ: Առաջարկվող 
գործոններն ունեն 1) վերականգնողական, 2) դաստիարակչական, 3) մասնավոր և 4) 
ընդհանուր նախազգուշական ուղղվածություն: Ֆինանսական սանկցիաների 
գործնական կիրառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով արվում է 
կոնկրետ առաջարկ: Դրանցից առաջինը ա) ֆինանսական օրենսդրության 
արդյունավետությանը նպաստող պայմաններ են և բ) ֆինանսական 
իրավախախտումների դեպքերով կիրառվող սանկցիաների արդյունավետությանը 
նպաստող պայմանների ճիշտ ընտրությունը և մշակումը, որոնք համակարգված և 
վերլուծված են աշխատանքում:

Ֆինանսական սանկցիաների կիրառման արդյունավետությունը պայմանավորված 
է նաև խախտման հայտնաբերման և սանկցիաների կիրառման ժամկետներով: 
Ֆինանսական գործող օրենսդրությամբ, բացառությամբ հարկային գործունեության, 
սահմանված չէ, թե երբ կարող է նշանակվել ֆինանսական տույժ:

Առաջարկվում է ելնելով հասարակական և պետական ֆինանսական գերակա 
շահերից, ֆինանսական իրավական ակտերում խախտումը հայտնաբերելիս «տույժ» 
սահմանել 10 օրվա ընթացքում: Հետևությունն այն է, որ ֆինանսական գործող 
օրենսդրությամբ սանկցիաներ կիրառելու վաղեմության ժամկետներ չեն սահմանվում, 
որը ցանկացած պահի պետական մարմիններին, նրանց պաշտոնատար անձանց 
հնարավորություն է ընձեռում դիմելու անօրինականությունների:

Ինչ վերաբերում է ֆինանսական խախտումների գործերով կիրառվող վարչական 
հարկադրանքի միջոցներից «տուգանքներին», որոնք սահմանված են Հհ  ՎիՎ 
օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, որոնք կիրառվում են արժութային, հաշ
վապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություններ չներկայացնելու, 
հարկերը և պարտադիր այլ վճարները ժամկետներում չվճարելու փաստերի հայտ
նաբերման դեպքերին, ապա նկատենք, որ այս ոլորտները դուրս են վարչաիրավական 
կարգավորումներից, քանի որ այս իրավախախտների համար կիրառվող 
տուգանքները թե' կիրառման հիմքերով, թե' առարկայով բացառապես ֆի
նանսաիրավական խախտումներ են, որոնք ծագում են միայն համապետական և 
տեղական միասնական դրամական ֆոնդերի հավաքման, բաշխման և օգտագործման 
գործընթացներում, որի ծագման հիմքը ֆինանսական պարտավորություններն են, 
որոնք սահմանվում են միայն օրենքով: Վարչական և ֆինանսական պա
տասխանատվության օբյեկտների նույնացումը, այսօր գործող օրենսդրության 
կիրառման ընթացքում տեղիք է տալիս մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների, 
ծնելով միևնույն իրավախախտման համար «կրկնակի» պատասխանատվություն: 
Խոսքը վերաբերում է Հհ  «վ Իվ » օրենսգրքի 1691, 1703 և մի շարք այլ հոդվածների, 
որոնք ուղղված են հարկային իրավախախտումների այն դեպքում, երբ ՀՀ «Հարկային 
օրենսգրքի» 401, 402 հոդվածներով նույն իրավախախտումների համար
պատասխանատվություն է սահմանված:

Ավելին, թե' քրեական և թե' վարչական իրավունքների սանկցիաներով սահման
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ված տուգանքները որպես պատժամիջոց իրենց բնույթով ֆինանսական են, որոնք 
ունեն դրամական արտահայտություն և որպես տուգանք չեն կարող բռնագանձվել 
բնեղենով կամ այլ արժութային եղանակներով:

Ֆինանսական սանկցիաների կիրառման արդյունավետության բարձրացման վրա 
ազդող գործոնների հաշվառման և գնահատման նպատակով աշխատանքում փորձ է 
կատարվել այդ գործոնները դասակարգել՝ 1) կոնկրետ ֆինանսական նորմում 
արտահայտված գործոններ, 2) իրավակիրառ գործոններ, 3) իրավախախտման 
գործոններ, 4) ֆինանսական սանկցիայի կիրառման համար սահմանված ներգործման 
միջոցներ:

Գիտահետազոտական աշխատանքի երրորդ գլխում խնդիր է դրվել բացահայտել 
«Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները է դրանց 
լուծման ուղղությունները ՀՀ-ում»: Հետազոտությունների ճանապարհով
կանխատեսումների մեթոդի հիման վրա առաջին պարագրաֆում բացահայտվել է 
«Ֆինանսական պատասխանատվության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները և 
ֆինանսական պատասխանատվության առանձնահատկությունները ներկա ժամա
նակաշրջանում»: Բացահայտված է ֆինանսական պատասխանատվության
անհրաժեշտությունը և արմատավորումը հանրապետության ֆինանսական գործու
նեության ոլորտում, ընդգծելով ֆինանսական պատասխանատվության կիրառման 
արդյունավետության և զարգացման հեռանկարները մեր պետության ֆինանսա
տնտեսական բարեփոխումների ոլորտում:

Ատենախոսության 3-րդ գլխի 1-ին պարագրաֆում բացահայտված է ֆինանսական 
պատասխանատվության առանձնահատկությունները, որոնք կատարվել են 
իրավունքի այլ ճյուղերի ընդհանուր օրինաչափությունների հետազոտությունների 
հիման վրա: Առաջարկվել է երեք պարտադիր պայմաններ, որոնց առկայության 
դեպքում միայն կարող է խոսք գնալ ֆինանսական պատասխանատվության մասին:

1) Այն իրավախախտումների առկայությամբ, եթե վերջիններս կատարվել են 
պետության ֆինանսական համակարգի ոլորտում:

2) Ֆինանսական գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտում պետք է 
ընդգծվի պետական հարկադրանքի միջոցների և տեսակների կիրառման կարգը:

3) Իրավական ակտում պարտադիր պետք է սահմանված լինի հակաիրավական 
գործողության կամ անգործության դադարման կարգը (պրոցեսը կամ վարույթը):

Ֆինանսական պատասխանատվության առանձնահատկությունները արտա
հայտվում են պետական հարկադրանքի «յուրահատուկ միջոցների» կիրառմամբ, 
ինչպիսիք են լրացուցիչ արգելքների համակարգը, սահմանափակումները, որոշակի 
իրավունքներից զրկելը, ընդհուպ մինչև նոր ֆինանսական պարտավորությունների 
սահմանումը, իսկ առանձին, անհատական իրավախախտումների դրսևորումների 
դեպքում կիրառվում է քրեական օրենսդրությամբ սահմանված պատժի միջոցներ:

Անդրադառնալով գործնականում ֆինանսական պատասխանատվության կիրառ
ման նորմատիվային-իրավական հիմքերին, ապա ի տարբերություն իրավունքի բոլոր 
ճյուղերի այն վրա է հասնում միայն այն դեպքերում, երբ «ֆինանսական 
պարտավորությունները չեն կատարվում»:

Նման դեպքերում նորույթ պետք է համարել «նոր պարտավորության» համար 
կիրառվող պատասխանատվության «պահը», որը առաջանում է տվյալ պահին 
արձանագրված ֆինանսական խախտման համար, և այս յուրահատկությամբ 
սահմանազատվում են ֆինանսական պատասխանատվություն նախատեսող մյուս 
իրավական ակտերից:

Գործող «Հարկային օրենսգրքի» մի շարք հոդվածներ այսօր ակնհայտ են դարձնում 
ֆինանսական պատասխանատվության այն հիմնական առանձնահատկությունները, 
ըստ որի, այս պատասխանատվությունը անկախ ֆինանսական պարտավորության 
չափից ուղղված է հասցված վնասի վերականգնմանը, իսկ անհնարինության դեպքում 
ֆինանսական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, առանց վարչական միջոցների 
գործադրման կիրառել «գույքի արգելանքի միջոցներ», որը ընդգծում է ֆինանսական 
պատասխանատվության ինքնուրույն կիրառումը առանց վարչական տույժերի, գործի 
դնելով ֆինանսական պարտավորությունների կատարումն ապահովող գույքի, 
բանկային հաշիվների, դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի վրա արգելանքի 
սահմանումը կամ արգելանքի միջոցները փոխարինել ա) գրավի, բ) երաշխիքի, գ)
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հարկ վճարողի պահանջի իրավունքի զիջման միջոցների կիրառման:
Ֆինանսական պատասխանատվության առանձնահատկություններից մեկն էլ այն 

է, որ վերջինս տարբերվում է պատասխանատվության ենթակա սուբյեկտների 
կազմով: Ֆինանսական պատասխանատվության են ենթակա պետության ֆինան
սական գործունեությանը մասնակցող բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, 
բոլոր կազմակերպությունները, հիմնարկները:

Քաղաքացիական և ֆինանսական պատասխանատվության սահմանազատում
ների նպատակով ընդգծվում է, որ քաղաքացիարավական պատասխանատվությունը 
պարտադիր չէ, որ կրի իրավախախտին դատապարտելու պահանջ, այն կարող է իրա
կանացվել առանց հարկադրանքի, քանի որ քաղաքացիական իրավունքում պատաս
խանատվության նպատակը մինչև խախտումը եղած դրության վերականգնումն է 
ըստ շահերի հաշվառման: Քաղաքացիական պատասխանատվությունը չի 
հանգեցնում լրացուցիչ պարտականությունների առաջացման:

Քաղաքացիական պատասխանատվությունը դրսևորվում է գույքային բնույթի 
զրկանքի ձևով, այսինքն վնաս պատճառողը վճարում է վնասի արժեքը կամ մյուս 
կողմին փոխանցում վնասին համարժեք գույք, դրանով իսկ ինքն իրեն զրկելով 
դրամական կամ գույքային միջոցներից:

Այնուհետև, որպես ֆինանսական և քաղաքացիաիրավական պատասխանա
տվությունների տարբերություն հետազոտվել է մեղքի, պատճառական կապի 
տարբերությունները, որոնք քաղաքացիական իրավունքում քննարկվում են արտա- 
պայմանագրային վնասի պատասախանատվության տեսանկյունից, որոնք որևէ 
ընդհանրություն չունեն ֆինանսաիրավական պատասխանատվության հետ, քանի որ 
ի տարբերություն քաղաքացիական պատասխանատվության ֆինանսական 
իրավունքում էական չէ պարտավորության չկատարման հարցում մեղքի դրսևորման 
անհրաժեշտ պայմանները:

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունը էապես տարբերվում է 
ֆինանսական պատասխանատվությունից նաև ծագման հիմքերով, ինչպիսիք են 
կողմերի համաձայնությամբ սահմանված պայմանագրային և արտապայմանագրային 
հարաբերությունները, որտեղ կողմերից յուրաքանչյուրը գործում է սեփական շահերի 
ապահովման նպատակներից, մինչդեռ ֆինանսական պատասխանատվության հիմքը 
միայն օրենքի հիման վրա առաջացած ֆինանսական պարտականությունն է:

Ֆինանսական պատասխանատվությունը քաղաքացիական պատասխանատվու
թյունից սահմանազատվում է նաև պատասխանատվության ենթակա սուբյեկտների 
կարգավիճակով: Խոսքը վերաբերում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 
զբաղվող իրավաբանական անձանց քաղաքացիաիրավական պա
տասխանատվությանը: Այսպես, ՀՀ քաղ.օր.-ի 1062 հ. համաձայն «Իրավաբանական 
անձը հատուցում է իր աշխատողի կողմից աշխատանքային պարտականությունը 
կատարելիս պատճառած վնասը»: Ֆինանսական օրենսդրությամբ, օրինակ, 
հարկային, բյուջետային, հարկային գործակալը ինքն է կրում պատասխանա
տվությունը, այն այլ անձանց չի փոխանցվում:

Քաղաքացիական իրավունքում գործում է «խառը մեղքի» պատասխանատվու
թյունը, մինչդեռ ֆինանսական պատասխանատվությունում բացառվում է երկկողմ 
պատասխանատվության կիրառման հանգամանքը:

Վերը հիշարկված բացահայտումների և իրավական համեմատությունների հիման 
վրա արձանագրված են ֆինանսական պատասխանատվության առանցքային յու
րահատկությունները: Այսպես՝

• ֆինանսական պատասխանատվությունն ունի պետության ֆինանսական 
գործունեության ճյուղային ոլորտ, որտեղ խոսք կարող է գնալ միայն ֆինանսական 
իրավունքի սուբյեկտների ֆինանսական պարտավորությունների մասին:

• Ֆինանսական պատասխանատվության առանձնահատկությունը վերջինիս 
վերականգնողական բնույթն է, որի խնդիրը հասարակության և հանրային ֆի
նանսական համակարգի կայունության ապահովումն է:

• Ֆինանսական պատասխանատվությունը իրացվում է ֆինանսական հարկա
դրանքի միջոցների կիրառմամբ ըստ ներգործության օբյեկտի:

• Ֆինանսական պատասխանատվությունը կիրառվում է «ֆինանսական սանկ
ցիաների» որոշակի համակարգի միջոցով, որոնք սահմանազատվում են մյուս
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իրավունքի ճյուղերի նորմերի սանկցիաներից:
• Ֆինանսական պատասխանատվությունը ի տարբերություն պատասխա

նատվության այլ տեսակների ունի առաջնային-սկզբնական բնույթ, այն հանդես է 
գալիս ֆինանսական պարտավորության հետ, անբաժան է նրանից:

• Ֆինանսական պատասխանատվության համար էական է ֆինանսական 
իրավախախտման բնույթը, կիրառվել է ճյուղային ֆինանսական պատասխա
նատվություն, որից և կախված է իրավախախտման գործերով վարույթի կազմա
կերպման առանձնահատկությունները:

Հիշարկված բացահայտումների հիման վրա ատենախոսությունում բանաձևված է 
ֆինանսական պատասխանատվության հեղինակային սահմանումը:

Ատենախոսության երրորդ գլխի երկրորդ պարագրաֆը նվիրված է «Ֆի- 
նանսաիրավական իրավախախտման հասկացության առանձնահատկությունների } 
կազմի» հիմնախնդիրների բացահայտումներին, դրանց առանձնահատկություն
ներին, ծագման հիմքերին:

Ֆինանսական գործունեության ոլորտում իրավախախտման բնույթը պայմանա
վորված է ֆինանսական պարտավորություններ սահմանող իրավական ակտերով, 
որոնք գործնականում կարող են ունենալ իրավունքի մեկ այլ ճյուղին ներհատուկ վար
քագծի կանոններ և պատկանել իրավունքի այլ ճյուղի կամ ենթաճյուղի, ինչպիսիք են 
օրինակ ֆինանսական գործունեության ընթացքում կարգավորող բյուջետային, հար
կային, բանկային կամ արժութային բնույթի իրավախախտումները:

Ֆինանսական իրավախախտումների բացահայտումների հիման վրա ատե
նախոսությունում հեղինակված է «հարկային իրավախախտման» հասկացությունը և 
առաջարկվում է լրամշակել ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» 397-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 
նշելով, որ հարկային օրենսդրությամբ (հարկային իրավախախտում) պետք է համարել 
պետական և տեղական դրամական ֆոնդերի սահմանված ժամկետներում, նախապես 
հաստատված դրույքաչափերով հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների 
գանձմանն ուղղված հակաիրավական այնպիսի գործողությունը կամ 
անգործությունը, որը խոչընդոտում է հարկային օրենսդրության պահանջների 
կատարմանը:

Իրավախախտման կազմի առանձնահատկություններով պայմանավորված առա
ջին անգամ ֆինանսական իրավախախտումները տարանջատվում են երկու խմբի. 1) 
նյութական կազմ ուենցող և 2) նյութական կազմ չունեցող, որոնց հիմնավորման 
համար վկայակոչվում է հարկային օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ (403, 404, 406, 
որոնք ունեն նյութական կազմ): Ինչ վերաբերում է ոչ նյութական կազմ ունեցողներին, 
պարզ դարձնելու նպատակով նշվում է հարկային օրենսգրքից, օրինակ, «Անապրանք 
հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելը», որտեղ կոնկրետ տուգանք կամ տույժ չի 
սահմանվում:

Ֆինանսական իրավախախտման կազմի բացահայտումները վկայում են, որ 
վերջինս իր առանձնահատկություններով դուրս է իրավախախտման կազմի համընդ
հանուր հայեցակարգերի ընդհանուր օրինաչափություններից: Խոսքը վերաբերում է 
ֆիզիկական անձին իրավական պատասխանատվության ենթարկել, իրավական 
հիմքերից՝ «գործունակությանը», որը քաղաքացուն ցանկացած տեսակի իրավական 
պատասխանատվության ենթարկելու հիմնական չափանիշն է: Ֆինանսական 
պատասխանատվության և իրավախախտման բացահայտումները վկայում են, որ 
ֆինանսական համակարգի կարգավորմանն ուղղված որևէ իրավական ակտում 
ֆինանսական պատասխանատվության հիմքում շրջանցվում է «ֆինանսաիրավական 
գործունակության» պահանջը: Անտեսվում է տարիքային ընդգծումը, անհասկանալի է, 
թե քաղաքացին իրավախախտման համար որ տարիքից է ենթակա ֆինանսական 
պատասխանատվության:

Ֆինանսական իրավախախտումների կազմի տարրերի հետազոտությունում 
բացահայտումների կարիք ունի իրավախախտի «սուբյեկտիվ կողմի» հատկանիշի 
մեկնաբանությունները, որոնց կապակցությամբ ժամանակին իրավագիտության 
ոլորտում արմատավորված բացահայտումները, այսօր դժվարեցնում, նույնիսկ 
անհնար են դարձնում հատկապես կազմակերպությունների (իրավաբանական ան
ձանց) ֆինանսական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերը:

Ֆինանսական պատասխանատվության կիրառման համար գործնականում
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սուբյեկտիվ կողմի ժամանակակից հայեցակարգերի կիրառումը, որն ուղղված է իրա
վախախտի հոգեկան իրավիճակի դրսևորումների գնահատմանը վերաբերում է միայն 
ֆիզիկական անձին:

Իրավաբանական անձը որպես առանձին անհատների կոլեկտիվ միավորում 
բացառում է իրավախախտման դեպքում վերջիններիս «մեղքի» անհատականացումը, 
հետևաբար սուբյեկտիվ կողմի տեսանկյունից անհնար է «կոլեկտիվ մեղքի» և «կոլեկ
տիվի հոգեկան» վիճակի գնահատման փաստը: Այս է պատճառը, որ քրեական, 
վարչական իրավունքի ճյուղերում պատասխանատվության անխուսափելիության 
սկզբունքի դիրքերից, իրավախախտման դեպքում թիրախավորվում է
կազմակերպության պաշտոնատար անձը կամ անձանց պատասխանատվության 
ենթարկելու հանգամանքը:

Ֆինանսական պատասխանատվության կիրառումը հարկային իրավախախտում
ները հիմնավորելու համար մեր օրենսդրությունը ձևավորվել է Ռուսաստանի 
Դաշնության հարկային օրենսգրքի 28-րդ հոդվածով սահմանված սկզբունքներին 
համապատասխան, արդարացնելով իրավաբանական անձանց ֆինանսական, 
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրը, կազմակերպության 
օրինական ներկայացուցիչների գործողությունը կապված հարկային 
հարաբերությունների հետ համարվում է այդ կազմակերպության գործողությունը: 
Նման անհիմն փոխառությունները, հատկապես ՀՀ «ՎԻՎ» օրենսգրքի նոր նախագծում 
կատարվում է հիմնավորելու իրավաբանական անձանց պատասխանատվության 
ենթարկելու իրավական կարգավորումներում:

Ընդգծենք, որ այս դիրքորոշումները վաղուց բացահայտված և ամրագրված են 
գործող քաղաքացիական օրենսդրությամբ գույքային պատասխանատվության 
առանձին տեսակների համար սահմանված պատասխանատվությամբ:

Հետևաբար, առաջարկվում է ՀՀ ՎԻՎ օրենսգրքի նախագծի 16-րդ հոդվածում 
հավելել, որ իրավաբանական անձինք պատասխանատվության են ենթարկվում 
քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Իրավաբանական անձանց պատասխանատվության վարչական իրավակարգավո- 
րումների հակասությունները ամբողջական դարձնելու նպատակով ընդգծենք, որ ՀՀ 
ՎԻՎ օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի «անձնական պատասխանատվության» սկզբունքի 
բովանդակության հիմնարար դրույթները պահանջում են «ֆիզիկական անձին 
ենթարկել պատասխանատվության միայն իր կատարած վարչական 
իրավախախտման» համար: Ֆիզիկական անձանց վարչական պատասխա
նատվության ենթարկելու ելակետային դրույթները համատեղելով իրավաբանական 
անձանց պատասխանատվության ենթարկելու նախագծային նոր դրույթների հետ, 
ակնհայտ է դառնում, որ նախագծում ակնարկվող «իրավաբանական անձի 
աշխատող», «իրավաբանական անձի անունից» հանդես եկող հասկացությունները 
վկայում են ոչ թե իրավաբանական անձի պատասխանատվության մասին, այլ այն 
անձանց մասին, որոնց մեղքով կատարվել է իրավախախտումը: Ավելին, 
իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու 
նախագծային դրույթների սնանկության մասին է վկայում նաև քաղ.օր.-ի 57-րդ հոդ. 3- 
րդ մասի բովանդակությունը, որն անդրադառնալով «իրավաբանական անձի 
մարմնին», հասկացությունը պարզորոշ է դարձնում ոչ թե իրավաբանական անձի 
որպես կոլեկտիվ սուբյեկտի ամբողջական պատասխանատվությունը, այլ պատաս
խանատվության սուբյեկտ է ճանաչվում ֆիզիկական անձին -  անհատին նշելով, որ 
«անձը (անհատը)», որը օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ 
հանդես է գալիս նրա անունից պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ (նկատենք, որ 
այստեղ էլ ողջամտությունը չի կարող լինել կոլեկտիվ): Նա պարտավոր է 
իրավաբանական անձի հիմնադիրների պահանջով հատուցել իր կողմից 
իրավաբանական անձին պատճառած վնասները:

Իրավաբանական անձանց ֆինանսական պատասխանատվության ենթարկելու 
բացահայտումների հիմքում ֆինանսական, վարչական և քաղաքացիական իրա
վունքի ճյուղերով սահմանված պատասխանատվության ինստիտուտի համեմատա
կան վերլուծությունների հիման վրա առաջարկվում է քաղաքացիական օրենսգրքի 60- 
րդ հոդվածի պահանջները, ըստ որի իրավաբանական անձը իր
պարտավորությունների համար «պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ
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գույքով» տարածել իրավաբանական անձանց ֆինանսական պատասխանա
տվության կիրառման գործընթացներում:

Ատենախոսության այս բաժնում փորձ է կատարվել, որպես էական առանձ
նահատկություն զուգահեռների միջոցով առանձնացնել ֆինանսական պարտավորու- 
թյունները չկատարելու հետևանքով ծագած իրավախախտումները -  քաղաքա- 
ցիաիրավական պարտավորությունները չկատարելու դեպքում ծագած իրավա
խախտումներից: Ֆինանսական իրավունքի ենթաճյուղերում (հարկային) պարտա- 
վորությունները նույնպես ունեն գույքային բնույթ, (օրինակ, անշարժ գույքից կամ 
եկամուտներից գանձվող հարկը): Չնայած իրենց բնույթով գույքային հարաբե
րություններ են, սակայն իրավախախտումների դեպքում ունեն այլ բնութագրեր: 
Քաղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պարտավորության 
խախտում է այն չկատարելը կամ անպատշաճ կատարելը, մինչդեռ հարկային 
օրենսգրքի 399-րդ հոդվածը միանշանակ պարտավորության չկատարումը, անկախ 
կատարման եղանակից -  պատշաճ, թե ոչ պատշաճ համարում է ֆինանսական 
իրավախախտում: Հետևաբար, հարկային պարտավորությունների չկատարման հա
մար «մեղքի» դրսևորումը էական չէ, բոլոր դեպքերում գործ ունենք ֆինանսական 
իրավախախտման հետ, որը ի սկզբանե ամրագրված է և անբաժան է ֆինանսական 
պարտավորությունից:

Ատենախոսության երրորդ գլխի երրորդ պարագրաֆը կրում է «Ֆինանսական 
պատասխանատվությունը որպես ֆինանսական պարտավորությունների ապա
հովման իրավական միջոցի առանձնահատկությունները» վերտառությունը: Այս 
պարագրաֆում առաջադրված հիմնախնդրի բացահայտումներն ուղղված են ֆի
նանսական պատասխանատվության գործնական կիրառման միջոցով ապացուցել, որ 
ֆինանսական իրավախախտումների բնույթը, ծագման դրդապատճառներն ունեն 
իրավական այնպիսի հիմքեր, որոնց առանցքը բացարձակապես ֆինանսական 
պարտավորություններն են: Հետևաբար, պետության ֆինանսական համակարգին 
իրավախախտման հետևանքով հասցված վնասների գերակշիռ մասը վերականգնվում 
է ոչ թե քրեական, վարչական պատասխանատվության և դատավարությունների, այլ 
ֆինանսական պատասխանատվության առօրյա կիրառման միջոցով, որն իր բնույթով 
էապես տարբերվում է պատիժ -  տուգանքային պատասխանատվության միջոցներից:

Անդրադառնալով վարչական պատասխանատվության միջոցով ֆինանսական 
պարտավորությունների կատարման ապահովմանը նկատենք, որ վերջիններս իրենց 
բնույթով պատժիչ -  տուգանքային ներգործության միջոցներ են, որոնք ուղղված են 
կառավարման ոլորտի կոնկրետ իրավախախտումների պատժելիությանը, որոնք 
դուրս են պետության ֆինանսական գործունեության շրջանակներից, չեն առնչվում 
միասնական դրամական կենտրոնացված և ապակենտրոնացված ֆոնդերի հետ: 
Գործնական նշանակության տեսակետից օրվա հրամայականն է դառնում 
ֆինանսական պարտավորությունների կատարման պատասխանատվության 
միջոցներն հստակ սահմանազատել նաև քաղաքացաիաիրավական 
պարտավորությունների կատարումն ապահովող պատասխանատվության մի
ջոցներից:

Ֆինանսական գործունեության ոլորտում «տուգանքը» և «տույժը» սահմանա
զատված են գործող օրենսդրությամբ և առավել հիմնավոր ընդգծված են որպես 
ֆինանսական պարտավորությունները ապահովող հարկադրանքի միջոցներ:

Բացահայտուների շնորհիվ ատենախոսությունում առանձնացված են «տույժի» և 
«տուգանքի» ֆինանսաիրավական առանձնահատկությունները: Այդպիսիք են՝ ա) 
ֆինանսաիրավական տույժի նշանակման և կիրառման կարգը բացառապես 
սահմանվում է օրենքով, բ) տույժը հանդես է գալիս որպես իրավախախտման 
հետևանք, գ) տույժի կիրառումը հանդես է գալիս ֆինանսաիրավական նորմի 
սանկցիայի կիրառման հետ, դ) տույժի վճարումը իրականացվում է պետական 
հարկադրանքի ուժով, ե) տույժի վճարումը ըստ էության լրացուցիչ պարտավորության 
կատարում է, զ) տույժի կիրառումը իրավախախտի նկատմամբ գույքային բնույթի 
զրկանք է: Հետևաբար, ֆինանսական իրավունքում տույժը հանդես է գալիս որպես 
գույքային իրավավերականգնողական պատասխանատվության միջոց: Հավելենք, որ 
ի տարբերություն քաղաքացիաիրավական «տուժանքի», վերջինս ֆինանսական 
իրավունքում հանդես է գալիս ֆինանսական պարտավորությունը ժամանակին
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կատարելու հարկադրանքի միջոց:
Տույժը որպես ֆինանսաիրավական պարտավորության ապահովման միջոց, 

որպես կանոն պայմանավորված է միայն վճարման ժամկետի խախտման փաստով, 
որով սահմանազատվում է ֆինանսաիրավական կարգով նշանակվող տուգանքից, որի 
նպատակը ֆինանսական պարտավորությունների կատարումն է օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: Իրավական իմաստով տույժի բռնագանձման հիմքերը կապված 
չէ չվճարման պատճառների կամ իրավախախտման սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ տարրերի 
բացահայտման հետ: Տույժի գործնական նշանակությունը ֆինանսական պար
տավորությունների սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում պետությունը, 
նրա ֆինանսական համակարգի առանձին օղակների ժամկետի խախտումով 
հասցված վնասների վերականգնումն է:

Բացահայտումների շնորհիվ ատենախոսությունում փորձ է կատարվում իրա
վաբանական պատասխանատվության հայեցակարգային դրույթներում հիմնավորել 
ֆինանսական պատասխանատվության իրավական միջոցների «տուգանքի» և 
«տույժի» էական առանձնահատկությունները քրեաիրավական կամ քաղաքացիա- 
իրավական կարգով սահմանվող համանման ներգործության միջոցներից:

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառման դեպքում «տույժի և 
տուգանքի» համար գործում է միասնական իրավական ռեժիմ, ըստ, որի վերջիններս 
միավորվում են մեկ «տուժանք» հասկացության մեջ, որի հիմնավորման իրավական 
հիմքը քաղ.օր.-ի 369-րդ հոդվածն է, ըստ որի, տուժանքը (տույժ) համարվում է օրենքով 
կամ պայմանագրով որոշված այն դրամական գումարը, որը պարտապանը 
պարտավոր է վճարել պարտատիրոջը պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու դեպքում, ներառյալ կատարման կետանցի դեպքում:

Բացահայտումները հուշում են, որ քաղաքացիական իրավունքում տուգանքի և 
տույժի սահմանումը ըստ էության գործնական-պայմանագրային փոխհարաբերու
թյուններում գույքային իրավահարաբերությունների սուբյեկտներին ստիպում են 
անշահավետ նյութական կորուստների հետևանքների սպառնալիքի տակ կատարել 
պայմանագրային պարտավորությունը:

Նկատենք, որ իրավական հետևանքների տեսանկյունից «տուգանքը», որպես 
ֆինանսական պատասխանատվության միջոց իր կիրառման նպատակով սահմանա
զատվում է անգամ ֆինանսական «տույժից», ինչպես վկայում է հարկային 
օրենսդրությունը, թե' տուգանքը և թե' տույժը ներառված են մեկ հարկային 
պարտավորություն հասկացության մեջ: Հետազոտությունները հնարավորություն են 
ընձեռում ֆինանսական պատասխանատվության մեջ հատուկ սահմանազատել 
«տուգանքի» գործառնական դերը «տույժից», ըստ ֆինանսական պատասխանա
տվության ինքնուրույնության աստիճանի, ընդգծելով, որ ֆինանսավարկային տու
գանքը իրականացնում է որպես հարկադրական գործառույթ, մինչդեռ տույժի 
նպատակը հանրային շահերի կրած կորուստների փոխհատուցումն է, որը ևս վկայում 
է ֆինանսաիրավական պատասխանատվության իրավավերականգնողական բնույթի 
մասին:

Ֆինանսական պատասխանատվության ոլորտում հիշարկված ներգործության 
միջոցների «չափի-սահմանի» որոշման հիմքերը և եղանակները նույնպես պատշաճ 
բացահայտումների կարիք ունեն: Ուսումնասիրությունների հիման վրա առա
ջարկվում է «տույժի» և «տուգանքի» հաշվարկները իրականացնելիս հիմնվել քաղա
քացիական օրենսդրությամբ սահմանված այն ելակետային սկզբունքների վրա, որով 
սահմանվում է «պարտապանից գանձել ինչպես տուժանքը, այնպես էլ վնասները»:

Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից բոլոր գույ
քային պարտավորություններն ունեն իմպերատիվ պահանջի կատարման բնույթ: 
Պատահական չէ, որ հարկային գործունեության ոլորտում ցանկացած հարկատեսակի 
գծով սահմանված է պարտավորության կատարման պահը: Սահմանված ժամկետի 
խախտումը առաջ է բերում տույժեր, որոնք քաղաքացիները և տնտեսվարող 
սուբյեկտները պարտավոր են վճարել յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար օրենքով 
սահմանված կարգով: Ավելին, ի տարբերություն քաղաքացիաիրավական պարտա
վորությունների, ֆինանսական օրենսդրությամբ կատեգորիկ արգելվում է երրորդ 
անձանց կողմից ֆինանսական պարտավորության կատարումը (բացառությամբ 
ֆիզիկական անձանց մահվան կամ իրավաբանական անձանց վերակառուցման
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դեպքերի):
Ատենախոսության չորրորդ գլուխը կրում է «Ֆինանսական իրավախախտում

ների վերաբերյալ գործերի վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» վերտառությունը, 
որի բովանդակությունը կազմող չորս պարագրաֆներում առաջադրված 
հիմնախնդիրների բացահայտումները, ելնելով ֆինանսական իրավունքի
առանձնահատկություններից, վարույթը ամբողջական դարձնելու նպատակով հետա
զոտվել են իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի հասկացությունը, 
խնդիրների, նպատակների, կիրառման սկզբունքների, վարույթի իրավական հիմքերի, 
վարույթում իրականացվող ֆինանսական հարկադրանքի միջոցների համակարգի 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այն մարմինների համակարգը, որոնք 
օրենքով սահմանված կարգով լիազորված են ֆինանսական իրավախախտումների 
վերաբերյալ վարույթի իրականացմանը:

Չորրորդ գլխի առաջին պարագրաֆում փորձ է կատարվել բացահայտել «Ֆի
նանսական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի հասկացությունը, 
խնդիրները, նպատակը և կիրառման սկզբունքները»: Բացահայտված է պետական 
հարկադրանք և պատասխանատվություն կիրառող մարմիններին վերապահված 
լիազորությունների հիմքերը, որոնք դրսևորվում են այնպիսի գործընթացային 
իրավական կատեգորիաների միջոցով, ինչպիսիք են «իրավատնօրինությունը» 
(юрисдикция), «վարույթը» (производство), «գործընթաց» (процес): Իրավական 
համընդհանուր նշանակության այս հասկացությունների բովանդակության, դրանց 
միմյանցից սահմանազատելու բացահայտումներին ուղղված հետազոտություններ 
չկան, որոնք որոշակիություն կսահմանեին ֆինանսական իրավախախտերի 
վերաբերյալ գործերը քննելիս: Այս է պատճառը, որ ֆինանսական իրավունքի 
տեսության ոլորտում լուսաբանված չէ այն խնդիրը, թե որ դեպքում է առկա 
«ֆինանսական գործընթաց» և որ դեպքում «ֆինանսական վարույթ»:

«Ֆինանսական իրավատնօրինությունը» օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով 
համապատասխան պետական մարմիններին վերապահված այն լիազորությունների 
համակարգն է, որոնց ուժով իրավազոր մարմինները իրենց իրավասության 
շրջանակներում իրավունք ունեն քննարկելու և գնահատելու իրավական վեճը կամ 
իրավախախտումը, իրավախախտման բնույթից ելնելով ինչպես իրավաբանական 
անձանց, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կիրառել համարժեք 
ֆինանսական ներգործության միջոցներ:

«Գործընթաց» հասկացությունը նյութական ֆինանսական իրավունքի կիրառում 
է, այն կառավարչական գործունեության ձևն է, իսկ գործունեության բո
վանդակությունը՝ «վարույթ»:

Աշխատանքում փորձ է կատարվել բացահայտել վարույթի իրականացման 
ենթակայության հարցը: Ղեկավարվելով իրավունքի գործընթացային ճյուղերի 
սկզբունքներով, առաջարկվում է վարույթի իրականացման հետևյալ ենթակայություն. 
1) ֆինանսական իրավախախտման վարույթը պետք է իրականացնի հարկային կամ 
ֆինանսական այն մարմինը, որտեղ կատարվել է խախտումը: 2) Առանձին դեպքերում 
գործի քննությունը կարող է կատարվել խախտումը կատարած անձի գտնվելու 
վայրում, եթե նման պայմանները նպաստում են քննությունն առավել արագ և լրիվ 
վարելուն: 3) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն իրավախախտման գործի 
հանգամանքներից ելնելով իրավունք ունի գործի քննությունը տարածքային հարկային 
մեկ մարմնից վերցնել և հանձնել մեկ այլ տարածքային մարմնի:

Գործող ֆինանսական օրենսդրությամբ հստակեցված չեն ֆինանսական իրա
վախախտումների գործերով վարույթի նպատակը և խնդիրները: Առաջարկվում է 
ֆինանսական իրավախախտումների գործերի վարույթի խնդիրների թվին դասել 
յուրաքանչյուր գործի հանգամանքները ժամանակին, համակողմանիորեն, լրիվ և 
օբյեկտիվորեն պարզելը, գործն օրենսդրության ճիշտ պահանջներին համապա
տասխան լուծելը, ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելը, ինչպես նաև 
իրավախախտումների կատարմանը նպաստող պատճառներն ու պայմանները 
բացահայտելը:

Ֆինանսական պատասխանատվության և վարույթի հիմնախնդիրների շարքում 
առանցքային է վարույթի սկզբունքների համակարգի բացահայտումները, որի 
կապակցությամբ ատենախոսությունում առաջարկվել և հետազոտվել են ա) օ
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րինականության, բ) հրապարակայնության, գ) օբյեկտիվ իրականության բացահայտ
ման, դ) վարույթի մասնակիցների հավաստիության ապահովման, ե) օպերա
տիվության, զ) անմեղության կանխավարկածը, ինչպես նաև պաշտպանության 
իրավունքի ապահովման սկզբունքները:

Ատենախոսության չորրորդ գլխի երկրորդ պարագրաֆում փորձ է կատարվել 
պետական մարմինների համակարգում կարգավիճակի իրավական առանձնահատ
կություններով սահմանազատել «ֆինանսական իրավախախտումների վարույթ իրա
կանացնող պետական մարմինները», որի սահմանազատման հիմքում դրվել է ֆի
նանսական համակարգի ճյուղի գործառույթային (ֆունկցիոնալ) առանձնահատկու
թյունները, որը մասնագիտական իմաստով ապահովում է հանրային ֆինանսների 
կառավարումը: Առաջարկվում է ֆինանսական իրավախախտումների վարույթը 
իրականացնող սուբյեկտները դասակարգել հետևյալ խմբերի, որոնցից յուրա
քանչյուրը պետք է օժտված լինի ա) իրավական ակտեր ընդունելու, բ) ֆինանսական 
վարույթի ընթացքը որոշելու, գ) իրավական փաստաթղթեր կազմելու
իրավասությամբ:

ֆինանսական իրավախախտումների գործերով վարույթի հիմնախնդիրների 
բացահայտումների նպատակով առավել խոր վերլուծություններն ուղղված են 
«հաշվեքննիչ պալատի» իրավասության և լիազորությունների շրջանակի ուսում
նասիրություններին, որի արդյունքում առաջարկվում է ամբողջովին վերանայել «Հաշ
վեքննիչ պալատի» մասին 2018թ. հունվարի 16-ին ընդունված օրենքը, որն ըստ էու
թյան ՀՀ ֆինանսական համակարգի հիմքը հանդիսացող պետական և համայնքային 
բյուջեների, բյուջետային գործընթացի և բյուջետային իրավախախտումների 
վարույթը կարգավորող միակ իրավական ակտն է, որի բովանդակությունը չի բխում 
ՀՀ սահմանադրության 198-րդ հոդվածով ամրագրված «պալատի» կարգավիճակի 
առանձնահատկություններից: Հաշվեքննիչ պալատը զրկված է ամենօրյա հսկողական 
լիազորություններից, օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունից, ընթացիկ 
բյուջետային իրավախախտումները կանխարգելելու, նախազգուշացնելու, ինչպես 
նաև ըստ անհրաժեշտության բյուջետային իրավախախտումների գործերով վարույթ 
իրականացնելու իրավասությունից:

Ինչ վերաբերում է վարույթին մասնակից քաղաքացիների կարգավիճակին, ապա 
պետք է իրավունք վերապահել՝ ծանոթանալ գործի նյութերին, տալ բացատրու
թյուններ, հարուցել միջնորդություններ, հայտնել բացարկներ, օգտվել փաստաբանի 
կամ մասնագետի ծառայությունից, հանդես գալ մայրենի լեզվով, օգտվել թարգմանչի 
ծառայությունից, ստանալ պարզաբանումներ, բողոքարկել վարույթը իրականացնող 
մարմինների գործողությունների դեմ, պահանջել իր առարկությունները ամրագրել 
արձանագրության մեջ, ծանոթանալ արձանագրություններին, դիտողություններ 
ներկայացնել արձանագրություններում գրառումների ճշգրտության և լրիվության 
կապակցությամբ, բողոքարկել ֆինանսական հարկադրանքի միջոցների նշանակման 
մասին որոշման դեմ:

Ատենախոսության չորրորդ գլխի երրորդ պարագրաֆում քննարկված է «ֆի
նանսական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի իրավական 
հիմքերը է փուլերը»: Ֆինանսական իրավախախտումների վարույթը կարգավորող 
միասնական իրավական ակտերի բացակայության պատճառով գրեթե անհնար է 
ֆինանսական վարույթի կարգավորումը: Հիմնախնդրի իրավական կարգավորմանն 
ուղղված միակ ակտը «Հարկային օրենսգիրքն է», որի 80-րդ գլխի 440-443 հոդվածները 
սահմանում են ոչ թե հարկային իրավախախտումների գործերով վարույթի 
կառուցվածքը, բովանդակությունը, վարույթի փուլերը, որոշումների ընդունման 
կարգը և բողոքարկումները, այլ ընդհանուր գծերով կարգավորում են «հարկային 
ծառայողի» գործողությունների բողոքարկումը, որն իր բովանդակությամբ չի 
արտացոլում վարույթի իրավական առանձնահատկությունները:

Հանրապետությունում գործող վարույթային (դատավարական) իրավունքի 
ճյուղերի վարույթի կառուցվածքի միասնականությունը պահպանելու նպատակով, 
բացահայտումների շնորհիվ հեղինակված է ֆինանսական իրավախախտումների 
գործերով վարույթի փուլերը, որոնք ավելի պարզ են իրենց ընթացակարգերով: 
Ատենախոսությունում առաջարկվում է ֆինանսական վարույթի հետևյալ պարտադիր 
փուլերը. 1) մինչ վարույթային կամ ֆինանսական վեճերի, բողոքների քննարկման
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փուլ 2) ֆինանսական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի հարուցում, 3) 
գործերի քննություն, 4) ընդունած որոշման բողոքարկում և վերանայում, 5) 
իրավախախտումների վերաբերյալ ընդունած որոշումների կատարում:

Ֆինանսական իրավախախտումների գործերով վարույթի կազմակերպումը աչքի է 
ընկնում իրավական կարգավորման առանձնահատկություններով, ինչպիսին է 
«ֆինանսական վեճերի» քննարկման կազմակերպումը և վեճերի կապակցությամբ 
ընդունված որոշումների «բողոքարկումը», որը որպես իրավաբանական 
պատասխանատվության «մինչ վարույթային» փուլ երբևէ իրավաբանական 
գրականության մեջ մասնագիտական բացահայտումների չի ենթարկվել:

Անդրադառնալով ֆինանսական իրավախախտումների վարույթի փուլերի ար
դյունավետության խնդիրների քննարկումներին, հարկային վեճերի բողոքարկման 
արդյունավետությունը ապահովելու նպատակով առաջարկվում է ըստ էության վերա
նայել ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» 441-րդ հոդվածի բովանդակությունը, բողոքարկման 
հանձնաժողովը ձևավորել ոչ միայն հարկային ծառայողներից, այլև գերատեսչական 
շահերի բացառման նպատակով այն համալրել կառավարության, ֆինանսների 
նախարարության, ինչպես նաև գանձապետական և բանկային մարմինների 
ներկայացուցիչներով կիրառելով հերթագոյության (ռոտացիայի) սկզբունքը:

Ատենախոսության այս պարագրաֆում փորձ է կատարվել բացահայտել այն 
իրավական հիմքերը, որոնց առկայությունը ֆինանսական, հարկային, բանկային 
մարմիններին իրավունք է վերապահում հարուցել ֆինանսական վարույթ: Բավարար 
հիմքեր կարող են հանդիսանալ ֆինանսական համակարգի տարբեր ոլորտների 
պաշտոնատար անձանց կողմից իրավախախտումների հայտնաբերումը, ֆինանսա
կան իրավախախտումների մասին քաղաքացիների հայտարարությունները, հար- 
կաբյուջետային, բանկային խախտումների մասին լրատվական միջոցների հաղոր
դումները, իրավապահ մարմինների բացահայտումները, ինչպես նաև օտարերկրյա 
պետությունների իրավասու մարմիններից ստացված հաղորդումները, ահազանգերը: 

Ֆինանսական համակարգի լիազոր մարմիններին առաջարկվում է հաղորդումն 
ստանալուց երեք օրվա ընթացքում իրականացնել վարույթի հարուցումը հիմնավորող 
կամ բացառող հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը՝ 1) կազմել ֆինանսական 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, 2) կայացնել վարույթ սկսելու կամ 
մերժելու մասին որոշում, 3) ստացած հաղորդումը հանձնել ըստ ենթակայության:

Ատենախոսության այս գլխի երրորդ պարագրաֆում բացահայտված են վարույթի 
բոլոր փուլերի խնդիրները և առանձնահատկությունները, իրավախախտման 
ապացույցների ձեռք բերման, դրանց ըստ տեսակների դասակարգման և 
գնահատման խնդիրները, քննարկված է փորձագետի մասնակցության, բացարկի 
հայտման, ինչպես նաև ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա վարույթի 
հարուցումը մերժելու իրավական հիմքերը:

Առաջին անգամ ֆինանսական վարույթի փուլերի հիմնախնդիրները բացահայ- 
տելիս առաջարկվում է իրավախախտների գործերի ենթակայությունը իրականացնել 
գծային և գործառությային եղանակներով: Այլ խոսքով ֆինանսական իրավախախ
տումների վարույթի ենթակայության հիմնախնդրի ճիշտ գնահատումից է կախված 
գործերի քննության արդյունավետությունը, որով միաժամանակ ֆինանսական 
վարույթը կարելի է սահմանազատել վարչական իրավախախտումների վարույթից, 
որտեղ իրավախախտումների քննարկումը իրականացվում է գծային ենթակայու
թյամբ: Հետևաբար, առաջարկվում է ֆինանսական իրավախախտումների գործերով 
վարույթի ենթակայությունը իրականացնել բացառապես գործառութային եղանակով, 
ըստ ֆինանսական համակարգի ճյուղային մարմինների իրավասության:

Ատենախոսությունում որպես առանձնահատկություն չի վրիպվել ֆինանսական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթի երկակիության սկզբունքը: 
Խոսքը վերաբերում է ինչպես ֆինանսաբանկային, հարկային մարմինների, այնպես էլ 
դատարանների կողմից նույն գործի քննությանը:

Ընդունված վարույթային ակտերի վերանայումը համարում է պարտադիր փուլ, 
որը կարող է իրականացվել վերադաս ֆինանսական մարմնի պաշտոնատար անձի, 
դատարանի կամ որոշումն ընդունած մարմնի կողմից: Աշխատանքում քննարկելով 
վերադաս ֆինանսական մարմնի ղեկավարի լիազորությունները նշանակված տույժի 
կապակցությամբ բերված բողոքի հանգուցալուծման հետ բացահայտված է «բողոքը
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անհետևանք թողնելու», «պահանջը մերժելու», «տույժ նշանակելու մասին որոշումը 
փոփոխելու» կամ «գործը վարույթում կարճելու մասին» վարույթային իրավական 
ակտերի բովանդակությունը և յուրաքանչյուրի իրավական հետևանքները, որոնք 
իրենց բնույթով կարող են ուղղված լինել, ընդունված որոշումը անփոփոխ թողնելու 
կամ բողոքը չբավարարելու, որոշումը չեղյալ համարելու, գործը նոր քննության 
ուղարկել կամ կարճել, ինչպես նաև հարկադրանքի և ներգործության միջոցը 
փոփոխելու հետ:

Ատենախոսության չորրորդ գլխի երրորդ պարագրաֆում բացահայտված է ֆի
նանսական վարույթի վերջին փուլը' իրավախախտման կապակցությամբ ընդունված 
որոշման կատարումը: Այս փուլում որպես իրավական հիմնախնդիր փորձ է կատարվել 
պարզաբանել «կատարողական վարույթին» ներկայացվող ոչ ավանդական, այլ 
ժամանակակից այնպիսի պահանջներ, որոնք վարույթային որոշումների կատարումը 
դասակարգում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, կազմակերպությունների 
նկատմամբ կիրառվող նյութական բնույթի ներգործության միջոցների: Ելնելով 
պետության ֆինանսական ինքնիշխանության գերակա շահի պաշտպանության 
սկզբունքներից, առաջարկվում է ֆինանսական տույժերի նշանակման մասին 
որոշումը բողոքարկելու դեպքում, եթե այն ֆինանսական մարմնի կողմից թողնվել է 
առանց բավարարման, ապա այն ենթակա է կատարման' չսպասելով վերադասության 
կամ դատական կարգով բողոքարկումանը: Կատարողական վարույթի ժամկետների 
սահմանման նպատակով, առաջարկվում է ֆինանսական տույժ նշանակելու մասին 
որոշումների կատարման երեք ամսյա ժամկետ, որի մեջ չեն մտնում այն ժամկետները, 
որոնք կապված են որոշումը վիճարկելու մասին դիմում բերելու առնչությամբ որո
շումների կասեցման հետ: Ինչ վերաբերում է հայցային վաղեմության ժամկետների 
կիրառմանը, ապա վարույթային իրավունքի ճյուղերի միջև համամասնությունը 
պահպանելու նպատակով առաջարկվում է ղեկավարվել քաղաքացիական 
օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր վաղեմության (3 տարի) ժամկետով, 
ընդգծելով քաղաքացիական օրենսգրքի 344 հոդ. սկզբունքային այն դրույթը, ըստ որի 
տույժ նշանակելու մասին որոշմամբ նախատեսված գումարը կամ գույքի 
բռնագանձման մասին պահանջները պետք է դասվեն այն պահանջների ցանկի մեջ, 
որոնց վրա հայցային վաղեմություն չի տարածվում:

Ատենախոսության չորրորդ գլխի չորրորդ պարագրաֆը ուղղված է «Ֆինանսա
կան իրավախախտումների վարույթում կիրառվող հարկադրանքի միջոցների, 
դրանց տեսակների կիրառման իրավական առանձնահատկությունների բացահայ
տումներին», որոնք ընդհանրապես համակարգված չեն, գործնականում դրսևորվում 
են ՀՀ ֆինանսական համակարգի տարբեր ոլորտների իրավական կարգավորումն 
ապահովող առանձին իրավական ակտերում:

Առաջարկվում է ֆինանսական իրավախախտումների վարույթում կիրառվող 
հարկադրանքի միջոցները, դրանց տեսակները գործնական կիրառման 
միասնականության ապահովման նպատակով դասակարգել երկու խմբերի. 1) ըստ 
կիրառման ոլորտի, որպիսիք ընդգրկում են պետական և համայնքային բյուջեների 
հարկային, արժութային, բանկային, ինչպես նաև արժեթղթերի և ապահովագրության 
ոլորտը և կիրառելի են կազմակերպությունների և քաղաքացիների նկատմամբ, 2) ըստ 
կիրառվող հարկադրանքի բովանդակության, որոնք ֆինանսական իրավախախ
տումների վարույթում կիրառվող անձնական ոչ գույքային իրավունքների 
սահմանափակումներին ուղղված հարկադրանքի այնպիսի միջոցներ են, ինչպիսիք են' 
ա) անձին բերման ենթարկելը, բ) անձի զննումը, գ) բացատրություններ ստանալը և 
այլն: Վարույթում կիրառվող հարկադրանքի այս միջոցների մյուս մասը կարող է 
ուղղված լինել իրավախախտի գույքային իրավունքների սահմանափակումներին, 
ինչպիսիք են ա) գույքը վերցնելը, բ) զննելը, գ) գույքի վրա կալանք դնելը, դ) 
արգելադրանքը, ե) փաստաթղթեր և փորձանմուշներ վերցնելը և այլն: Նկատենք, որ 
գործող ֆինանսական օրենսդրությամբ իրավախախտումների վարույթում 
հարկադրանքի միջոցների կիրառման թույլտվության հիմքեր արձանագրված չեն: Այս 
պարագրաֆում բացահայտումները վկայում են, որ ՀՀ ԿԲ կողմից կիրառվող ֆինան
սական պատասխանատվության, առավել ևս իրավախախտումների վարույթի և այդ 
ոլորտում կիրառվող հարկադրանքի միջոցները, վարույթի կիրառման իրավա- 
կարգավորումների հիմնախնդիրները դուրս են մնացել թե' տեսական և թե'
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օրենսդրական կարգավորումներից, բացառությամբ այն հիշարկումների, որոնք 
արձանագրված են ոչ թե ՀՀ ԿԲ մասին օրենքում, այլ «Բանկերի և բանկային 
գործունեության մասին» օրենքի 61-րդ հոդվածում, որտեղ օրենսդիրը սահմանում է 
«բանկերի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներ» հասկացությունը: Ինչ վե
րաբերում է հայտնաբերված բանկային իրավախախտումների գործերով վարույթի 
ընթացակարգերին, ապա վերջիններս դուրս են իրավակարգավորումների 
գործընթացից (դրա կազմակերպման կարգից, վարույթի փուլերից): Ավելին, նկատենք, 
որ օրենքում հիշարկված պատասխանատվության միջոցները «պատժամիջոցներ» 
չեն, ԿԲ սահմանադրական կարգավիճակով գործող պետական մարմին է, որի 
հիմնական նպատակը գների և ֆինանսական կայունության ապահովումն է: 
Հետևաբար, առաջարկվում է օրենքում «պատժամիջոց» հասկացությունը 
փոխարինել «հարկադրանքի» միջոցներ արտահայտությամբ, որով վերջինս 
կսահմանազատվի դատական ակտերից:

Բանկային իրավախախտումների գործերով ԿԲ կողմից կիրառվող հարկադրանքի 
միջոցներից հատկապես 63-րդ հոդվածում սահմանված «տուգանքի» նշանակման 
գործընթացում երկտեղված են բանկային վարույթին ներհատուկ ընթացակարգի 
աղոտ նշմարումներ, որը արտացոլված է 63-րդ հոդվածի 5-րդ կետում, ըստ որի, 
առևտրային բանկի ղեկավարի նկատմամբ կարող է նշանակել «տուգանք» 
աշխատավարձի հազարապատիկի չգերազանցող գումարի չափով, որին հաջորդում է 
ԿԲ հայցով դատարանի կողմից տուգանքի գանձման որոշումը: Բանկային իրա
վախախտումների պատասխանատվությունը կարգավորող վարույթային գործըն
թացներ սահմանող իրավական ակտի բացակայությանը տեղիք է տվել ՀՀ ԿԲ 
իրավասության և լիազորությունների չարդարացված, օրինականության և 
արդարադատության հայեցակարգային սկզբունքներին հակասող գործելաոճ, որը 
ամրագրված է վերը հիշարկված օրենքի 63-րդ հոդվածում, որտեղ իմպերատիվ 
հիշատակվում է, որ նախապես «տուգանքի» նշանակման հարցում ԿԲ ինքն է որոշում 
դատական վարույթում տուգանքի պարտադիր մինչև 5 և 1 % չափերը, խախտելով 
դատավարության և դատարանները որպես արդարադատության իրականացման 
մարմնի անկախության հիմնական նպատակը և գործառույթները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ամփոփելով ֆինանսաիրավական պատասխանատվության և վարույթի հիմ- 
նախնդիրների հետազոտությանն ուղղված իրավագիտական վերլուծությունների 
տեսական և գործնական հայեցակարգերի ելակետային դրույթները, ինչպես նաև 
ֆինանսական իրավախախտումների համար պատասխանատվություն սահմանող ՀՀ 
գործող ֆինանսական օրենսդրությանը, ուշադրության է արժանի ֆինան
սաիրավական պատասխանատվության և վարույթի հիմնախնդիրների կապակցու
թյամբ արված հետևյալ եզրակացությունները:

1. Գիտական բացահայտումների արդյունքները և օրըստօրե իրենց ծավալները ըն
դարձակող ֆինանսական իրավախախտումները և դրանց դեմ պայքարի կազմա
կերպման անհատական և հասարակական նախականխման միջոցների լայնածավալ 
կիրառումը վկայում են ֆինանսաիրավական պատասխանատվության ծայրահեղ ան
հրաժեշտությունը ՀՀ բյուջետային, հարկային, բանկային, արժութային և այլ ֆի
նանսական գործունեության բնագավառներում, որոնք ընդգծում են
ֆինանսաիրավական պատասխանատվության որպես իրավաբանական 
պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակի գործնական կիրառության անհրաժեշ- 
տությունը:

2. ՀՀ ֆինանսական համակարգի տարբեր օղակների առանձնահատկություններով 
է պայմանավորված ֆինանսաիրավական պատասխանատվության ենթաճյուղերի 
առկայությունը, որոնք չնայած գործնականում ֆինանսական իրավախախտումների 
կարգավորման նպատակով իրենց զգացնել են տալիս պետական և համայնքային 
բյուջեների, հարկերի, բանկային, արժութային գործունեության ոլորտները
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կարգավորող իրավական ակտերում, անհասկանալիորեն այսօր կոդիֆիկացված չեն 
որպես համապատասխան ոլորտը կարգավորող օրենսգրքեր (բյուջետային, 
ֆինանսական, բանկային), որպիսի բացը միասնական «ֆինանսական օրենսգիրք» 
ունենալու պահանջ է ծնում:

3. ֆինանսաիրավական պատասխանատվության, ի տարբերություն վարչական
պատասխանատվության ենթակա են ինչպես ֆիզիկական անձինք, այնպես էլ այն 
կազմակերպությունները, որոնք չեն կատարել իրենց ֆինանսական
պարտավորությունները, որի համար կարող են ենթարկվել անձնական, գույքային, 
ինչպես նաև կազմակերպաիրավական բնույթի ներգործության միջոցների:

4. Ֆինանսաիրավական պատասխանատվության իրացման հիմնական 
իրավական գործիքները ֆինանսաիրավական սանկցիաներն են, որոնք օրենքով 
սահմանված կարգով կարող են կիրառվել այդ նպատակի համար կյանքի կոչված 
ֆինանսավարկային մարմինների և դատարանների կողմից, ֆինանսական 
իրավախախտումներ թույլ տված անձանց նկատմամբ: Ֆինանսաիրավական 
սանկցիաները հիմնականում ունեն իրավավերականգնողական բնույթ, հանդես են 
գալիս որպես դրամական, գույքային բնույթի ներգործության միջոցներ, ապահովելով 
համապետական և տեղական կենտրոնացված դրամական ֆոնդերի 
իրավախախտման հետևանքով հասցված վնասների լրիվ վերականգնումը:

5. Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը ֆինանսական իրավունքների 
պաշտպանության իրագործման ձև է, որը գործնականում ապահովում է 
ֆինանսական իրավունքի գործառույթների միջոցով:

Ֆինանսական իրավունքի գործառույթների համակարգը կազմված է կանոնակար
գող, պաշտպանական և խթանող գործառույթներից, որոնցից առաջինը հիմնական է, 
իսկ մյուսները օժանդակ, և նպաստում են ապահովելու կանոնակարգող գործառույթի 
իրականացումը:

6. Հանրային ֆինանսների ոլորտում իրավաբանական պատասխանատվության 
հիմնական և միակ արդյունավետ ձևը ֆինանսաիրավական ակտերով սահմանված 
ֆինանսական պարտավորությունների կատարման անխուսափելիությունն է, որը 
ապահովվում է ֆինանսական պատասխանատվության միջոցով: Ֆինանսական 
պատասխանատվություն եզրույթը վկայում է դրա ճյուղային պատկանելիությունը, որ 
արտացոլվում է անվանման մեջ, մատնանշելով, որ վերջինս իրավունքի ոչ բոլոր 
սուբյեկտների որակական վիճակն է սահմանում, այլ ֆինանսական իրավունքի 
սուբյեկտների, այսինքն այն անձի, ում գործունեությունը կապված է հանրային 
ֆինանսների հետ' պայմանավորելով հատկապես ֆինանսական պարտավորություն- 
ների կատարման անխուսափելիությունը:

7. Իրավաբանական պատասխանատվության տարբեր տեսակների ներգոր
ծության և պատժամիջոցների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների 
և վերլուծությունների հիման վրա ատենախոսական թեզում ֆինանսական 
պատժամիջոցների առանձնահատկությունները բերում են այն եզրահանգման, որ 1. 
ֆինանսական հարկադրանքի միջոցները ըստ էության ֆինանսական պատասխա
նատվություն է, որի կիրառումը վկայում է արարքի ֆինանսական իրավախախտման 
բնույթի մասին, 2. ֆինանսական տույժերն ունեն ինչպես գույքային, այնպես էլ դրամա
կան միջոցների հավաքման իշխանակազմակերպական բնույթ: Հիմնականում 
կապված են իրավախախտին պատկանող ինչպես դրամական միջոցների, այնպես էլ 
հիմնադրամների վրա ազդող հարկադիր ներգործության հետ: Ֆինանսական 
տույժերի նպատակը միայն իրավախախտի դրամական միջոցների պարտադիր բռնա
գանձումն է, 3. ֆինանսական հարկադրանքի կիրառման հիմքը ֆինանսական
իրավախախտումն է, այսինքն' անձի կողմից մեղավորությամբ հանրային իրավական 
բնույթ կրող որոշակի դրամական պարտավորությունը չիրականացնելը: 4. 
Ֆինանսական պատասխանատվության կարող է կիրառվել ինչպես ֆիզիկական 
անձանց և կազմակերպությունների, այնպես էլ հանրային իրավաբանական կազմա
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վորումների, հիմնադրամների, ՀՀ ֆինանսաբանկային մարմինների և համայնքային 
կազմավորումների նկատմամբ:

Ֆինանսաիրավական հարկադրանքը պետական հարկադրանքի հատուկ ձև է, 
որն ունի կազմակերպական իշխանագույքային և դրամական բնույթ, կիրառվում է 
դատական, ֆինանսավարկային, տեղական ինքնակառավարման, ինչպես նաև 
ֆինանսական վերահսկողության մարմինների կողմից:

8. ՀՀ ֆինանսական օրենսդրությամբ (բյուջետային, հարկային, բանկային)
նախատեսված պատժամիջոցները շատ նման են վարչական հարկադրանքի 
միջոցներից ֆինանսական տույժերին, քանի որ դրանք նույնպես ունեն պատժողական 
(տուգանքային) բնույթ: Սակայն դրանք ունեն մի շարք առանձնահատկություններ՝ 
կապված կիրառման ընթացակարգի հետ, որոնք թույլ չեն տալիս դրանք լիովին 
նույնացնել վարչական պատժամիջոցների հետ, որոնք բացառության կարգով 
նախատեսված են ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, 
առավել ևս, որ հիշատակված օրենսգրքում սպառիչ կերպով թվարկված են վարչական 
պատժամիջոցների՝ տույժերի ցանկը, որում չկան հարկային պատժամիջոցներ, 
այնուամենայնիվ օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ (1691, 1703)
պատասխանատվություն են սահմանում հարկային իրավախախտումների համար, 
որոնք սահմանված են նաև հարկային օրենսգրքով:

9. Գործնականում ֆինանսական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի 
վարույթի օրենսդրական իրավակարգավորումների պակասը հուշում է, որ օրակարգի 
խնդիր է ֆինանսական իրավախախտումների դեմ պայքարի գործընթացները 
ապահովող օրենսդրության մշակումները:

Ֆինանսական իրավախախտումների գործերով վարույթի հիշատակված բոլոր 
իրավական ինստիտուտների, ինչպիսիք են «ֆինանսական իրավատնօրինում», 
«ֆինանսական վարույթ», «ֆինանսական գործընթաց», «ֆինանսական վարույթի 
ներգործության միջոցներ», «ֆինանսական վարույթի փուլեր», «ֆինանսական
վարույթի իրավական ակտեր» և մի շարք այլ վարույթային իրավական կատե
գորիաներ բացահայտված և հեղինակային մեկնաբանություններով առաջին անգամ 
ամփոփված են ատենախոսությունում, որը կաջակցի օրենսդիր մարմնին ապագա 
ֆինանսաիրավական նորմատիվ ակտերի մշակման գործընթացում:

10. Ֆինանսների ոլորտի նորմատիվ իրավական կարգավորումների հետա- 
զոտական-բացահայտումների արդյունքում գործող օրենսդրության կատարելա
գործման, հայտնաբերված բացթողումների և թերությունների վերացման ուղղու
թյամբ օրվա հրամայական է ֆինանսական համակարգի առանձին ոլորտները 
կարգավորող իրավական գործող ակտերի բովանդակության արմատական 
փոփոխությունները, որոնք վաղուց կորցրել են իրավունքին և իրավական ակտերին 
ներհատուկ կարգավորվող նախազգուշական, կանխարգելիչ, պատժիչ գոր
ծառույթները: Առկա թերություններով և ժամանակի իրավական հայեցակարգերին 
հակասող ֆինանսական օրենսդրությունը բացասաբար է անդրադառնում 
ֆինանսատնտեսական բարեփոխումների գործընթացների վրա: Խոսքը վերաբերում է 
«Բյուջետային համակարգի մասին», «բանկային և վարկային», «արժութային», 
«վերահսկողության», «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» և մի շարք այլ իրավական 
ակտերի:

11. Իրավաբանական պատասխանատվության հայեցակարգային դրույթների 
համակարգում իրավաբանական անձանց, կազմակերպությունների, պատասխա
նատվության հիմնախնդրի տարաձայնությունների հարթեցման նպատակով 
ատենախոսությունում, որպես գիտական հետազոտությունների եզրահանգում առա
ջարկվում է վերջիններիս նկատմամբ կիրառել ֆինանսական պատասխա
նատվության և վարույթին ներհատուկ առանձնահատկություններն այն հիմնա- 
վորմամբ, որ «ֆինանսական պատասխանատվությունը դուրս է պետական մարմին
ների ենթակայությունից, կիրառվում է ֆինանսական պարտավորությունները անկախ
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մեղքի դրսևորումների խախտման դեպքերում, որի նպատակը ֆինանսական 
համակարգին հասցված վնասի լրիվ վերականգնումն է»:

Դոկտորական ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտացոլված են 
հեղինակի հետևյալ հրապարակումներում. 

ա) Մենագրություն.
Правовые проблемы финансовой ответственности в Республике Армения, 

(авторское издание), Ер., 2017, 23 տպ. մամուլ , 396 էջ: 
բ) Գիտական հոդվածներ

1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի իրավատնօրինությունը և նրա կողմից կիրառ
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СУКИАСЯН НАЗЕЛИ ГАРНИКОВНА

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

Докторская диссертация является одной из первых попыток в Республике Армения 
выявления правовых проблем финансовой ответственности в системе видов 
юридической ответственности.

В работе комплексно рассмотрены особенности теоретико-методологических и 
применительных задач финансово-правовой ответственности в процессе финансовой 
деятельности, характер финансовых правонарушений и ответственности, их 
взаимосвязь с другими видами юридической ответственности. В диссертации также 
раскрыты правовые основы реализации финансовой ответственности, система 
финансово-правовых санкции, а также основные вопросы эффективности применения 
финансовой ответственности.

Впервые рассмотрены вопросы, связанные с производством по делам о 
финансовых правонарушениях в Республике Армения.

В результате исследования разработаны и представлены на защиту следующие 
научные положения и практические рекомендации, отражающие элементы новизны 
исследования:

1. Формирование финансового права в качестве самостоятельной отрасли 
современной правовой системы предполагает наличие специальных, характерных 
только для данной отрасли права мер принуждения, в том числе мер ответственности. 
Это особенно проявилось с развитием бюджетного, налогового, банковского 
законодательства, осуществлением государственного принуждения в сфере 
фискальных правонарушений.

Финансово-правовая ответственность включает в себя все признаки, которые 
характеризуют ее как правовую. Этот вид ответственности проявляется в наложении 
взысканий имущественного характера, не имевших места ранее до совершения 
финансового правонарушения. Финансово-правовая ответственность основана на 
общих принципах юридической ответственности.

2. За нарушения финансового законодательства, наряду с финансово-правовой 
ответственностью за финансовое правонарушение, применяются и иные виды 
юридической ответственности. При разграничении финансово-правовой и 
административно-правовой ответственности, меры которых представляют собой 
определенные виды денежных взысканий, необходимо учитывать субъектный состав 
соответствующих видов правонарушений и порядок применения мер ответственности. 
Применение за финансовое правонарушение иной ответственности наряду с 
финансово-правовой является нарушением важнейшего принципа однократности 
ответственности: за одно нарушение -  одно наказание.

3. Финансово-правовая ответственность в общей системе государственного 
принуждения, наряду с предупреждением, пресечением и восстановлением 
нарушенных прав в сфере финансов, представляет собой один из его видов, имеет 
собственную правовую природу и самостоятельное место в финансовых 
правоотношениях.

4. Принципиальное назначение финансовой ответственности заключается в том, что 
ее реализация в виде финансовых санкций имеет не только мотивационное, 
устрашающее воздействие на потенциальных нарушителей финансово-правовых норм,
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но и восстановительный характер. Финансово-правовая ответственность имеет 
принципиальное значение для предупреждения нарушений финансового 
законодательства, наказания правонарушителя с учетом его характеристики, а также 
для компенсации потерь соответствующих фондов денежных средств.

5. Меры финансово-правовой ответственности реализуются виде применения к 
нарушителю предусмотренных законом финансово-правовых санкций. Финансово
правовые санкции являются частью системы правовых санкций. Они налагаются в 
случае нарушения предписаний финансово-правовых норм. Кроме того, финансовые 
санкции могут выступать не только в виде мер финансово-правовой ответственности, 
но и в виде обеспечительных мер, направленных на компенсацию потерь финансовых 
фондов.

6. Финансовое правонарушение связано с формированием, распределением и 
расходованием бюджетов, внебюджетных и децентрализованных фондов и, значит, 
является нарушением требований именно финансового законодательства. Это 
позволяет выделить дополнительно ряд его особенностей и разграничить его от других 
видов правонарушений, особенно от административных проступков. Сложность 
видится в специфике финансовой деятельности как особого вида управленческой 
деятельности, построенной на отношениях власть-подчинение. Отличительными 
признаками финансового правонарушения являются его особый субъективно
объективный состав и специфичный порядок применения мер ответственности за него.

7. На основании анализа финансового законодательства и общего понятия фи
нансово-правовой ответственности выделены виды финансовой ответственности, 
применяемые за различные финансовые правонарушения. К видам финансовой 
ответственности отнесены финансово-правовые санкции за нарушение бюджетного, 
таможенного, валютного, банковского законодательства, за совершение налоговых 
правонарушений. В каждой из этих сфер правового регулирования объем мер 
финансово-правового воздействия различен и не везде полностью сформировался.

8. Практические предложения по совершенствованию законодательства и выводы 
о перспективах развития правового института финансовой ответственности сделаны по 
следующим направлениям. Прежде всего назрела необходимость законодательного 
разграничения мер финансово-правовой и иных видов юридической ответственности 
за нарушения финансовой дисциплины. Не менее важна необходимость 
конституционного разграничения предметов видения ее субъектов в сфере финансово
правового регулирования. Обязательным является законодательное закрепление 
понятия "финансовое правонарушение" как основания для финансово-правовой 
ответственности и четкое разграничение составов правонарушения и их признаков в 
сфере финансовой деятельности, а также исключение возможности одновременного 
применения мер административной и финансовой ответственности.

9. В докторской диссертации впервые в финансово-правовой науке раскрыты 
понятие и содержание финансового процесса и производства. В финансовом праве 
процесс -  это форма деятельности финансово-кредитных органов вообще, а 
финансовое производство -  содержание этой деятельности.
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SUKIASYAN NAZELI GARNIK

L E G A L  ISSU E S O F  F IN A N C IA L  L IA B IL IT Y  IN  T H E  
R E P U B L IC  O F  A R M E N IA

S U M M A R Y

The doctoral thesis is one of the first attempts to identify legal issues of financial liability 
in the system of types of legal responsibility.

The doctoral thesis comprehensively examines the features of theoretical and 
methodological and applied issues of financial and legal liability of the finance process, 
nature of financial offenses and liability, their relationship with other types of legal 
responsibility. The thesis also discloses the legal framework for the implementation of 
financial liability, the system of financial and legal sanctions, as well as the main issues of the 
effectiveness of the application of financial liability.

For the first time, issues related to the proceedings of cases of financial violations in the 
Republic of Armenia have been considered.

The following scientific provisions and practical recommendations reflecting elements of 
the novelty of the study are developed and presented as follows:

1. Formation of financial law as an independent branch of the modern legal system 
implies the existence of special measures of coercion specific only for this branch of law, 
including liability measures. This has become evident especially with the development of 
budget, tax, banking legislation and implementation of the state coercion in the field of 
financial offenses.

Financial and legal liability includes all the features that characterize it as legal. This type 
of liability is manifested in the imposition of sanctions to a property that has not taken place 
earlier before the commission of the financial offense. Financial and legal liability is based on 
the general principles of legal liability.

2. For violations of financial law, along with financial and legal liability for a financial 
offense, other types of legal liability shall apply. In distinguishing between financial and legal 
and administrative liability and measures of certain types of monetary penalties, it is 
necessary to take into account the subject composition of the relevant types of offenses and 
the procedure for applying liability measures. The application of a different liability for a 
financial offense, along with the financial and legal one, is a violation of the most 
important principle of the single responsibility: Non bis in idem (one punishment for the 
same violation).

3. In the general system of state coercion, financial and legal liability, along with the 
prevention, suppression and restoration of violated rights in the field of finance, is one of its 
types and implies its own legal nature and plays an independent role in financial legal 
relations.

4. The principal goal of financial liability is that the implementation of the form of 
financial sanctions has not only a motivational, deterrent effect on potential violators of 
financial and legal norms, but is also of a restorative nature. Financial and legal liability is of 
fundamental importance for the prevention of violations of financial legislation and
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punishment of the offender, taking into account its nature, as well as for the compensation of 
the loss of the respective monetary funds.

5. Measures of financial and legal liability are implemented in the form of application of 
the financial and legal sanctions provided by law against the violator. Financial and legal 
sanctions are a part of the legal sanctions system. They are imposed in case of violation of the 
requirements of financial and legal norms. In addition, financial sanctions can act not only in 
the form of measures of financial and legal liability, but also in the form of interim measures 
aimed at compensation of the loss of financial funds.

6. Financial offense is associated with the formation, distribution and expenditure of 
budgets, extra-budgetary and decentralized funds and, therefore, it is a violation of the 
requirements of financial legislation. This allows to highlight the additional number of its 
features and distinguish it from other types of offenses, especially from administrative 
misconduct. The complexity includes the specifics of financial activity as a special type of 
administrative activity built on power-subordination relations. Special subjective-objective 
composition and the specific procedure for applying measures of liability serve as distinctive 
features of a financial offense.

7. Based on the analysis of financial legislation and general concept of financial and legal 
liability, the types of financial liability, applicable for various financial offenses, are 
identified. The types of financial liability include financial and legal sanctions for 
violation of budget, customs, currency, banking legislation, and for committing tax 
offenses. In each of these areas of legal regulation, the scope of measures of financial and 
legal impact varies and is not always fully defined.

8. Practical propositions for improving legislation and conclusions on the prospects for 
the development of the legal institution of financial liability are made in the following areas. 
First of all, for the violations of financial discipline there is a need for legislative 
differentiation of measures of financial and legal and other types of legal liability. The need 
for constitutional differentiation of objects of vision of its subjects in the field of financial and 
legal regulation is equally important. The legislative consolidation of the concept of “financial 
offense” as the basis for financial and legal liability and a clear distinction between the 
elements of the offense and their characteristics in the field of financial activity, as well as the 
exclusion of the possibility of simultaneous application of administrative and financial 
responsibility are mandatory.

9. In the financial and legal science, the doctoral thesis discloses the concept and content 
of the financial process and production for the first time. In financial law, it is the process of 
the activity of financial and credit bodies in general, and in financial production it is the 
content of this activity.
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