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ՀՏԴ 342.9 

Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության 
որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ----ումումումում    

Հակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան Արման    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. իրավախախտում, կրկնակի պատասխա-
նատվություն, մեղք, հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ, 
իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձ, պատճառահետևանքային 
կապ, ի շահ իրավաբանական անձի, դատական կարգով սեփականու-
թյունից զրկում 

Նախաբան։Նախաբան։Նախաբան։Նախաբան։ Աշխատանքում ուսումնասիրվել են իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության որոշ առանձնահատկու-
թյուններ: Ներկայացնելով առկա իրավական կարգավորումները՝ վեր են 
հանվել օրենքի նորմերում և ՎԻՎՕ նախագծում առկա որոշ բացթողում-
ներ, որոնց առաջարկվել են լուծումներ՝ հիմնավորելով դրանց նպատա-
կահարմարությունը, ինչպես նաև տրվել են որոշ տեսական խնդրահա-
րույց հարցերի մեկնաբանություններ: Վերոնշյալ իրավական խնդիր-
ներին հոդվածում առաջարկված լուծումները կխթանեն և բարենպաստ 
իրավական հենարան կստեղծեն իրավաբանական անձանց գործունեու-
թյան իրականացման համար, ինչպես նաև էականորեն կթեթևացնեն դա-
տարանների ծանրաբեռնվածությունը՝ լայն լիազորություններ տալով 
վարչական մարմիններին: 

Ներկայումս վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի բա-
րեփոխումների համատեքստում արդիական նշանակություն են ձեռք 
բերել ինչպես իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվու-
թյունը կարգավորող իրավական ակտերին, այնպես էլ այդ ոլորտում 
իրավակիրառ պրակտիկային առնչվող որոշ հարցադրումներ, որոնց էլ 
անդրադարձ է կատարվել սույն հոդվածում: Մասնավորապես, նպատա-
կահարմար ենք համարել ուսումնասիրել վարչական պատասխանատ-
վության ինստիտուտներից մեկի՝ իրավաբանական անձանց վարչական 
պատասխանատվության, դրա առավել խնդրահարույց որոշ հիմնա-
խնդիրների և դրանք լուծելու ուղիների մշակման խնդիրները: 

Բովանդակություն։Բովանդակություն։Բովանդակություն։Բովանդակություն։ Իրավաբանական անձանց վարչական պատաս-
խանատվության խնդիրները դեռևս անհրաժեշտ չափով ուսումնասիր-
ված չեն ո՛չ հայրենական, ո՛չ էլ արտասահմանյան վարչական իրա-
վունքի մասնագետների կողմից: Բազում հիմնախնդիրների վերաբերյալ 



– 392 – 
 

դեռևս չկան միասնական, համակարգված մոտեցումներ ոչ միայն օրենս-
դրության, այլ նաև տեսական գրականության մեջ: Այս ինստիտուտը տե-
սական մշակմամբ, ինչպես նաև օրենսդրական ամրագրմամբ էականո-
րեն զիջում է ֆիզիկական անձանց վարչական պատասխանատվության 
ինստիտուտին: Ինչպես հայտնի է, նույն իրավիճակն է նաև քրեական 
իրավունքում, քանզի քրեական օրենսդրությամբ իրավաբանական 
անձինք դեռևս ճանաչված չեն որպես պատասխանատվության ենթակա 
սուբյեկտներ: 

Վարչական իրավունքի աղբյուրներում առկա են իրավական ակտեր, 
որոնք վարչական պատասխանատվություն են նախատեսում նաև իրա-
վաբանական անձանց համար, ընդ որում, մի մասը նախատեսում է 
պատասխանատվություն միայն իրավաբանական անձանց համար, իսկ 
մի մասը և՛ ֆիզիկական, և՛ իրավաբանական անձանց համար: Վար-
չական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը, որը հան-
դիսանում է վարչական պատասխանատվություն սահմանող հիմնական 
իրավական ակտը, ընդհանրապես չի նախատեսում իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվություն, ինչը, մեր կարծիքով, 
խոչընդոտում է համապատասխան միասնական սկզբունքների ձևավոր-
ման գործընթացին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-
ձայն [3]՝ իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, 
որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտա-
վորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր 
անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույ-
քային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես 
գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

Վարչական իրավունքում «իրավաբանական անձ» եզրույթն ունի 
առավել լայն իմաստ, թեպետ այն փոխառված է քաղաքացիական իրա-
վունքից: Այստեղ առանձնահատկությունն այն է, որ իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը կարող է 
տարածվել նաև իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազ-
մակերպությունների, մասնավորապես ներկայացուցչությունների և մաս-
նաճյուղերի վրա։ Ներկայումս կազմակերպությունները հանդես են գալիս 
որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտներ՝ հիմնականում 
հողային, շինարարության, մաքսային, հարկային, բնության և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրական ակտերով 
[1, 97]: 
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Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության 
հարցում առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում վերջիններիս 
գործողություններում մեղքի առկայության խնդիրը. այստեղ այն 
խստորեն տարբերվում է իրավունքի տեսության մեջ ընդունված մեղքի 
ընդհանուր սահմանումից, քանի որ բովանդակում է օբյեկտիվ մեղսայ-
նացման տարրեր: Խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վրա է հաս-
նում վարչական պատասխանատվություն՝ առանց վնաս պատճառելու 
մեղքի: Եթե «իրավաբանական անձի» հասկացությունը կարելի է փո-
խառել քաղաքացիական իրավունքից, ապա նույնացնել նաև մեղավորու-
թյան կանոններն անթույլատրելի է. այն համահունչ չէ վարչաիրավական 
հարաբերությունների էությանը, մասնավորապես հենց վերջիններիս 
կարևորագույն սկզբունքների առանցքային առանձնահատկություննե-
րին։ Ի տարբերություն քաղաքացիական-իրավական հարաբերություն-
ների՝ վարչաիրավական հարաբերություններում առկա է սուբյեկտների 
անհավասարություն, քանի որ դրանցից առնվազն մեկն օժտված է 
պետական-իշխանական լիազորություններով, ուստի միասնական 
օրենսդրական մոտեցումը, մեր կարծիքով, չի կարող հիմնավորված լինել։ 
Գործնականում այս հարցի առնչությամբ առկա շփոթը հաղթահարելու 
համար դեռևս 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ընդունված սահմա-
նադրական փոփոխություններում, թերևս առաջին անգամ, գործածվեց 
«հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ» եզրույթը, ինչը նախկի-
նում երբևէ չէր կիրառվել հայրենական իրավական համակարգում և 
իրավունքի տեսության մեջ [2]:  

Իրավագիտության և հոգեբանության մեջ մեղքը բնութագրվում է 
գիտակցական-կամային հատկանիշով և արտահայտում է իրավախախ-
տի հոգեբանական վերաբերմունքն իր արարքի և դրա հետևանքների 
նկատմամբ: Իրավաբանական անձի՝ որպես իրավունքի ինքնուրույն 
սուբյեկտի իրավունակությունը և գործունակությունն իրականացվում են 
նրա մարմինների միջոցով, հետևաբար, ի տարբերություն ֆիզիկական 
անձանց, իրավաբանական անձանց դեպքում այդ մեղքի կամային հատ-
կանիշը ձևավորվում է մի քանի ֆիզիկական անձանց կամ իրավաբանա-
կան անձի մարմինների կամարտահայտության արդյունքում: 

Տեսության մեջ ընդունված է իրավաբանական անձի «մեղքը» ճանա-
չել այն դեպքում, երբ հաստատվում է տվյալ կազմակերպության կողմից 
օրենսդրությամբ իր վրա դրված և/կամ իր կողմից սեփական նախաձեռ-
նությամբ ստանձնած պարտականությունների չկատարման կամ ոչ 
պատշաճ կատարման, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կողմից այդ 
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նորմերի չպահպանման փաստը: Որոշ իրավագետներ գտնում են, որ ի 
տարբերություն քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվության՝ 
այստեղ սուբյեկտիվ մեղքի առկայությունը վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկելու պարտադիր պայման չէ: Հաճախ իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու բավարար 
հիմք է միայն հակաիրավական արարքի առկայությունը՝ անկախ մեղքի 
առկայությունից: Այս գաղափարը արտացոլված է նաև Վարչական իրա-
վախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ՝ 
նաև Նախագիծ) հետևյալ կերպ. «Վարչական պատասխանատվության 
ենթակա է այն անձը, ով սույն օրենսգրքով սահմանված վարչական իրա-
վախախտումը կատարել է մեղավորությամբ, բացառությամբ իրավաբա-
նական անձի» [9]: 

Կարծում ենք, որ այս տեսակետը հակասում է իրավունքում տեղ 
գտած մեղքի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցմանը: Ինչպես ցանկացած 
տեսակի պատասխանատվության պարագայում, վարչական պատաս-
խանատվության դեպքում նույնպես անհրաժեշտ է իրավախախտման 
կազմի առկայությունը, որի տարրերն են հանդիսանում՝ ա) հակաիրա-
վական արարքը, բ) վնասի առկայությունը, գ) պատճառահետևանքային 
կապի առկայությունը հակաիրավական արարքի և առաջացած վնասի 
միջև և դ) մեղքի առկայությունը: Ընդ որում, վերոնշյալ պայմանների միա-
ժամանակյա առկայությունը ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբա-
նական անձանց դեպքում, պարտադիր է, քանի որ դրանցից որևէ մեկի 
բացակայությունը բացառում է պատասխանատվության կիրառումը: 
Վերոնշյալ չորս պայմաններից կարևորություն է ներկայացնում մեղքի 
առկայության պայմանը, որը բնութագրում է արարքի սուբյեկտիվ կողմը:  

Իրավաբանական անձանց մեղքի սահմանման հարցում մենք համա-
ձայն ենք Թ. Շաքարյանի տեսակետի հետ, համաձայն որի՝ իրավաբանա-
կան անձի մեղքը կատարված վարչական իրավախախտման նկատմամբ 
նրա պատասխանատու ֆիզիկական անձի (պաշտոնատար անձ, աշխա-
տակից և այլք) հոգեբանական վերաբերմունքի և կատարված արարքի 
նկատմամբ վարչական մարմինների իրավասու պաշտոնատար անձանց 
իրավական գնահատականի համակցությունն է՝ ելնելով իրավաբանական 
անձի կողմից սահմանված կանոնները խախտելուն ուղղված կոնկրետ 
գործողության կամ անգործության բնույթից, որի համար իրավաբանա-
կան անձը պետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության [7, 19]։ 

Աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրվել են նաև որոշ այլ 
պետություններում ոլորտի վերաբերյալ առկա կարգավորումները:  
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Մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության վարչական իրավա-
խախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն, իրավաբանական 
անձը վարչական իրավախախտում կատարելու համար մեղավոր է 
ճանաչվում, եթե կհաստատվի, որ վերջինիս մոտ կար այն կանոնների և 
նորմերի պահպանման հնարավորություն, որոնց խախտման համար 
սույն օրենսգրքով կամ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների օրենք-
ներով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, սակայն 
տվյալ անձի կողմից չեն ձեռնարկվել իրենից կախված դրանց պահպան-
ման հետ կապված բոլոր միջոցները [10]:  

Իրավախախտումների վերաբերյալ Մոլդովայի Հանրապետության 
օրենսգրքում իրավախախտման համար իրավաբանական անձը, բացա-
ռությամբ հանրային իշխանության մարմինների և հանրային հաստա-
տությունների, սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, իր անունից 
կամ իր մարմինների կամ դրանց ներկայացուցիչների կողմից հօգուտ իր 
շահերի կատարված արարքների համար պատասխանատվություն է 
կրում հետևյալ պայմաններից որևէ մեկին համապատասխան` ա) այդ 
անձը մեղավոր է պարտականություններ նախատեսող կամ որոշակի 
գործունեության իրականացումն արգելող օրենքի դրույթների չկատար-
ման կամ ոչ պատշաճ կատարման մեջ, բ) այդ անձը մեղավոր է հիմնա-
դիր փաստաթղթերին կամ հայտարարված նպատակներին հակասող 
գործունեություն իրականացնելու մեջ, գ) արարքներ, որոնք այլ անձին, 
հասարակությանը կամ պետությանը պատճառել են զգալի վնաս կամ 
ստեղծել են այդպիսի վտանգ, կատարվել է այդ անձի շահերից ելնելով, 
թույլատրվել, սանկցավորվել, հաստատվել, օգտագործվել է դրա իրա-
վասու մարմինների կամ պաշտոնարար անձի կողմից [6]: 

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև իրավաբանական 
անձանց և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատ-
վության համատեղման և հարաբերակցության հիմնախնդիրը: Այս 
խնդրին համալիր կերպով անդրադառնում է Նախագիծը, որտեղ նշվում 
է, որ իրավաբանական անձը ենթակա է վարչական պատասխանատվու-
թյան,    եթե վարչական իրավախախտումը կատարվել է ի շահ կամ հօգուտ 
տվյալ իրավաբանական անձի՝ այն ֆիզիկական անձի կողմից, որը՝ 

1) գործել է իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ իրավաբանա-
կան անձի անունից կամ տվյալ իրավաբանական անձի լիազոր 
ներկայացուցիչն է կամ,  

2) տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավարն է կամ, 
3) տվյալ իրավաբանական անձի աշխատակիցն է կամ պաշտոնա-
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տար անձը, որի վրա օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանո-
նադրությամբ կամ իրավաբանական անձի այլ ակտով կամ աշ-
խատանքային պայմանագրով դրված են կոնկրետ պարտակա-
նություններ, որոնց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման 
արդյունքում իրականացվել է տվյալ վարչական իրավախախ-
տումը: 

Նախագիծը՝ ի շահ կամ հօգուտ (իրավաչափ կամ ոչ իրավաչափ) 
տվյալ իրավաբանական անձի կատարված է համարում այն վարչական 
իրավախախտումը, որի նպատակն է գույքային կամ ոչ գույքային բնույթի 
օգուտներ ստանալը տվյալ իրավաբանական անձի համար, այդ թվում՝ 
եկամուտ ստանալը, եկամտի չափերն ավելացնելը, ծախսերից խուսա-
փելը, ծախսերը նվազեցնելը, կատարված վարչական իրավախախտման 
արդյունքում օրենսդրությամբ սահմանված այլ պատասխանատվությու-
նից ազատվելը կամ այլ իրավախախտում կատարելը թաքցնելը, գույքա-
յին իրավունքներ ձեռք բերելը կամ գույքային բնույթի պարտականու-
թյուններից ազատվելը [9]: 

Վերոգրյալ կարգավորման մեջ վիճահարույց է այն, որ բացակայում է 
իրավախախտման կատարման կապը ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց միջև: Այսինքն, եթե նույնիսկ ֆիզիկական անձը գործում է ի շահ 
կամ հօգուտ իրավաբանական անձի, սակայն վերջինս որևէ կերպ 
առնչություն չունի կատարված իրավախախտման կամ այն կանխելու 
հետ, միևնույնն է, կարող է ենթարկվել վարչական պատասխանատվու-
թյան: 

Եթե իրավաբանական անձը ենթարկվել է վարչական պատասխա-
նատվության, ապա տվյալ վարչական իրավախախտման համար մեղա-
վոր ֆիզիկական անձը չի ազատվում վարչական պատասխանատվու-
թյունից, այնպես, ինչպես ֆիզիկական անձին վարչական պատասխա-
նատվության ենթարկելը տվյալ վարչական իրավախախտման համար 
վարչական պատասխանատվությունից չի ազատում իրավաբանական 
անձին [9]: Այս հիմնահարցի վերաբերյալ մեր տեսակետը սկզբունքորոն 
տարբերվում է առկա հիմնական կարծիքներից: Եթե իրավաբանական 
անձը իր անունից կատարում է որևէ գործողություն կամ անգործություն, 
որն առաջացնում է վարչական իրավախախտման հատկանիշներ, ապա 
դրա համար վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի 
միայն իրավաբանական անձը և ոչ նրա համապատասխան աշխատա-
կիցը, եթե վերջինիս արարքը դուրս չի գալիս իրավաբանական անձի 
կողմից իրեն տրված լիազորությունների շրջանակից: Այս դեպքում իրա-
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վաբանական անձն իր նախաձեռնությամբ կարող է իրավախախտին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել: Նախ, եթե նույն 
արարքի համար վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում և՛ 
իրավաբանական անձը, և՛ նրա պաշտոնատար անձ հանդիսացող ֆիզի-
կական անձը, ապա այստեղ, մեր կարծիքով, առաջ է գալիս կրկնակի 
պատասխանատվության խնդիրը: Ասվածը նաև հիմնավորվում է հենց 
իրավաբանական անձի սահմանմամբ և դրա գաղափարի ստեղծման 
նպատակներով: Ֆիզիկական անձինք, ցանկանալով զբաղվել ձեռնարկա-
տիրական գործունեությամբ, ստեղծում են կազմակերպություն, որը, 
որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորու-
թյունների համար պատասխանատվություն է կրում այդ գույքով, իր 
անունից ձեռք է բերում ու իրականացնում գույքային և անձնական ոչ 
գույքային իրավունքներ, կրում պարտականություններ, դատարանում 
հանդես գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Հետևաբար վարչա-
կան իրավախախտում թույլ տալու համար ևս պատասխանատվության 
պետք է ենթարկվի իրավաբանական անձը: 

Այստեղ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ 
չնայած իրենց իրավակարգավորման առարկայով հարկային և վարչա-
կան պատասխանատվության բնագավառներն օրենքով օբյեկտիվորեն 
տարբերակված են թե՛ իրենց նպատակի և թե՛ իրավակարգավորման 
մեթոդների առումներով, այնուհանդերձ, դրանք հարկային իրավախախ-
տումների կանխարգելման, կիրառվող պատասխանատվության միջոց-
ների իրավական հետևանքների տեսանկյունից գտնվում են փոխադարձ 
սերտ կապի մեջ։ 

Սահմանադրական դատարանը նույնպես հայտնել է այն դիրքորո-
շումը, որ հարկային, ինչպես նաև վարչաիրավական հարաբերություննե-
րում իրավասու սուբյեկտները, ելնելով այդ հարաբերությունների բովան-
դակությունից ու առանձնահատկություններից, անհրաժեշտաբար (օբյեկ-
տիվորեն) կարող են հանդես գալ իրավական մի քանի կարգավիճակնե-
րով՝ միաժամանակ հանդես գալով թե՛ որպես հարկային և թե՛ վարչա-
իրավական հարաբերության սուբյեկտներ, և որոնց նկատմամբ միաժա-
մանակ հարկային և վարչական պատասխանատվության միջոցների 
կիրառումը կարող է մեկնաբանվել որպես միևնույն արարքի համար 
իրավական կրկնակի պատասխանատվություն [4]։  

Չնայած մեր էականորեն տարբերվող տեսակետին, տարբեր պետու-
թյունների օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծությունից 
բխում է, որ որոշ երկրներում եթե իրավաբանական անձի նկատմամբ 
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նշանակվել է վարչական պատասխանատվություն, ապա դա չի ազա-
տում պատասխանատվությունից տվյալ զանցանքի կատարման համար 
մեղավոր ֆիզիկական անձին և, հակառակը, եթե ֆիզիկական անձի 
նկատմամբ նշանակվել է վարչական պատասխանատվություն, ապա դա 
չի ազատում իրավաբանական անձին տվյալ զանցանքի կատարման 
համար վարչական պատասխանատվությունից։  

Այժմ անդրադառնանք Նախագծի համատեքստում իրավաբանական 
անձանց նկատմամբ կիրառվող տույժերին: Այստեղ սահմանվել են վեց 
տեսակի վարչական տույժեր, որոնք կարող են կիրառվել իրավաբա-
նական անձանց նկատմամբ. դրանք են՝ նախազգուշացումը, վարչական 
տուգանքը, վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմիջական 
օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի բռնագրավումը, լիցենզիայի 
կամ թույլտվության գործողության կասեցումը, լիցենզիայի կամ թույլ-
տվության գործողության դադարեցումը, իրավաբանական անձի գործու-
նեության դադարեցումը։ Նույն Նախագծի 44-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդի-
սացող առարկայի կամ գույքի բռնագրավումը՝ որպես վարչական տույժ, 
վարչական իրավախախտում կատարած անձին սեփականության իրա-
վունքով պատկանող վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմի-
ջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի հարկադրաբար և 
անհատույց վերցնելն է` ի uեփականություն պետության կամ համայնքի: 

Տեսության մեջ առկա է կարծիք, համաձայն որի՝ վարչական մարմնի 
կողմից, առանց դատարան դիմելու, վարչական իրավախախտման 
գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի 
բռնագրավումը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածին: 
Համաձայն Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ոչ ոք չի 
կարող զրկվել սեփականությունից՝ բացառությամբ դատական կարգով՝ 
օրենքով սահմանված դեպքերի [2]:  

Մենք կարծում ենք, որ այս դեպքում չի խախտվում Սահմանադրու-
թյան 60-րդ հոդվածով սահմանված անձի սեփականության իրավունքը: 
Սահմանադրության վերոնշյալ հոդվածում ներդրված է սեփականության 
իրավունքի՝ դատական կարգով պաշտպանության իրավունքը: Այսինքն՝ 
վարչական մարմինների կողմից, որպես վարչական տույժ, սեփականու-
թյունից հարկադրաբար զրկելու դեպքում յուրաքանչյուր ոք Սահմանա-
դրության 60-րդ հոդվածի ուժով կարող է դատական կարգով վիճարկել 
այդ գործողությունների իրավաչափությունը: Դատական կարգի կիրա-
ռումը առանց բացառության բոլոր դեպքերում կարող է գործնականում 
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լուրջ խնդիրներ առաջացնել: Օրինակ, հնարավոր են դեպքեր, երբ իրա-
վապահ մարմինները ստիպված լինեն հանրության համար վտանգավոր 
իրավիճակներից խուսափելու համար արագ միջոցներ ձեռնարկել [8, 72]: 
Միևնույն ժամանակ նշենք, որ ո՛չ Եվրոպական միության հիմնական 
իրավունքների խարտիան, ո՛չ էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական 
կոնվենցիան չեն նախատեսում սեփականությունից զրկելու համար դա-
տական կարգի պահանջ [5]:  

Եզրակացություն.Եզրակացություն.Եզրակացություն.Եզրակացություն. Ամփոփելով իրավաբանական անձանց վարչա-
կան պատասխանատվության ինստիտուտի առանձին հարցադրումների 
առնչությամբ մեր նկատառումները՝ կարող ենք արձանագրել, որ 

1. ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց վարչա-
կան պատասխանատվության դեպքում պարտադիր է իրավախախտման 
կազմի առկայությունը, որի տարրերն են հանդիսանում՝ ա) հակաիրա-
վական արարքը, բ) վնասի առկայությունը, գ) պատճառահետևանքային 
կապի առկայությունը հակաիրավական արարքի և առաջացած վնասի 
միջև և դ) մեղքի առկայությունը,  

2. իրավախախտման համար իրավաբանական անձը վարչական 
պատասխանատվություն է կրում, եթե վարչական իրավախախտումը 
կատարվել է ի շահ կամ հօգուտ տվյալ իրավաբանական անձի, իսկ 
տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավարը, պաշտոնատար անձը կամ 
աշխատակիցը մեղավոր է պարտականություններ նախատեսող կամ 
որոշակի գործունեության իրականացումն արգելող օրենքի դրույթների 
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման մեջ, 

3. եթե իրավաբանական անձը կատարում է որևէ գործողություն, որն 
առաջացնում է վարչական իրավախախտման հատկանիշներ, ապա դրա 
համար վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի միայն 
իրավաբանական անձը և ոչ նրա համապատասխան աշխատակիցը, 
պաշտոնատար անձը կամ ղեկավարը։ Տվյալ դեպքում կոնկրետ իրա-
վախախտին իրավաբանական անձը կարող է ենթարկել կարգապահա-
կան պատասխանատվության:  

Այսպիսով, գտնում ենք, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը և 
դրանց վերաբերյալ վերոնշյալ պարզաբանումները կարող են նպաստել 
իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվությանն 
առնչվող հարաբերությունների համակարգված օրենսդրական կարգավ-
մանը և վարչական գործերի քննության արդյունավետության բարձրաց-
մանը:  
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Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности 
юридических лиц в РАюридических лиц в РАюридических лиц в РАюридических лиц в РА    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: правонарушение, двойная ответственность, публич-
ное юридическое лицо, официальное лицо юридического лица, в 
интересах юридического лица, лишение имущества по решению суда 

Вопросы административной ответственности юридических лиц еще 
недостаточно изучены ни отечественными, ни зарубежными специалис-
тами в области административного права. До сих пор нет единых, систем-
ных подходов ко многим вопросам не только в законодательстве, но и в 
теории. Этот институт теоретически уступает институту административ-
ной ответственности физических лиц как в теории, так и в законо-
дательстве. 

В настоящее время, в условиях реформирования института админист-
ративной ответственности, как правовые акты, регулирующие администра-
тивную ответственность юридических лиц, так и некоторые вопросы, 
связанные с правоприменительной практикой в этой сфере, которые расс-
матриваются в настоящей статье. приобрел актуальность. В частности, мы 
посчитали целесообразным изучить проблемы одного из институтов адми-
нистративной ответственности, юридической ответственности юридичес-
ких лиц, некоторые ее наиболее проблемные вопросы и пути их решения. 

В данной научной статье изучены некоторые особенности админист-
ративной ответственности юридических лиц. При ознакомлении с дейст-
вующими нормативно-правовыми актами были выявлены некоторые 
упущения в нормах закона и в проекте Кодекса об Административных пра-
вонарушениях, предложены пути их решения, обосновав их целесообраз-
ность, а также даны комментарии по некоторым теоретически проблем-
ным вопросам. Предложенные в статье решения вышеуказанных правовых 
вопросов будут стимулировать, создавать благоприятную правовую базу 
для деятельности юридических лиц, а также существенно снижать нагруз-
ку на суды, наделяя административные органы широкими полномочиями. 
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Some Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RA    

Hakobjanyan ArmanHakobjanyan ArmanHakobjanyan ArmanHakobjanyan Arman    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: offense, double responsibility, sin, public law legal entity, 
official person of legal entity, causal link, in the interest of a legal person, 
dispossession 

The issues of administrative liability of legal entities have not yet been 
sufficiently studied by either domestic or foreign administrative law specialists. 
Still, there are no unified, systematic approaches to many issues, not only in 
legislation but also in theory. This institute is theoretically inferior to the 
institute of administrative responsibility of individuals in theory as well as in 
legislation. 

At present, in the context of the reforms of the institute of administrative 
liability, both the legal acts regulating the administrative liability of legal 
entities, as well as some questions related to the legal practice in this field, 
which are addressed in this article, have gained urgency. In particular, we 
considered it appropriate to study the problems of one of the institutions of 
administrative responsibility, the legal liability of legal entities, some of its most 
problematic issues and ways to solve them. 

In this scientific article, some features of administrative responsibility of 
legal entities have been studied. Introducing the existing legal regulations, some 
omissions in the norms of the law and in the draft of the Code on 
Administrative Offenses were identified, which were offered solutions, 
substantiating their expediency, as well as comments on some theoretically 
problematic issues. The solutions proposed in the article to the above-
mentioned legal issues will stimulate, create a favorable legal basis for the 
activities of legal entities, as well as significantly reduce the workload of the 
courts, giving broad powers to the administrative bodies. 
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