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_________________________________

ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ µáÉáñ ·áõÙ³ñáõÙÝ»ñÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
³ÏÝÑ³Ûï »ñ¨áõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï í³ñù³·ÇÍÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ Çñ³å»ë ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ »ñ³ßËÇùÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ ¿ Ùß³Ï»É
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ:
§ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ¦ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý, ÏñáÝ³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹·ñÏáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ ¿,
áñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ï³ñµ»ñ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó1:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
µ³½Ù³ÃÇí µÝáñáßáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í ¿ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, Áëï áñÇ`
³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáó ¿, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ù»Õ³íáñÇ å³ñë³í³Ýùáí, Ýñ³
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÓÝ³Ï³Ý, ·áõÛù³ÛÇÝ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÁ Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï ¿2: ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ Ïáãí³Í ¿ ³å³Ñáí»Éáõ å³ï·³Ù³íáñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýï³ñµ»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¨ Çñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïß³× ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ñÅ»ù å³ï³ëË³Ý:
¸ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª å³ï·³Ù³íáñÇ Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Çñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇó ¿3: ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ å³ïß³× Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
ä³ï·³Ù³íáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÝ ëï»ÕÍí»É »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ËáñÁ ½³ñ·³óáõÙ ¿
ëï³ó»É: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å³ï·³Ù³íáñÇ Çñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ó¨áí` Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ù³Ý¹³ïÇ ÙÇçáóáí, áñÁ Ëëïáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¿ å³ï·³Ù³íáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»1

î»°ë Ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Òîì 4, Ìîñêâà, 1967, ¿ç»ñ 102-103:
î»°ë Øîí Ä. Ò., Êîíñòèòóöèîííàÿ îòâåòñòâåííîñòü. // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî, 1995, №7, ¿ç
35:
3
î»°ë Êàðàñåâ À. Ò., Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. //
Ðîññèéñêèé þðèäè÷åñêèé æóðíàë, 2008. № 6, ¿ç 77:
2
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Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ4: ØÇÝã¹»é Ñ³ßí»ïáõ ãÉÇÝ»ÉÁ ¨ ÁÝïñáÕÝ»ñÇó Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã»Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ å³ï·³Ù³íáñÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³½³ï ¿ Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ã¿ Çñ í³ñù³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»Éáí ¨ Ñ»ï Ï³Ýãí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ5:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ù³Ý¹³ïÇ í»ñ³óÙ³Ý ¨ ³½³ï Ù³Ý¹³ïÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ç Ñ³Ûï »Ï³í å³éÉ³Ù»ÝïÇ ³Ý¹³ÙÇ ·ñ»Ã» ÉÇ³Ï³ï³ñ ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ: ä³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³½³ï Ù³Ý¹³ïÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ Ï³ñ ã³÷³½³Ýóí³Í ÁÝÏ³ÉáõÙ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ Ý³¨ Ýñ³Ýáí, áñ µ³í³ñ³ñ Ñëï³Ï ã¿ÇÝ ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ §å³ï·³Ù³íáñÇ Ù³Ý¹³ï¦ ¨ §å³ï·³Ù³íáñÇ
Ï³ñ·³íÇ×³Ï¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ6: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ å³ï·³Ù³íáñÇ Ù³Ý¹³ïÁ Ýñ³ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï ï³ññÝ ¿, áñ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë å³ï·³Ù³íáñÇ ¨ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ: ØÇÝã¹»é
³½³ï Ù³Ý¹³ïÁ` áñå»ë å³ï·³Ù³íáñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ³é³ÝÓÇÝ ï³ññ, ãÇ µ³ó³éáõÙ å³ï·³Ù³íáñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÙÛáõë ï³ññ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å³ï·³Ù³íáñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ. ³½³ï Ù³Ý¹³ïÁ
ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ å³ï·³Ù³íáñÁ Ï³ñáÕ ¿ ·áñÍ»É µ³ó³ñÓ³Ï ³ÝÏ³Ë ¨ ãÏñ»É áñ¨¿
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ³éç¨: ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³½³ï Ù³Ý¹³ïÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ µ³ñÓñ ½³ñ·³ó³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³½³ï Ù³Ý¹³ïÁ ãÇ ÁÝÏ³ÉíáõÙ áñå»ë ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ:
ì»ñá·ñÛ³ÉÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñª å³ï·³Ù³íáñÇ å³ïß³× í³ñù³·ÇÍÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ Çñ³å»ë ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ »ñ³ßËÇùÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
§²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ï·³Ù³íáñÁ å³ñï³íáñ ¿ ÁÝ¹·ñÏí»É Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ, oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ù³uÝ³Ïó»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÝÇuï»ñÇÝ, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ ÝÇuï»ñÇÝ ¨ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÉëáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ï³½ÙáõÙ Ý³ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» å³ï·³Ù³íáñÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ
Ï³½ÙáõÙ, ³å³ ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÝÇëïÇ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý å³ÑÇÝ Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëïÇÝ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ
å³ï·³Ù³íáñÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÇëï»ñÇÝ Ï³Ù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ÉëáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ï·³Ù³íáñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï³ññÝ »Ý, ù³Ý½Ç Ñ»Ýó ²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáíÇ ¨ í»ñçÇÝÇë Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
4

î»°ë Абдукадыров К. А., Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Бишкек, 2009, ¿ç
147:
5
î»°ë Øèøêèíà Í. Ý., Íåêîòîðûå àñïåêòû ïàðëàìåíòñêîé ýòèêè: Èìïåðàòèâíûé è
ñâîáîäíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò. // Ñèáèðñêèé þðèäè÷åñêèé âåñòíèê, 2005, № 4., ¿ç 19:
6
î»°ë Âàñüêîâà Ë. Ã., Ñîîòíîøåíèå ñâîáîäíîãî ìàíäàòà ñ èíñòèòóòàìè îáÿçàííîñòåé è
îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà ñîâðåìåííîãî ïàðëàìåíòà (çàðóáåæíûé îïûò). // Ðîññèéñêèé
þðèäè÷åñêèé æóðíàë, Ì., 2006, № 3, ¿ç 77:
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ËÙµ»ñÇ ÝÇëï»ñáõÙ, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÉëáõÙÝ»ñáõÙ »Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
Í³í³ÉíáõÙ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óíáõÙ µáÉáñ Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
áñáÝó ÉáõÍÙ³ÝÝ ¿ áõÕÕí³Í å³ï·³Ù³íáñÇ áÕç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
ä³ï·³Ù³íáñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï, Ýñ³Ýó Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇ ×ßïáõÙÁ, ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ ÇÙ³ëï ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »Ã» å³ï·³Ù³íáñÝ ³Û¹
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ý¹»ë ·³
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ù³ëÝ³ÏóÇ ¹ñ³Ýó ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëï»ñáõÙ, ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÝÇëï»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÉëáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ÉáõÛÃÝ»ñ áõÝ»Ý³ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ëáóÇ³É³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, íÇ×³Ñ³ñáõÛó áñ¨¿ ÷³ëïÇ, ¹»åùÇ Ï³Ù Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ñó»ñ ï³ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ²Û¹ ¿ å³ï×³éÁ, áñ ³í³Ý¹³µ³ñ ÁÝ¹áõÝí³Í
¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ å³ï·³Ù³íáñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨Á
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ áõ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ¨ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÝÇëï»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÝ ¿7:
Üßí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ï·³Ù³íáñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñ: Æñ³í³Ï³Ý ³éáõÙáí
¹ñ³ÝóÇó ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 67-ñ¹ Ñá¹í³Íáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÁ` å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¹³¹³ñáõÙÁ Ù»Ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýuï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý
Ï»uÇó ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³Û»Éáõ ¹»åùáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí å³ï·³Ù³íáñÇÝ Ù³Ý¹³ïÇó ½ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ: ¸ñ³ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,
áñ ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ·áñÍáÕ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ áã ÙÇ å³ï·³Ù³íáñ ³Û¹ ÑÇÙùáí ãÇ
½ñÏí»É Ù³Ý¹³ïÇó, ¨ ¹³ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ áñáß å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ³ÙµáÕç Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ»Ã» Ùáõïù ã»Ý ·áñÍáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí: Î³ñÍáõÙ »Ýùª ¹³ ³é³í»É³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §µ¦ ¨ §·¦ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í å³ï·³Ù³íáñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ·»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»Éáõ ÑÇÙù»ñÇ Ý³Ë³ï»ëÙ³Ùµ: Üßí³Í Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÇó
å³ï·³Ù³íáñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ñ·»ÉÇ, »Ã» …
µ) µ³ó³Ï³Û»Éáõó ³é³ç Ï³Ù ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` ãáñuoñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éÇ Ù³uÇÝ Ý³ å³ßïáÝ³å»u ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ, ¨ ³ÛÝ í»ñçÇÝÇu ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ñ·»ÉÇ.
·) Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýuï³ßñç³ÝÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá` 15-oñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éÇ Ù³uÇÝ Ý³ å³ßïáÝ³å»u ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, ¨ ³ÛÝ í»ñçÇÝÇu ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ñ·»ÉÇ:
²Ûë ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ù»Í ëáõµÛ»ÏïÇíÇ½ÙÇ ï»ÕÇù ï³É, ù³ÝÇ áñ å³ï·³Ù³íáñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»ÉÁ ÃáÕÝí»É ¿ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
ÙÇ³ÝÓÝÛ³ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýùª å³ï·³Ù³íáñÇ Ù»Ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³7

î»°ë Âàñèëüåâ Â. È., Ïàâëóøêèí Â. È., Ïîñòíèêîâ À. Å., Çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðàâîâûå âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ, êîìïåòåíöèè è îðãàíèçàöèè
ðàáîòû, Ìîñêâà, 2001, ¿ç 248:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý Ï»ëÇó µ³ó³Ï³Û»ÉÝ §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦, §³1¦, §³2¦, §¹¦, §»¦ Ï»ï»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ñ³ñ·»ÉÇ Ï³Ù áã Ñ³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ í»ñ³å³Ñ»É ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ, ÇëÏ ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Çñ³íáõÝù í»ñ³å³Ñ»É ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¨ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦, §³1¦, §³2¦, §¹¦, §»¦ Ï»ï»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ å³ï·³Ù³íáñÇª ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñ»ï¨Û³É Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ.
1) §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 24.2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ Éñ³óÝ»É
Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ §³.1.¦ Ï»ïáí. §³.1) ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦-§»¦ Ï»ï»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí å³ï·³Ù³íáñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦,
2) áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §µ¦ ¨ §·¦ Ï»ï»ñÁ,
3) §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ Éñ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ §½¦ Ï»ïáí.§½) ºÃ» ¹ñ³Ýù Ñ³ñ·»ÉÇ »Ý Ñ³Ù³ñí»É ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ áñáßÙ³Ùµ¦,
4) §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ Éñ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ 3.1 ¨ 3.2 Ù³ë»ñáí.
§3.1. êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦-§»¦ Ï»ï»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ó³Ï³Û»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ï·³Ù³íáñÁ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÇó ³é³ç
Ï³Ù Ñ»ïá ÑÇÝ· ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ:
3.2.ºÃ» å³ï·³Ù³íáñÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»ëÇó ³í»ÉÇ µ³ó³Ï³Û»É ¿, ¨ ³Û¹ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ³µ»ñ»É ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ
3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦-§»¦ ÑÇÙù»ñÇÝ, ³å³ ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ³í³ñïÇó áã ßáõï, ù³Ý ÑÇÝ· ûñ ¨ áã áõß, ù³Ý ï³ë ûñ Ñ»ïá ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ï»Õ»Ï³Ýùª Ýß»Éáí å³ï·³Ù³íáñÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñÁ, Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
¹ñ³ÝóÇó å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §³¦-§»¦ »ÝÃ³Ï»ï»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ù³Ý³ÏÁ` Ïó»Éáí ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 3.1-ñ¹ Ù³ëáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÁ¦:
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §ä³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· ûñ»Ýùáí¦:
§²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-8-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ù»Ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇ
³ÝÑ³ñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á, áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ý³Ëáñ¹ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýuï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»uÇó ³í»ÉÇ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³Û³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýuï³ßñç³ÝÇ ³é³çÇÝ ãáñuoñÛ³ ÝÇuï»ñÇ
oñ³Ï³ñ·áõÙ ¨ ùÝÝ³ñÏíáõÙ: Ø»Ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýuï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ï·³Ù³íáñÇ
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»uÇó ³í»ÉÇ µ³ó³Ï³Û»ÉÝ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ù³uÇÝ ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñáßáõÙ: ²Û¹ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½ÙíáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÇ
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñÙ³Ý Ù³uÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, áñÝ uïáñ³·ñáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ
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ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ¨ ÑÝ·oñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ áõÕ³ñÏáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
ê³Ï³ÛÝ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 16-Ç ê¸à-1081
áñáßÙ³Ùµ8 §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-8-ñ¹ Ù³ë»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ³ÛÝ Ù³ëáí, áñáí ³éÏ³ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÷áË³Ï»ñåáõÙ
»Ý ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ áñáßÙ³Ùµ Ýñ³ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ,
×³Ý³ã»É ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ¨ ³Ýí³í»ñ:
ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ ³Ùñ³·áõÙ ¿, áñ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñáõÙ »Ý Ù»Ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ³ÛëÇÝùÝª
ïíÛ³É å³ñ³·³ÛáõÙ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýçáí ¨ Çñ³íáõÝùÇ áõÅáí ¹³¹³ñáõÙ »Ý å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÇÝã¹»é §²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ýß»É ¿, áñ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, §²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-8-ñ¹ Ù³ë»ñáõÙ å»ïù ¿ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ý³Ë³ï»ë»É, áñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
÷³ëïÝ ÁÝ¹áõÝíÇ Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ, ¨ Ï³½ÙíÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³íáõÝùÇ áõÅáí ¹³¹³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É:
ì»ñÁ ³é³ç³ñÏí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ í»ñ³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ áã Ã» áñáßáõÙ ¿
Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ³ÛÉ å³ï·³Ù³íáñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑ³ñ·»ÉÇ ×³Ý³ã»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÇó Ñ»ïá Çñ³íáõÝùÇ áõÅáí Ï³½Ùí»Éáõ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ å³ï·³Ù³íáñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÝ áõÕÕ³ñÏí»Éáõ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
ÆÝã Ëáëù, í»ñáÑÇßÛ³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇïí³Í ã»Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ
÷áñÓ Ï³ï³ñí»ó ÁÝ¹·Í»Éáõ ³é³í»É ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
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î»°ë http://concourt.am/armenian/decisions/common/2013/pdf/sdv‐1081.pdf:
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THE DISSOLUTION OF THE AUTHORITY OF A DEPUTY OF
THE NATIONAL ASSEMBLY OF RA (SOME PROBLEMS OF
THE JURIDICIAL RESERVATION)
Slavik POGHOSYAN
PhD Student of the Chair of Constitutional Law
in Law Department Yerevan State University
________________________________

For providing a proper behavior of the deputy of the National assembly of RA and for
creating guarantees to expose as a substancial public exponent who realizes the
constitutional duties, it is necessary to work out functioning responsibility measues.
In juridicial respect we consider the measure designed in the article 67 of Constitution
to be the most effective: it means - suspending powers of a deputy during the incoming
session in case of absenteeism in more than in a half of votings disrespectfully. However,
the constitutional thesis about suspension of powers of a deputy for absenteeism during
the incoming session isn't being practised. It is mainly conditioned by the mentioned
preconception of the paragraphs "b" and "g" of the third (3.) unit of article 99 of the
Constitution of RA which is the "The Regulation of the National Assembly", which
considers the absenteeism of a deputy as respectful.This thesis can give place to an
enormous subjectivism, because considering the absenteeism of a deputy as respectful is
left to the discretion of the Chairman of the National Assembly single-handedly.
The right to decide, if the absenteeism of a deputy in the incoming session during more
than in a half of votings in cases not designed in the units "a", "a1", "a2", "d", "e" of the Act
of RA, which is "The Regulation of the National Assembly", is respectful or not is
appropriate to lay upon the National Assembly.
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Ð²Üð²øìºÆ ÆÜêîÆîàôîÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü
àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ
èáõëÉ³Ý Ø²ð²Ü¸Ú²Ü
ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ³ëåÇñ³Ýï
ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ·Çï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ï
_____________________________

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ »íñ³ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Í³·Ù³Ý, ½³ñ·³óÙ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ, ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ¹ñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï,
Ñ³Ýñ³ùí»Ç` å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Ïï³ Ç Ñ³Ûï µ»ñ»Éáõ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ
ï»Õ ·ï³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÑ³ÝÙ³Ùµ Ëáõë³÷»Éáõ Ù»ñ
»ñÏñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí» ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ëË³ÉÝ»ñÇó: ²Ûë ³Ù»ÝÁ Ï³ñáÕ ¿
¿³å»ë Ýå³ëï»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ×Çßï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é³ç³íáñ ÷áñÓÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ
Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ó¨áí ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³Ù³³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:
Ð³Ýñ³ùí»Ý` áñå»ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨, ³Ýó»É ¿ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨ áõÕÇ: Ð³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍáõÙÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹»é¨ë ÑÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó` Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇó: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ¨ ÏÇñ³éí»É Ý³¨ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: âÝ³Û³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÝ áõÝÇ ÝÙ³Ý ËáñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïÇñ³å»ïáÕ ¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Þí»Ûó³ñÇ³Ý ¿ 1 , ÇëÏ áñå»ë ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Å³Ù³Ý³Ï ¿
ÝßíáõÙ 1439 Ãí³Ï³ÝÁ (Þí»Ûó³ñÇ³, ´»éÝÇ Ï³ÝïáÝ)2:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ, Áëï áñáß ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí Ï³ÝïáÝÇ ÅáÕáíÇ
(Landesgemeinde) ³é³çÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1294 Ãí³Ï³ÝÇÝ` ÞíÇóáõÙ3:
Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ÙÇ ß³ñù ÑáÕ»ñáõÙ (àõñÇ, ÞíÇó, úµí³É¹»Ý, ÜÇóí³É¹»Ý, ¶»ñë³ó, ¶É³ñáõë, ²ñï³ùÇÝ èá¹»ÝÇ ²Ýå»Ýó»ÉÉ ¨ Ü»ñùÇÝ èá¹»ÝÇ ²Ýå»Ýó»ÉÉ) ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ·ñ»Ã» ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³í³ëï»ÕÍ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: ²ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿ñ

1

î»՛ë Êîòîê Â. Ô., Ðåôåðåíäóì â ñèñòåìå ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè. Ì., 1964, ¿ç 22:
î»՛ë Ñèíöîâ Ã. Â., Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé èíñòèòóò ðåôåðåíäóìà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáüåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äèññ. íà ñîèñê. ó÷. ñòåïåíè êàíä. þð. íàóê, Ïåíçà,
2003, ¿ç 14:
3
î»՛ë http://www.academia.edu/2181125/_XIII-XV_._ , ¿ç 23 (01.05.2013, 18:49):
2
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ÙÇ³ÛÝ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ûë»ñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ñÓ³í Ó¨³Ï³Ý:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ
¿, áñ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñÇ`
1. Ñ³Ýñ³ùí»Ç Í³·Ù³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý ÷áõÉ (15-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇó ÙÇÝã¨ 19-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÁ),
2. Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ùñ³·ñáõÙ ¨ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ (19-ñ¹
¹³ñÇ í»ñç»ñÇó ÙÇÝã¨ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏÇ½µÁ),
3. Ñ³Ýñ³ùí»Ç` áñå»ë ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Ç Ñ³ëï³ïáõÙ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ³ÛëåÇëÇ ÷áõÉ»ñÇ µ³Å³Ý»ÉÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ, ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
². Êáë»Éáí Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ` å»ïù ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ
³ÛÝ å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý Ïñ»É ¿ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûëå»ë, »Ã» ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ÇÝëïÇïáõïÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍíáõÙ ¿ÇÝ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ³å³ 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ 20-ñ¹
¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³Ýñ³ùí»áí ÉáõÍíáÕ
Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÙÇ ß³ñù Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ áã ÙÇ³ÛÝ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍáõÙ: ²Ûëå»ë, ¹»é¨ë 1912 Ãí³Ï³ÝÇÝ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç (Ñá¹í³Í 89, Ï»ï 3) ³Ùñ³·ñí»ó ¹ñáõÛÃ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
áñÇ` ³Ýáñáß Ï³Ù 15 ï³ñáõó ³í»ÉÇ Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³ÝóÏ³óÝ»É Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÝ ³é³í»É Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ïÝáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ²é³çÇÝ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá: ²ÛÝ Çñ ³Ùñ³·ñáõÙÝ ëï³ó³í ²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇó Ñ»ïá Ó¨³íáñí³Í ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ²íëïñÇ³ÛÇ 1920 Ã. (Ñá¹. 4345, 60), ¸³ÝóÇÝ· ÇÝùÝ³í³ñ ù³Õ³ùÇ 1921 Ã. (Ñá¹. 43, 45-49), â»ËáëÉáí³ÏÇ³ÛÇ 1920
Ã. (Ñá¹. 46), È³ïíÇ³ÛÇ 1922 Ã. (Ñá¹. 48, 50, 65, 72-80), ÐáõÝ³ëï³ÝÇ 1927 Ã. (Ñá¹.
125), ÈÇïí³ÛÇ 1928 Ã. (Ñá¹. 103-104) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ýñ³ùí»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ñ Ý³¨ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý 8 ÑáÕ»ñÇ (´³¹»Ý, ´³í³ñÇ³, ´ñ»Ù»Ý, ¶»ëë»Ý, äñáõëÇ³, ê³ùëáÝÇ³, ÂÛáõñÇÝ·Ç³, ìÛáõñï»Ùµ»ñ·) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí4:
ê³Ï³ÛÝ å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ Ç Ñ³Ûï µ»ñ»ó Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý (Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³Ïï»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³Ù Ù»ñÅ»Éáõ) Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é
³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ÏÇñ³é»Éáõ ÙÇïáõÙÝ»ñ: àñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÇë ³Ûë ÇÝëïÇïáõïÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ
ßñç³ÝóáõÙ ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝ»É ¿ÇÝ ¹»é¨ë 1930 Ãí³Ï³ÝÇÝ5: Ð³Ýñ³ùí»Ý í»ñ³ÍíáõÙ ¿ñ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáóÇ: ²ÛÝ Ó»éù ¿ñ µ»ñáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ å³éÉ³Ù»ÝïÇ,
Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ËáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³4

î»՛ë Ìàêëàêîâ Â. Â. Ðåôåðåíäóì â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.-Ì., 1997, ¿ç 12:
î»՛ë Carre de Marberg R. Consideration theorique sur la question de la combinasion du
referendum avec le parlementarisme.-In: Annuaire de l’institut international de droit public.- Paris,
1931, ¿ç»ñ 260-261:
5
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é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ç µÝáõÛÃ6: Ð³Ýñ³ùí»Ý Í³é³ÛáõÙ ¿ñ, áñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³ßï³ñ³ñ
ÉÇÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ 7 : ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ûñÇÝ³·ÇÍÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ` å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ Çñ³íáõÝùÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
³Ùñ³·ñí»ó 1919 Ãí³Ï³ÝÇ ì»ÛÙ³ñÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç8: ê³ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ
¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ÙÇçáó Í³é³Û»É, ë³Ï³ÛÝ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó
³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ë³ñËÉ»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ÇÝã-áñ ã³÷áí Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏí»ó ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ »ñ»ù ³Ý·³Ù Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óí»ó ý³ßÇëï³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ9: Ð³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ¿ÇÝ ¹ñí»É ²½·»ñÇ ÈÇ·³ÛÇó
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹áõñë ·³Éáõ (1933Ã), Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝÁ ýÛáõñ»ñÇ ¨ é»ÛËëÏ³ÝóÉ»ñÇ
å³ßïáÝÇ Ñ»ï ÙÇ³íáñ»Éáõ (1934Ã.), ²íëïñÇ³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ»Éáõ (1938Ã.)
Ñ³ñó»ñÁ10, áñáÝù ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: 1933 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ äáñïáõ·³ÉÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ùß³Ïí»É
¿ñ ¹ÇÏï³ïáñ ². ú. ê³É³½³ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁ ÇßËáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÇ ß³Ñ»ñÇÝ Í³é³Û»óÝ»Éáõ ³ñ³ï³íáñ åñ³ÏïÇÏ³ ·ñ³Ýóí»ó Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ` 1947 Ãí³Ï³ÝÇÝ11: ´áÉáñ ³Ûë ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ³ñï³óáÉáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³Ï³Ý Ï³ÙùÁ, ù³ÝÇ áñ ÇßËáÕ í³ñã³Ï³ñ·»ñÝ ³Û¹ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óñ»É ¿ÇÝ ë»÷³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý Ý³¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÇëÏ³Ï³Ý å»ï³Çñ³í³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÛ³ÝÁ Í³é³Û»óÝ»Éáõ ¹»åù»ñ: úñÇÝ³Ï` 1939 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÈÛáõùë»Ùµáõñ·áõÙ
³ÝóÏ³óí»ó Ñ³Ýñ³ùí», áñÁ Ù»ñÅí»ó å³éÉ³Ù»ÝïÇ ÏáÕÙÇó Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í` ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ñ·»É»Éáõ Ù³ëÇÝ ûñÇÝ³·ÇÍÁ12, ÇÝãÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ñ: Æñ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý µÝáõÛÃáí áõß³·ñ³í ¿ñ Ý³¨ 1946 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 2-ÇÝ Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý, áñÁ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï µ»ñ»ó Ó³Ë áõÅ»ñÇÝ13:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ (³ÛëáõÑ»ï`
ÊêÐØ) Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ÊêÐØ 1936 Ã. ¨ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1937 Ã. ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÊêÐØ 1977 Ã. ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
(³ÛëáõÑ»ï` ÐÊêÐ) 1978 Ã. ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿ÇÝ, áñ §å»ï³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨`

6

î»՛ë Mirkin-Quetzevich B. Le referendum et le parlementarisme dans les nouvelles constitutions
europeennes.-Paris, 1932, ¿ç»ñ 288-289:
7
î»՛ë Burdeau G. Traite de science politique.-Paris, 1952,-T.4, ¿ç 207:
8
î»՛ë Ñîâðåìåííîå áóðæóàçíîå ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî. Êðèòè÷åñêèå î÷åðêè. Îñíîâíûå
èíñòèòóòû. Ò. 2 /Îòâ. ðåä. Â. À. Òóìàíîâ.-Ì., 1987, ¿ç 203:
9
î»՛ë Òðàéíèí È. Ï. Ìåõàíèçì íåìåöêî-ôàøèñòñêîé äèêòàòóðû.-Òàøêåíò, 1942, ¿ç 30: Î
íåïîñðåäñòâåííîì íàðîäíîì çàêîíîäàòåëüñòâå â êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ.-Ñîâåòñêîå
ãîñóäàðñòâî, 1937, N 1-2, ¿ç 102:
10
î»՛ë Õåññå Ê. Îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÔÐÃ.-Ì., 1981, ¿ç 81:
11
²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»՛ë Samlon A. Theorie et pratique du referendum.//Notes et Etudes
documentaires.-N 2736, 1960, 22 decembre, Paris,1960, ¿ç 21:
12
²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»՛ë Fitting M.-E., Korff A. e.a. La democratie semi-directe dans le Vaud,
1938-1963.-In.: Etudes politiques vaudoises.-Lausanne, 1963, ¿ç»ñ 20-21:
13
î»՛ë Ïîëèòè÷åñêèé ìåõàíèçì äèêòàòóðû ìîíîïîëèé.- Ì., 1974, ¿ç 32:

14

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý (Ñ³Ýñ³ùí»)¦14: ê³Ï³ÛÝ áñ¨¿ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ
ã¿ñ ÝßíáõÙ, Ã» áñáÝù ¿ÇÝ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ: ÜÙ³Ý í³ñù³·ÇÍÁ ·áõó» å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ
Ýñ³Ýáí, áñ ÊêÐØ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ å³ïñ³ëïíáõÙ û·ïí»É ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: àõß³·ñ³í ¿, áñ ¹»é¨ë 1918 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-Ç §Âáõñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ÄáÕÏáÙËáñÑÇ ÁÝ¹áõÝ³Í ¹»Ïñ»ïÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ñ
³½³ï Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ÝóÏ³óáõÙ15:
ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÝ Çñ ³Ùñ³·ñáõÙÝ ¿ ëï³ÝáõÙ üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Æï³ÉÇ³ÛÇ, Ö³åáÝÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ ¨ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 16 : 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³ÛÝ Ý»ñ³éíáõÙ ¿
Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³ÛÇ ¨ úÏ»³ÝÇ³ÛÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë ÇÝëïÇïáõïÁ ÁÝ¹áõÝí»ó Ý³¨ ³ëÇ³Ï³Ý (´³Ý·É³¹»ß, ´ÇñÙ³, ÐÝ¹Ï³ëï³Ý, Ø³É³½Ç³, Ü»å³É, ÞñÇ È³ÝÏ³, ä³ÏÇëï³Ý, êÇÝ·³åáõñ, üÇÉÇåÇÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ³ýñÇÏÛ³Ý (²ÉÅÇñ, ²Ý·áÉ³, ¶³µáÝ, ¶³Ý³, ¶íÇÝ»³, º·Çåïáë, ºÃáíåÇ³, ÈÇµÇ³, Î³µá-ì»ñ¹», Î³Ù»ñáõÝ,
Ð³ñ³í³ýñÇÏÛ³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, Ø³¹³·³ëÏ³ñ, èáõ³Ý¹³, ê³Ý îáÙ» ¨ äñÇÝëÇåÇ, ê»Ý»·³É, îá·á ¨ ³ÛÉÝ) ¨ È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ (²ñ·»ÝïÇÝ³, ÜÇÏ³ñ³·áõ³,
äáõ»ñïá-èÇÏá, ä³Ý³Ù³ ¨ ³ÛÉÝ) å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ³Ùñ³·ñí»ó Ýñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ, ¹ñ³ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é Ù»Í³ÝáõÙ ¿ñ Ý³¨ ¹ñ³ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÁ: 20-ñ¹ ¹³ñÇ 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù»Í
³ñÓ³·³Ýù ·ï³Ý Î³Ý³¹³ÛáõÙ` øí»µ»ÏÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ (1980 Ã.)17,
Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ` ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ³Û¹ »ñÏñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É (1985 Ã.) ¨ Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ` ÐÛáõëÇë³ïÉ³ÝïÛ³Ý ¹³ßÇÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ³Û¹ »ñÏñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí ³ÝóÏ³óí³Í (1986 Ã.) Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÁ18, áñáÝù ¨ë ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
Ð»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ë ³ÝóÏ³óí»óÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ: ²Ûëå»ë,
1991 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 9-ÇÝ ÈÇïí³ÛáõÙ, 1991 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 31-ÇÝ ìñ³ëï³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí»óÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ: 1995 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 29-ÇÝ ¨
ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 30-ÇÝ Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí»óÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ` Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ ÙÇÝã¨ 2000
Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1-Á »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³ñó»ñáí19: 2001 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 27-ÇÝ àõ½µ»Ïëï³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí»ó Ñ³Ýñ³ùí»` »ñÏå³É³ïÛ³ å³éÉ³Ù»ÝïÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ Ý³Ë³·³ÑÇ
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 5 ï³ñáõó 7 ï³ñÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³ñó»ñáí: ÊêÐØ-áõÙ ÙÇ³Ï Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÁ (Ñ³Ýñ³ùí»Ý) ÊêÐØ-Ç
14

î»՛ë ÊêÐØ 1977 Ã. ¨ ÐÊêÐ 1978 Ã. ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ:
î»՛ë Ìàìè÷åâ Â. Í., Ðåôåðåíäóì â çàêîíîäàòåëüñòâå çàðóáåæíûõ ñòðàí è Ðîññèè
(èñòîðèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå), äèññ. íà ñîèñê. ó÷. ñòåï. êàíä. þð. íàóê, Ñòàâðîïîëü,
2000, ¿ç 50:
16
î»՛ë Ìàêëàêîâ Â. Â., Ýßí. ³ßË., ¿ç 13:
17
î»՛ë Hogg P. (ed) Constitutional Law of Canada.-Toronto, 1985, ¿ç 101:
18
î»՛ë Ñîâðåìåííîå áóðæóàçíîå ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî. Êðèòè÷åñêèå î÷åðêè. Îñíîâíûå
èíñòèòóòû. Ò. 2 /Îòâ. ðåä. Â. À. Òóìàíîâ.-Ì., 1987, ¿ç»ñ 203-211:
19
î»՛ë http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-3/211.htm (09.01.2013,18:12):
15
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å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 1991 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 17-ÇÝ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý ¿ñ:
ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³Å³ñí»óÇÝ »ñÏñáõÙ Ñ³Ù³ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ÝóÏ³óáõÙÇó, ¨ 1991 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶»ñ³·áõÛÝ
ËáñÑáõñ¹Á ëÏë»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ20: èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ »Ý ³ÝóÏ³óí»É 1991 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 17-ÇÝ, 1993 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 25-ÇÝ, 1993 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 12ÇÝ:
21-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÁ óáõÛó ïí»ó, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ãÇ Ýí³½»É, ³ÛÉ¨ ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É áñå»ë å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ÙÇçáó: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý
³ñÅ³ÝÇ 2003 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ ¾ëïáÝÇ³ÛáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³ÝÁ ³Û¹
»ñÏñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý, 2004 Ãí³Ï³ÝÇÝ ì»Ý»ëáõ»É³ÛáõÙ Ý³Ë³·³ÑÇÝ íëï³ÑáõÃÛáõÝ
Ñ³ÛïÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÁ 21 : 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ
17-ÇÝ Ø»ñÓ¹Ý»ëïñÇ ØáÉ¹áí³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝóÏ³óí»ó ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É »ñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³ùí»Ý22: 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 9-Çó 15-Á ÝÙ³Ý³ïÇå
Ñ³ñóáí Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óí»ó Ð³ñ³í³ÛÇÝ êáõ¹³ÝáõÙ23: 2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ ³ÝóÏ³óí»óÇÝ` èáõÙÇÝÇ³ÛáõÙ` Ý³Ë³·³ÑÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý24, äáõ»ñïá èÇÏáÛáõÙ`
³Û¹ »ñÏñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ25, È³ïíÇ³ÛáõÙ` éáõë»ñ»ÝÁ »ñÏñáñ¹ å»ï³Ï³Ý É»½áõ ×³Ý³ã»Éáõ26, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáëáíáÛáõÙ` ÎáëáíáÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ×³Ý³ã»Éáõ 27 , º·ÇåïáëáõÙ` ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 28 ¨ ÈÇËï»Ýßï»ÛÝáõÙ`
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ µ³ñ»÷áË»Éáõ 29 , ÈÇïí³ÛáõÙ` ³ïáÙ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý30 í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñáí:
²ÛëåÇëáí, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏíáÕ Ó¨Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³×Ç Ù³ëÇÝ:

20

î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР
(01.05.2013, 19:18):
21
î»՛ë http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1745 (09.01.2013, 19:18):
22
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóìû_â_Ïðèäíåñòðîâñêîé_Ìîëäàâñêîé _Ðåñïóáëèêå (11.01.2013, 20:20):
23
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóì_î_íåçàâèñèìîñòè_Þæíîãî_Ñóäàíà
(12.01.2013, 19:07):
24
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóì_â_Ðóìûíèè_(2012) (12.01.2013, 20:52):
25
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóì_î_ñòàòóñå_Ïóýðòî_Ðèêî_(2012)
(12.01.2013, 22:17):
26
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóì_â_Ëàòâèè_(2012) (14.01.2013, 21:10):
27
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ðåôåðåíäóì_â_Ñåâåðíîì_Êîñîâå (20.01.2013, 18:12):
28
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Åãèïåòñêèé_êîíñòèòóöèîííûé_ðåôåðåíäóì_(2012)
(02.02.2013, 14:35):
29
î»՛ë
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Êîíñòèòóöèîííûé_ðåôåðåíäóì_â_Ëèõòåíøòåéíå_(2012)
(10.02.2013, 21:42):
30
î»՛ë http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ëèòîâñêèé_ðåôåðåíäóì_ïî_àòîìíîé_ýíåðãèè_(2012)
(15.02.2013, 15:08):

16

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

´. ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ, ³å³ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý Ýß»É »Ýù, áñ ëÏë³Í 13-14-ñ¹ ¹³ñ»ñÇó` Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ÙÇ ß³ñù ÑáÕ»ñáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ñ Çñ³í³ëï»ÕÍáõÙ: 1798 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ Þí»Ûó³ñÇ³Ý Ýí³×í»ó üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó, ÁÝ¹áõÝí»ó Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ Ýáñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ
¹ñ³ÝáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Çñ³í³ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇ
ß³ñù ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ: Þí»Ûó³ñ³óÇ ù³Õ³ù³·»ï êáõï»ñÝ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ñ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §úñÇÝ³ëï»ÕÍ Ù³ñÙÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
³ÛÝ ¿, áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñóÁ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ùß³ÏÇ, ùÝÝ³ñÏÇ ¨ ÉáõÍÇ: ÄáÕáíáõñ¹Á Ñ³Ïí³Í ¿ Ûáõñ³óÝ»Éáõ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓ³Ýó Ùïù»ñÁ, ï³ñí»Éáõ ¹ñ³Ýóáí ¨
Ñ»ï¨»Éáõ ¹ñ³Ýó: ØÇÝã¹»é ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ Ùß³Ïí»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí»Ý É³í³·áõÛÝ Ó¨áí: ÄáÕáíáõñ¹Á, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ï³ñáÕ ÉáõÍ»É ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ¦31:
ê³Ï³ÛÝ 1829 Ãí³Ï³ÝÇÝ Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ ëÏëíáõÙ ¿ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ §í»ñ³ÍÝÙ³Ý¦ ÷áõÉÁ: 1831 Ãí³Ï³ÝÇÝ ê»Ýï-¶³ÉÉ»Ý Ï³ÝïáÝáõÙ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í»ïáÛÇ ÇÝëïÇïáõïÁ: ²ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
³Ûë ÇÝëïÇïáõïÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ëï³ÝáõÙ ´³½»ÉáõÙ, ì³ÉÉÇëáõÙ ¨ ÈÛáõó»éÝáõÙ:
1845 Ãí³Ï³ÝÇÝ ì³¹ï Ï³ÝïáÝÁ, µ³óÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í»ïáÛÇó, ×³Ý³ãáõÙ ¿ áã å³ñï³¹Çñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ32:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ù³Ûñó³Ù³ùÇÝ, ³å³, Áëï áñáß ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³Ûëï»Õ
Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³é³çÇÝ ÏÇñ³éáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1640 Ãí³Ï³ÝÇÝ33: ê³Ï³ÛÝ áñáß Ý³Ñ³Ý·Ý»ñ ÙÇ³ÛÝ 1898 Ãí³Ï³ÝÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ÃáõÛÉ³ïñ»óÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Çñ³í³ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ³ÛÝåÇëÇ Ó¨»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ý 34 : 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ
²ØÜ-Ç Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí35: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë
åñ³ÏïÇÏ³Ý Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ï³ë»óÝáõÙ ¿ÇÝª ·ïÝ»Éáí, áñ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁª áñå»ë ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ, ãÇ Ï³ñáÕ ³Ûë ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ
÷áË³Ýó»É ÁÝïñáÕÝ»ñÇÝ: ²ØÜ-Ç ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë »ñÏñáõÙ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Ù³ëßï³µáí Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ ¨
Ñ³ñóáõÙÝ»ñ ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ: ²Ûëï»Õ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ ¸»É³í»ñ Ý³Ñ³Ý·Á, áñï»Õ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý »ñÏáõ Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³É³ïÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-áí Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ36:
¶. Ð³Ýñ³ùí»Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ íÏ³Û»É Ý³¨ ¹ñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëå»ë, 1848 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 12-Çó ÙÇÝã¨ 1971 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 6-Á Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ ÙÇ³ÛÝ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¨ ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³31

Mounier. Archives parlamentaries.-Paris, 1875, ¿ç 154:
î»՛ë Ìàìè÷åâ Â. Í., Ýßí. ³ßË., ¿ç 38:
33
î»՛ë Çèììåðìàí Äæ. Ïðÿìàÿ äåìîêðàòèÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè: îïûò è
ïðîáëåìû //Âåñòíèê ÌÃÓ. Ñåð. 11 §Ïðàâî¦.-1991.-N 5, ¿ç 47:
34
î»՛ë Magruder’s American Governmnet.-Boston,-1980, ¿ç 631:
35
î»՛ë Òàõòàðåâ Ê. Îò ïðåäñòàâèòåëüñòâà ê íàðîäîâëàñòèþ: Ê èçó÷åíèþ íîâåéøèõ
ñòðåìëåíèé ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.- ÑÏá., 1907, ¿ç»ñ 149-150:
36
î»՛ë Pious R. American Politics and Government. N. Y., 1986, ¿ç 136:
32
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Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí ÁÝïñáÕÝ»ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 157 ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý37: Þí»Ûó³ñ³óÇ å»ï³Ï³Ý³·»ïÝ»ñÇ ¨ Çñ³í³·»ïÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáí 1848 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇ ÃÇíÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 240-Ç38:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³é³í»É Ñ³×³Ë³ÏÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ: 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 1986 Ãí³Ï³ÝÁ ºíñáå³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óí»É ¿ 365 Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí» (²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ ¨ úÏ»³ÝÇ³ÛáõÙ`
41, Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³ÛáõÙ` 9, È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ¨ Î³ñÇµÛ³Ý ³í³½³ÝÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ` 34 Ñ³Ýñ³ùí»): ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ³ëÇ³Ï³Ý 16
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÝóÏ³óí»É ¿ 44 Ñ³Ýñ³ùí», ²ýñÇÏ³ÛÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` 88 39 :
1945-1968 ÃÃ. ²ØÜ-áõÙ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³ÝóÏ³óí»É ¿ 497 Ñ³Ýñ³ùí», áñÇó
59-Á` å»ïÇóÇáÝ, 18-Á` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, å³ñï³¹Çñ, 336-Á` ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý, 84-Á`
³ÛÉ Ñ³ñó»ñáí40: ê³Ï³ÛÝ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
ãÇ ÁÝ¹áõÝí»É: ²ëí³ÍÇ ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý, áñÝ ³ãùÇ ãÇ ÁÝÏÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ùµ: ²ÙµáÕç å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ûëï»Õ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³ÝóÏ³óí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2 Ñ³Ýñ³ùí»` 197541 ¨ 201142 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³ßË³ñÑáõÙ
ï³ñ»Ï³Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ñ 1-Çó å³Ï³ë Ñ³Ýñ³ùí» (0,74): ´³Ûó ³ñ¹»Ý 20-ñ¹ ¹³ñÇ
³é³çÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ï³ñ»Ï³Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ñ 1,9 Ñ³Ýñ³ùí», 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ` 8,1 Ñ³Ýñ³ùí», 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ` 16,8 Ñ³Ýñ³ùí»43:
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñáõëï ÷áñÓ: Â»ñ¨ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç` 1991 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 1-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÊêÐØ-Ç Ï³½ÙÇó ¹áõñë ·³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ áñáßáõÙÁ: ²Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏïÇ ÙÇçáóáí 1991 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ
Ýß³Ý³Ïí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³é³ç³¹ñ»É ¿ñ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñóÁ. §Ð³Ù³Ó³±ÛÝ »ù,
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ ³ÝÏ³Ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ
ÊêÐØ-Ç Ï³½ÙÇó ¹áõñë¦: 1991 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ç
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 1991 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-Ç Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿, áñ Ñ³Ý-

37

î»՛ë Aubert J.-F. Traite de droit constitutionnell Suisse.-Neuchatel (Suisse). 1967/1982, vol. 1, ¿ç 161:
î»՛ë Butler L. and Ranney A. Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory.Washington, 1978, ¿ç»ñ 14-46; Zeitschrift fur Schweizerisches Recht, 1972, N 5, ¿ç»ñ 492-494:
39
î»՛ë Rourke J. T., Hiskes R .P., Zaraksadeh C. E. Direct Democracy and International Politics.
Deciding International Issues Through Referendum.-L., 1993, ¿ç»ñ 34-48: http://www.c2d.unige.ch.
40
î»՛ë Gazey R. J. Direct Democracy- A Study of the American Referendum.-Parliamentary Affairs.1971.- N 2, ¿ç»ñ 125, 137:
41
²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»՛ë Wright T. The British Political Process: an Introduction.-London, 2000:
42
î»՛ë http://www.heraldscotland.com/politics/political-news/a-brief-history-of-referenda.1327201594
(20.03.2013, 11:42):
43
î»՛ë Rourke J. T., Hiskes R .P., Zaraksadeh C. E., Ýßí. ³ßË., ¿ç 3: http://www.c2d.unige.ch.
38
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ñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ñ³ñóÇÝ ÏáÕÙ »Ý ùí»³ñÏ»É ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 94,39 ïáÏáëÁ44:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝí»É »Ý Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 1995 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 5-Ç ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-Ç ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 2003 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 25-Ç Ñ³Ýñ³ùí»áí ùíáñáõÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí Ù»ñÅí»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ45:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ 1458(2005) µ³Ý³Ó¨áõÙ ì»Ñ³ÅáÕáíÁ
Ïáã ¿ñ ³ÝáõÙ ÐÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»É 2005
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇó áã áõß46: 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ýñ³ùí»áí
µ³ñ»÷áËí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
Ø»ñ »ñÏñÇ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ßáõñç 70 ï³ñÇ ÁÝÃ³ó»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑáõÝáí, áõëïÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ùÝÝ³ñÏ»É èáõë³ëï³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ³ÛÝ µ³Å³ÝáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñÇ`
1. ÙÇÝãÑ»Õ³÷áË³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
2. ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³Ý, áñÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É 1917-1936 ÃÃ. ¨
1936-1990 ÃÃ.,
3. Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³Ý` 1990-1993 ÃÃ.,
4. Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ßñç³Ý` 1993 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇó ÙÇÝã ûñë47:
´³½Ù³ÃÇí ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí Ñ³Ýñ³ùí»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ãÇ ³Ýó»É ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñáÝßÛ³É µáÉáñ ÷áõÉ»ñÁ: ²Ûë
³Ù»ÝÁ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí` Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ÷áõÉÇ`
1. Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ: ²Ûë ÷áõÉÁ, Ù»ñ ¹Çï³ñÏÙ³Ùµ, ëÏëí»É ¿ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
Ñ³Ýñ³ùí»áí ¨ ³í³ñïí»É 1995 Ã. ÑáõÉÇëÇ 5-ÇÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ùµ: ê³
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ýáñáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ ¨ ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»Éáõ ÷áõÉÝ ¿:
2. Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó: ²Ûë ÷áõÉÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 1995 Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝã ûñë ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: ê³ Ñ³Ýñ³ùí»Ç` áñå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÇÝëïÇïáõïÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³×Ç ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¹ñ³
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ï³ñ¨áñÙ³Ý ÷áõÉÝ ¿:
²ÛëåÇëáí, Ñ³Ýñ³ùí»Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÅáÕáíÁñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ÛÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ
¹ñ³ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ³×Á: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñó»ñÁ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ÉáõÍ»Éáõ ³Ûë
44

î»՛ë ¶. Ø. ØÇÝ³ëÛ³Ý, §Ð³Ýñ³ùí»¦-Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 21Ç ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ, ³ÝóÏ³óáõÙÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù÷á÷áÕ
÷³ëï³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, §¾ñ»µáõÝÇ¦, 1992 Ã., ¿ç»ñ 114-115:
45
î»՛ë http://www.ajk.am/Article.php?id=369&lang=arm (17.02.2013, 22:17):
46
î»՛ë http://www.coe.am/en/docs/pace/resolution_1458.pdf (18.02.2013, 15:19):
47
î»՛ë http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1745 (22.02.2013, 19:10):
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Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ¹»é¨ë ãÇ û·ï³·áñÍíáõÙ Çñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç
Í³í³Éáí: ²Û¹ ÇÙ³ëïáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ßËáõÅ³óÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉÇùáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É (µ³óÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÇó ¨ ¹ñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó) »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ñ³ñó»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³é³ÝÓÇÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ, ÇÝãÁ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 112-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ áõÕÕ³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿: ²ÛÝ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ù»Í ã³÷áí ÏÝå³ëïÇ
ÅáÕáíáõñ¹-ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÅáÕáíñ¹Ç íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
REFERENDUM INSTITUTE
Ruslan MARANDYAN
Graduate of RA Police Educational Complex
Head of research work department
of RA Police Educational Complex
____________________________

The research article is devoted to the origin and development process of referendum,
and also to the study of its historical experience application in different parts of the world
as well as in the Republic of Armenia. In particular, the historical development of
referendum institute is considered in the context of referendum subject, object and
application frequency. The study of the referendum, according to the mentioned directions,
gives an opportunity to reveal the logic of discussed institute role growth of direct
democracy in the world constitutional and legal practice. The article also refered to the
gaps of referendum application in the practice of many countries, which will give us an
opportunity to avoid such mistakes in the Republic of Armenia. At the same time an
attempt was made to expose the short history of referendum in Armenia to stage
separation based on the state scientific approaches of Soviet Union and Russia.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Ваге ГЕВОРКЯН
Ассистент кафедры Теории и истории
государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук
_________________________

Являясь политико-организационной формой общества, государствен-ность как
сложная многоуровневая система и как самостоятельный социально-политический и
юридический феномен формирует организационно-правовой механизм управления
обществом.
Главная функция государственности заключается в управлении важнейшими
сферами общественной жизни, обеспечивающими единство и эффективное
функционирование всего социального организма.
Создавая механизм управления обществом, государственность формирует
систему политико-правового регулирования и управления, которая, возникнув с
появлением древневосточных централизованных государств, особого развития
достигает в эпоху становления национальной государственности и современной
политической системы.
Создание и формирование механизма управления обществом исходит из
потребностей общества (социума), состоящего из субъектов – его членов.
Потребность же является сущностью интереса 1 . Чем выше уровень развития
механизма государственного управления, тем выше степень развития
государственности2 и уровень обеспеченности общественных потребностей.
Особую значимость система государственного управления приобретает с
формированием национальной государственности. Само понятие “система
государственного управления” вошло в научный обиход в начале XX века3. Между
тем, управление как деятельность, функция, процесс является непременным
атрибутом любой человеческой ассоциации.
Поэтому управление представляет собой важный структурно-функциональный
элемент более или менее организованной ассоциации или системы.
История государственного управления тесно связана с зарождением
древневосточных государств, с возникновением которых начинается важнейший
исторический процесс, суть которого – переход от разрозненных общин к
сплоченному, политически организованному обществу. Для созидания, укрепления и
1

Мусаев И.М. Понятие интереса, его виды и соотношение публичного и частного интереса. //
Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. Серия Право. Выпуск 1(2). Правовая
система России на рубеже веков, Н. Новгород, 2000. С. 146-150.
2
Анохин П.В. История становления и развития концепции “сильного государства”. СПБ., 2001.
С. 3.
3
Иванов В.П. Организационно-правовой механизм обеспечения государственных интересов
РФ. М., 2003.
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развития экономических, политических и социальных связей между общинами
объективно востребовано централизованное государство, которое формирует систему управления, возглавляемую центром. Сама система управления уже в первых
государствах являла собой сложную иерархию, подкрепленную военной силой.
Положительные факторы централизации власти проявились в следующих
прогрессивных сдвигах общества:
1. появление и последующий рост торговли на больших расстояниях;
2. появление грандиозных сооружений, ирригационных систем и дорог;
3. пресечение и преодоление внутренних конфликтов между властями на
местах благодаря общим законам, подкрепленным силой;
4. повышение внешней безопасности благодаря отражению агрессии
объединенными войсками;
5. введение в государстве единой денежной системы, способствующей росту
торговли и повышению производства товаров;
6. централизация
обеспечила
формирование
системы
управления,
представляющую собой сложную иерархию, подчиненную центральной власти
чиновников и подкрепленную военной силой4.
Важнейшей управляющей системой общества является прежде всего
государственный
механизм,
деятельность
органов
публичной
власти,
осуществляемая на основе действующих в обществе правовых норм и принципов
права. Управление обществом являет собой сложный процесс, включающий такие
компоненты как:
1. Планирование, являющееся в то же время программированием и
рациональным прогнозированием. В отличие от директивного планирования в
тоталитарных
обществах
имеется
ввиду
индикативное,
ориентирующее
планирование, осуществляемое главным образом путем применения финансовых
рычагов и иных видов заинтересованности.
2. Организация, включающая широкий спектр организационно-оперативных
действий, без которых невозможно осуществление цели. На данной стадии процесса
управления оказывается целенаправленное, упорядочивающее воздействие на
социальные процессы.
3. Регулирование, предполагающее оптимальное воздействие на социальные
процессы путем нормативных факторов и их реализации.
4. Координирование, предполагающее обеспечение согласованности действий
управляющих субъектов и директив властных структур с целью обеспечения
телеологической политики государства и власти.
5. Контролирование, как преследующее цель устранения недостатков так и
создающее атмосферу оперативности действий и ответственности за них.
При наличии развитой системы управления, надлежащего социального контроля
и режима законности обеспечивается возможность конструирования эффективной
государственности.
Структура и технология управления требуют постоянного внимания и обновления
в силу открытости жизни общества 5 . Жизнь общества открыта в том смысле, что
4
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3-х томах. Т.3. Социальные институты и
процессы. М., 2000. С.107.
5
Кнорринг В.И. Искусство управления. М., 1997. С.18-21.
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ничто в ней не дается раз и навсегда, являясь нерушимым и абсолютно устойчивым,
осуществляемым по известной программе. Личные и социальные взаимосвязи
воссоздаются непрерывно усилиями сознания, реальным поведением и активной
деятельностью людей. Без этого наступает энтропия, хаос, анархия, произвол и
распад.
По этой причине управление служит важнейшим общественным институтом
самосохранения, восстановления, преодоления стагнации и застоя общественной, а
иногда и частной жизни6.
Цели, включенные в ткань управления, выполняют в жизни людей обширные
побудительные, стимулирующие и регулирующие функции.7
Существует глубокая зависимость между состоянием управления и уровнем
упорядоченности общественных процессов. Управление представляет собой
обязательную интегрирующую функцию любой коллективной деятельности.
Государственность, являя собой сложную систему, осуществляет управление как
сложную деятельность целостность и эффективность которого зависят от состояния
общества, от уровня его развития, создающего и формирующего объективные
предпосылки его саморегуляции и субъективного самоуправления а, следовательно,
и реального поведения людей.
Эффективность управления зависит прежде всего от справедливости как высшей
ценности, которая может быть обеспечена законом на основе естественного права.
Естественное право обретает свое реально воплощение лишь в качестве
исторического закона общества, которое создает для себя законы и повинуется им.
“Свобода человека начинается с того момента, когда в государстве, в котором он
живет, вступают в действие принятые законы”8.
Следовательно оптимальные условия жизнедеятельности общества создаются
правовой государственностью.
В социологической литературе государство рассматривается как один из
признаков общества, а именно – как система управления9. Исторически общество
первично, государство – вторично, возникая на определенной стадии развития
общества. Отношения между обществом и государством на протяжении всей
истории были весьма многообразны.
Гражданское общество как реальность совпадает с гражданским обществом как
идеалом только в том случае, если устанавливается правовое государство.
Правовое государство основывается на верховенстве права в обществе, свободе
членов общества, их равенстве в правах, “понимаемом как прирожденное свойство
человека. В правовом государстве источником законов выступает гражданское
общество. Оно же (гражданское общество) определяет собой государство. Именно
при таких условиях личность имеет приоритет над государством”10.

6

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1988. С.25.
Там же. С.27.
8
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С.171.
9
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3-х томах. Т.3. Социальные институты и
процессы. М., 2000. С.80.
10
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3-х томах. Т.3. Социальные институты и
процессы. М., 2000. С.81.
7
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Управление обществом осуществляется прежде всего через функции
государства. Механизм осуществления функций государства внедряется в механизм
управления государственными делами как способа воздействия государства на
процессы, протекающие в обществе11.
Любое государство стремится к организации своей деятельности в соответствии
со своими целями и задачами. По этой причине программно-целевой принцип
управления является доминирующим в выработке государственных решений и
осуществлении государственных действий. Функции государства, являясь основным
направление и ориентированным содержанием его деятельности реализуются с
использованием эффективного механизма, в который вовлекаются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные
организации, государственные институты обсуждения и принятия государственных
решений, законодательство и ресурсы.
Современное государство осуществляет следующие основные функции:
политическую, экономическую, социальную, экологическую и международную.
Каждая из указанных функций включает группу подфункций применительно к
отраслям и секторам государственного воздействия.
Неоценимую роль в управлении обществом играет правовая деятельность
государства.
Историческое
предназначение
права
–
регулирование
жизнедеятельности людей и общества.
Политический срез права позволяет рассматривать его как средство реализации
социально-политических интересов.
Социологический аспект права рассматривает его как средство регуляции
отношений между членами общества.
В юриспруденции право рассматривается как система норм и юридическая форма
бытия общества12.
Сила, действенность закона основываются на авторитете права, а авторитет
права зиждется на действующем законе. В этом проявляется роль государства как
силы права.
Сила права проявляется и тогда, когда рассматривается как выражение воли
социального субъекта. Выражение воли означает отнюдь не проявление воли.
“Выражение воли означает способность и возможность социального субъекта
реализовать право в действительность”13.
Только при этом право, опираясь на наличные социально-экономические и
социально-культурные условия, и способно стать силой14.
Социальная организация и наличие социального порядка – отличительные и
исторически первейшие атрибуты общества.
Объективными основаниями согласования поведения членов человеческой
ассоциации являются:
1. Обмен, представляющий собой имеющую большое значение для сторон
взаимное предоставление услуг.

11

Тихомиров Ю.А. Государство. М., 2013. С.173.
Теория государства и права. Под ред. Корельского В.М. и Перевалова В.Д. м., 1997. С.233.
13
Иконникова Г.И., Лященко В.П. Основы философии права. М., 2001. С.203.
14
Там же.
12
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2. Общий интерес, формируемый потребностями, когда действия и поступки
сторон мотивируются ожиданиями участников взаимодействия.
3. Солидарность, предопределяемую общностью интересов, основывающихся
на этнических, кровно-родственных, религиозных побуждениях.
Социальными предпосылками главнейшего института организации и управления
обществом – власти, являются:
1. индивидуальные;
2. групповые;
3. сословные;
4. классовые различия, обусловленные разделением труда, размером
собственности, распределением властных функций.
Как социальный феномен власть обладает следующими специфическими
особенностями:
1. Всеобщностью, означающей ее особенность проникать во все сферы
деятельности как отдельных индивидов, человеческих общностей, так и социальных
институтов.
2. Порядком и согласованностью действий сторон, обусловленных самыми
разнообразными факторами. Любая власть в обязательном порядке опирается на
добровольный либо вынужденный консенсус сторон, т.е. готовность к подчинению.
3. Тесной связью с объективными интересами объекта власти – индивида,
социальной группы, общества.
В пределах государственности власть в обязательном порядке имеет
институализированный, а следовательно, автономный в правовом отношении
характер, являясь властью государственной.
Государство, как и государственная власть являются важными факторами
социально-культурного и духовного развития общества, выражения самых
разнообразных общественный интересов, а, следовательно, и источником
консолидации и единения членов общества на основе культурно-нравственных
ценностей.
Поскольку общество является словной системой, оно нуждается в достаточно
совершенной системе управления, организации и упорядочения.
Власть, объективируясь, материализуется в определенных социальных
институтах и учреждениях, вне которых она не способна к реализации своих
функций.
Сущностным элементом любой социальной, в том числе и государственной
власти является воля, требующая для своего выражения и оформления
императивных указаний и предписаний в виде социальных норм15.
Именно по этой причине социальная власть выступает в качестве средства
эффективного упорядочения общественных отношений.
Особенности государственной власти – демократическая и недемократическая,
легальная и нелегальная, оказывая различное воздействие на общественную
практику придают самые разнообразные качественные особенности конкретной
государственности.

15

См. Об этом: Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2008. С.74.

Государство и право

25

Поскольку
власть
являет
собой
интеллектуально-волевой
процесс,
предполагающий осознанный характер действий (бездействий) субъекта и объекта
власти. Огромное влияние на власть оказывает уровень развития общества. Требуя
оформление
воли
властвующего
субъекта
в
императивных
указаниях
(соответствующих социальных нормах), государственная власть реализуется
благодаря государству, опираясь на силовой аппарат и возможность применения
легализованного и легитимного принуждения.
Государственная власть осуществляется в пределах устанавливаемых правом
границ и поэтому являет собой правовую власть16.
Государственная власть публична ибо осуществляется специализированным
государственным аппаратом.
Государственная власть универсальна, так как распространяется на всю
территорию и население страны.
Государственная власть суверенна, так как обладает верховенством, единством,
независимостью, полновластием, самостоятельностью и универсальностью.
В сферу суверенитета вовлекается и прерогатива государства к созданию закона.
Государственная власть легальна, так как опирается на законы и нормы права,
действуя в соответствии с установленными законом правилами и требованиями,
очерчиваемыми компетенцией и юрисдикцией властных структур.
Тем самым государственная власть связывает свою волю изданными им нормами
права.
Государственная власть в процессе исторического развития подвергалась частым
и качественным изменениям. Процесс развития государственности связан с
непрерывным усложнением общественной жизни, коренным изменением
общественных запросов, сетевой формой организации экономики, востребовавших
новые подходы к изучению более совершенных форм и принципов организации
государственно-правовых институтов. На смену жестко выверенной системности в
философии государственности приходит гибкость и нелинейность17.

16
17

Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 1999. С.85.
Василенко И.А. Политическая философия. М., 2010. С.85.
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Being a politically organized form of society, the statehood, as a complex, multilevel
system and as an independent socio-political and juridical phenomenon is forming the
organizational and legal mechanism of the social governance.
The main function of the statehood has been concluded in managing the most
important goals, providing the unity and the effective functionality of the whole social
organism. While creating the mechanism of social governance the statehood is forming the
system of political and legal regulation and governance, which being born together with
centralized states, has been especially developed in the epoch of establishment of national
statehood and modern political system.
The system of state governance is becoming particularly important along with the
formation of national statehood. The term “system of state governance” by itself has come
into scientific use in the beginning XX century. First of all in the statehood system the most
important component is the state mechanism, the activities of public authorities that are
realized on the basis of legal norms and law principles.
The social governance is a complex process, including such components as:
1. Planning, which has been considered programming and rational forecasting as well;
2. Organization, which includes the wide scope of organizational and operational
activities, the absence of which makes impossible the realization of goals;
3. Regulation, which supposes optimal influence on social processes by means of
regulatory factors and their implementation;
4. Coordination, meaning the provision of the coherence of activities of governing
entities and directions of power-holding structures with the aim of ensuring teleological
politics of the state and authority.
5. Control which aims in elimination of deficiencies and creating the atmosphere of
action efficiency and its responsibility.
6. Statehood - that is realizing the governance as complex activity, the unity and
efficiency of which are dependent on the condition of the society and its development index
that creates and forms the objective prerequisites of its self-regulation and selfgovernance, hence the actual human behavior.
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ Ø²ð¸àô
Æð²ìàôÜøÜºðÆ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ìàôÜøÆ ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ (1990-1995 ÃÃ.)
È¨áÝ Þ²Êä²ðÚ²Ü

ÐÐ ¶²² ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ëáóáÉá·Ç³ÛÇ
¨ Çñ³íáõÝùÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
______________________________

Ð³Û³ëï³ÝÇ §²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÁ¦ å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ áÉáñïÇ Çñ³í³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ: 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇó ëÏëí»ó ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ùª ¹ñ³ÝÇó µËáÕ µáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí1: Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹³ñÓ³í Ø²Î-Ç ³Ý¹³Ù: Ø²Î-Ç
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ µ³½Ù³ÏáÕÙ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ¿, áñáõÙ ³Ùñ³·ñí»óÇÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ: Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½³ñ·³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ` §µáÉáñÇ Ñ³Ý¹»å ¨ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñ·³ÝùÇÝ ¨ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ` ³ÝÏ³Ë é³ë³ÛÇó, ë»éÇó, É»½íÇó Ï³Ù ¹³í³Ý³ÝùÇó¦ ¥Ñá¹í. 55, Ï»ï §c¦¤: ²ÛëÇÝùÝª ¹ñ³Ýáí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝáõÙ »Ý Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ` å³Ñå³Ý»É Ù³ñ¹áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ
¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³Ýó áñ¨¿ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý2:
¸ñ³ÝÇó Ñ»ïáª 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-Çó ÙÇÝã¨ 1995 Ã., Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Û³óáõÙÁ ÐÐ-áõÙ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-Á, ³ÛëÇÝùÝª ÙÇÝã¨ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ,
1991 Ã. ³åñÇÉÇ 1-ÇÝ í³í»ñ³óñ»É ¿ñ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ¦ª ÏÇó ý³ÏáõÉï³ïÇí ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ3: ²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ÐÐ-Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó ëÏëí»ó Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³ÛÉ, Ý»ñ³éÛ³É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇó ÙÇÝã¨ 1995 Ã. ëÏÇ½µÁ ÐÐ-Ç í³í»ñ³óñ³Í ¨ ÙÇ³ó³Í
148 ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó 32-Ý áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ4:
²é³çÇÝÁ ×³Ý³ã»ó ìñ³ëï³ÝÁ: 1991 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ: ØÇÝã¨ 1992 Ã. û·áëïáë Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»óÇÝ ¨ë 103 å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
2
î»°ë ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, ºñ¨³Ý,
Ñ³ï. 1, 2008, ¿ç 15:
3
î»°ë Ê³ã³ïñÛ³Ý Ð. Ø., Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÐÐ ¶²²
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ ÇÝëï. - ºñ., ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦ Ññ³ï., 1997, ¿ç 369:
4
Àëï Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ï»’ë
ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 369-384:
1
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ØÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ºññáñ¹
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ñ µ³ó: Ò¨³Ï³Ýáñ»Ý ·áñÍáõÙ ¿ñ ÐÊêÐ 1978 Ã. ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ Ï³ñ·³íáñí³Í ã¿ñ ³Û¹ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ:
ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÁ í»ñ³å³ÑáõÙ ¿ñ ÊêÐ ØÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ ÐÊêÐ 1978 Ã. ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿ñ ³Û¹ ÷³ëïÁ՝ ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ ÐÊêÐ-Ý ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Õ»Ï³í³ñíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, áñáÝù áñáßí³Í »Ý
ÊêÐØ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ: êï³óíáõÙ ¿ñ, áñ ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá ¹ñ³ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, áñáíÑ»ï¨ ÐÊêÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñáõÙ íÏ³Û³ÏáãíáõÙ ¿ñ ÊêÐØ
1977 Ã. ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ 29-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ. §ØÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï êêÐØ-Ç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõóíáõÙ »Ý ëáõí»ñ»Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, áõÅ ·áñÍ³¹ñ»Éáõó Ï³Ù áõÅáí ëå³éÝ³Éáõó ÷áË³¹³ñÓ Ññ³Å³ñÙ³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÝË³Ëï»ÉÇáõÃÛ³Ý, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ñÇïáñÇ³É ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í»×»ñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇÝ ãÙÇç³Ùï»Éáõ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ñ·Ù³Ý, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ»Ýó µ³ËïÁ ïÝûñÇÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó áõ ÝáñÙ»ñÇó, êêÐØ-Ç ÏÝù³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó µËáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý íñ³¦:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³Û¹ ÝáñÙÁ Ãí³ñÏáõÙ ¿ñ Ý³¨ §ÏÝù³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý·ñ»ñÇó µËáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñÙ³Ý
ëÏ½µáõÝùÁ¦: ÜÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ, ³ÛëÇÝùÝª ÙÇ³ÛÝ Ýßí³Í ëÏ½µáõÝùÇ íÏ³Û³ÏáãáõÙÁ, ³Ýáñáß ¿ñ, áñáíÑ»ï¨ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ã¿ñ Ý³Ë³ï»ëáõÙ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ՝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ, »ñÏáõëÇ ÙÇç¨ ÏáÉÇ½Ç³Ý»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³ Çñ³í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ì»ñ³Ï³éáõó³Ù³Ý ßñç³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý
¹áÏïñÇÝ³Ý»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÏÇñ³éáõÙÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ5: ²Û¹ ¹áÏïÇñÝ³Ý»ñÁ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÙÇçáóáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý »ñ»ù Ó¨.
³) ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ýáñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³ÏïÇ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ï³Ù ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ6,
µ) ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáÕ ³ÏïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ,
·) ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ïáõÏ ÑÕáõÙÝ»ñÁ (íÏ³Û³ÏáãáõÙÝ»ñÁ) ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ, áñáÝù Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÝáñÙ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ7:

î»°ë Игнатенко Г.В., Взаимодействие внутригосударственного и международного права.
Свердловск, 1998, ¿ç 4-16:
6 ²Ûë Ó¨Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³ Ï³Ù ÇÝÏáñåáñ³óÇ³ª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÝáñÙÁ í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙÇ Ï³Ù
µ³é³óÇáñ»Ý Ý»ñ³éíáõÙ ¿ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ³ÏïáõÙ (ÇÝÏáñåáñ³óÇ³):
7 î»°ë Международное право / Под ред. Н.Т. Булатовой, М., 1987, ¿ç 64:
5
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Ü»ñùÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ ÑÕáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ É³ÛÝáñ»Ý
ï³ñ³Íí³Í ¿ñ, ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ÇÝ ¹ñ³ »ñÏáõ ï»ë³ÏÝ»ñÁª ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÏÇñ³éáõÙ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÏÇñ³éáõÙ) ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ ÏÇñ³éáõÙ: ì»ñçÇÝë Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ñ áñå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÏáÉÇ½Ç³ÛÇ ÉáõÍÙ³Ý Ó¨, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ ÑÕÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ: ²Û¹åÇëáí, ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¹áÏïñÇÝ³Ý ã¿ñ ÁÝ¹áõÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÝáñÙÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝù Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹áÏïñÇÝ³Ý Ï³Ù ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ` ³é³Ýó ÑÕáõÙÝ»ñÇ, ¨ ÝáõÛÝÇëÏ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ, áñ
íÏ³Û³ÏáãáõÙÁ Ï³Ù ÑÕáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÝáñÙÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ãÇ Ý»ñÙáõÍáõÙ,
³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ »ñÏáõ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÝáõÛÝÇëÏ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ßñç³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹áÏïñÇÝ³Ý ùÝÝ³¹³ïáñ»Ý ¿ñ í»ñ³µ»ñíáõÙ §µáõñÅáõ³Ï³Ý
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ÝáñÙ»ñÇÝ, áñáÝóáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¿ÇÝ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ8:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ Ñëï³Ï
Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ã¿ñ »ÝÃ³ñÏí³Í: 1990-1995 ÃÃ. ÁÝ¹áõÝí³Í ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇó áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ³Ûë Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ: úñ»Ýë¹ÇñÝ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ¹ÇÙ»É ¿ñ áã Ã» ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ³ÛÉ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, ³ÛëÇÝùÝª ³Ù»Ý ÙÇ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ùµ ¹ñ³ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³ñóáõÙ Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ÇÝ:
²é³çÇÝ ûñ»ÝùÁ, áñáõÙ ºññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ÇñÁ íÏ³Û³ÏáãáõÙ ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, 1991 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 29-Ç ÁÝ¹áõÝí³Í ÐáÕ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÝ ¿ñ:
¸ñ³ ³Ù»Ý³í»ñçÇÝª 78-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ, áñ »Ã» ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³ÝáÝÝ»ñ, ù³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÁ, ³å³ ÏÇñ³éíáõÙ
»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ÝáÝ»ñÁ 9 : úñ»ÝùáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ³Ûë ÑÕáõÙÁ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¹áÏïñÇÝ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ñ ³é³çÝ³ÛÇÝ ÏÇñ³éáõÙ, Áëï áñÇ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨
Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÁ: Ð»ï³·³ÛáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ÏÇñ³éáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ µ³½Ù³ÃÇí ûñ»ÝùÝ»ñ »Ý ÁÝ¹áõÝí»É10:
ºññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù Ý³¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ïñ³ÝëýáñÙ³óÇáÝ Ó¨ÇÝ: ²Ûëå»ë, §ÊÕ×Ç ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ (1991Ã. ÑáõÝÇëÇ 17) ÐÐ ûñ»ÝùÇ
åñ»³ÙµáõÉ³ÛáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ñ, áñ §³é³çÝáñ¹í»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»î»’ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 63:
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ
(1990-1995 ÃÃ..)¦, ºñ¨³Ý, 1995, ¿ç 106:
10 ØÇÝã¨ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³Û¹ Ñ³ñóÁ ÝÙ³Ý Ï»ñå »Ý Ï³ñ·³íáñ»É µ³½Ù³ÃÇí
ûñ»ÝùÝ»ñ: úñÇÝ³Ï` §´ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ¦ (1991Ã.
ÑáõÉÇëÇ 9), áñÇ 31-ñ¹ Ñá¹. ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ. §³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÐÐ
íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ µÝ³å³Ñå³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝù ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÐÐ µÝáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó, ÏÇñ³éÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ (ï»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ (1990-1995 ÃÃ..), ¿ç»ñ 157, 240, 297, 339, 351, 473):
8
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ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí
¨ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÉÇÝ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ßÝ³·ñÇ 18 Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ` ÐÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÁ¦: úñ»Ýë¹ñÇ ÝÙ³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÇó µËáõÙ ¿ñ, áñ Ýáñ ÁÝ¹áõÝíáÕ ûñ»ÝùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
Ý»ñ³é»É ¿ñ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ÇÝãÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ §ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ¦ Ù³ëÇ 1-3-ñ¹
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ·ñ»Ã» í»ñ³ñï³¹ñáõÙ »Ý §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ11: ²Ûë ûñ»ÝùÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ íÏ³Û³ÏáãáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ` áñå»ë ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³é³çÝáñ¹áÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñ:
²ÛëåÇëáí, ÙÇÝã¨ 1995 Ã. ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë,
³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÐÐ-Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹áÏïñÇÝ³ÛÇó µËáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ó¨»ñÇÝª ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³Ý (ÇÝÏáñåáñ³óÇ³Ý), Ý»ñå»ï³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³Ïï»ñÇÝ Ï³ï³ñíáÕ ÑÕáõÙÝ»ñÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ñ³Ù³ÉÇñ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³Ù ÏáÉÇ½ÇáÝ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáÕ ³Ïï»ñ: ²Û¹åÇëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñ»Ýù ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ §Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý, í³í»ñ³óÙ³Ý ¨ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ (1992 Ã. ÑáõÝÇëÇ 6)12: ÂíáõÙ ¿ñ, Ã» ³Ûë ûñ»ÝùÁ ¹áõñë
Ï·³ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¹áÏïñÇÝ³ÛÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó ¨ Ïáñ¹»·ñ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ª ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»Éáí »íñáå³Ï³Ý ÷áñÓÁ13: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ûñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³Ý»ó ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, áñ ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ³Ýí»ñ³å³Ñ Ï³ï³ñÙ³Ý, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙÇÝ (Ñá¹í³Í 15)14: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ûñ»ÝùÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ ¨ Çñ³í³ÏÇñ³é³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Çñ³óÙ³Ý Ó¨»ñÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ ã¿ñ »ÝÃ³ñÏáõÙ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý:

Ð³Û³ëï³ÝÇ §²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÁ¦ å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ë³ÑÙ³Ý»Éáí, áñ áÉáñïÇ Çñ³í³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ: ²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³Ï³·ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³Û³óáõÙÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ »ñÏáõ áõÕÇáí. ³) ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ëï»ÕÍ»Éáí Ù³ñ¹áõ ³ÝÓ11

î»°ë §ÊÕ×Ç ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, / §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ (1990-1995 ÃÃ..)¦,
ºñ., 1995, ¿ç 136:
12
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ
(1990-1995 ÃÃ..)¦, ºñ., 1995, ¿ç 384-388:
13 ²Ûëå»ë ¶¸Ð ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ (Ñá¹í³Í 25) ¨ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ (Ñá¹í³Í 55)
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý
Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã, ÇëÏ Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõÝ»Ý ³é³çÝáõÃÛáõÝª
Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (ï»°ë Международное право / Под ред. Н.Т. Булатовой,
М., 1987, ¿ç 63):
14
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ
(1990-1995 ÃÃ..)¦, ºñ., 1995, ¿ç 387:

Государство и право

31

Ý³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, µ) ÙÇÝã¨ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ÉÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí. 1991 Ã.
³åñÇÉÇ 1-ÇÝ ÐÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõ¹Á í³í»ñ³óñ»ó §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ՝ ÏÇó ý³ÏáõÉï³ïÇí ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ¦:
²ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõó Ñ»ïá` ÙÇÝã¨ 1995 Ã., Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý
Ï³Û³óáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ïï»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í³í»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí:
Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÐÐ-Á Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹áÏïñÇÝ³ÛÇó µËáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÇÝª ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³Ý (ÇÝÏáñåáñ³óÇ³Ý), Ý»ñå»ï³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ïï»ñÇÝ Ï³ï³ñíáÕ ÑÕáõÙÝ»ñÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ñ³Ù³ÉÇñ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³Ù ÏáÉÇ½ÇáÝ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹áõÝ»É
¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñ»Ýù: ì»ñçÇÝë ë³Ï³ÛÝ, ã¿ñ áñ¹»·ñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·:

THE MAIN ISSUES OF THE OPERATION OF
INTERNATIONAL LAW OF HUMAN RIGHTS IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA IN 1990-1995
Levon SHAKHPARYAN
A postgraduate student of Philosophy, Sociology
and Law Institute of the National Academy of
Sciences of the Republic of Armenia
_________________________

The Declaration of Independence of Armenia played a significant role in the
development of the Institute of Human Rights in Armenia, establishing that the strategy of
legal development of the sphere is defined by the international legal criteria on behalf of
the Universal Declaration and the principle of respect for human rights. After the adoption
of the Declaration of Independence, the Human Rights Institute was being established in
two ways. First, through the current Parliament's legislative activities; creating the legal
grounds of personal, political and economic freedom. The second way is the ratification of
the international agreements before independence: on April 1, 1991 the Supreme Council
of the Republic of Armenia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights.
After gaining independence, in parallel with the international recognition of the Republic of
Armenia, until 1995, the legal establishment of human rights in the Republic of Armenia
was carried out also through the mass ratification of the international instruments on
human rights. From September 1991 to the beginning of 1995, 32 out of 148 international
agreements were directly related to human rights. In the domestic sphere activities of
international human rights the Republic of Armenia adhered to three basic forms of
implementation of the international treaties that have arisen from the Soviet doctrines.
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

²ðò²ÊÆ ØºÈÆøàôÂÚàôÜÜºðÆ Î²¼Ø²ìàðàôØÜ àô
Æð²ì²ø²Ô²ø²Î²Ü Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÀ
êï»÷³Ý Ð²ê²Ü-æ²È²ÈÚ²Ü
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÷áñÓ³·»ï
_________________________

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñ»Ï³Ý ¿: ØÇÝã¨ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Ñ³ëï³ï»ÉÁ ²ñó³ËÝ ³Ýó»É ¿ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ. V ¹³ñÇ
í»ñçÇÝ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, áñÇ ûñáù ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ1, XII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ê³ã»ÝÇ »é³×ÛáõÕ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ2,
ÇëÏ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÑÇÙùÇ íñ³ XVI ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ ù³éáñ¹áõÙ ÑÇÙÝáõÙ »Ý Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ3, ³ÛÝáõÑ»ï¨ª XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ, ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ4, ³å³
ÝáõÛÝ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ù³éáñ¹áõÙ áñå»ë ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïÇåÇ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í»ñ³Íí»É
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÇÝùÝ³í³ñ Ù³ñ½Ç5: ÆëÏ XX ¹³ñ³í»ñçÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ²ñó³ËÁ Ñéã³ÏíáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ:
ä»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï»ñï»Éáõ ³Ûë »ñÏ³ñ³ï¨ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÇÝëïÇïáõï ½·³ÉÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³çáñ¹ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ù»Ýù Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ »Ýù ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó
Ù»ÏÇª Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ:
²ñó³ËÇ ²é³Ýß³ÑÇÏÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý, ³í»ÉÇ áõßª V ¹³ñáõÙ Ó¨³íáñí³Í Ã³·³íáñ³Ï³Ý ï³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ XII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ·áÛ³ó³Ý »ñÏáõ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ü»ñùÇÝ Ê³ã»ÝÇ ¨ Ð³Ã»ñùÇ: ¸³ñ³í»ñçÇÝ ³Ûë »ñÏ×ÛáõÕ ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ³í»É³ÝáõÙ ¿ »ññáñ¹Á` ì»ñÇÝ Ê³ã»ÝÇ Ï³Ù Ì³ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: êñ³Ýáí Ï³ñÍ»ù Ã» ³í³ñïíáõÙ ¿ ý»á¹³É³Ï³Ý ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý µ³ñ¹ áõ
»ñÏ³ñ³ï¨ ·áñÍÁÝÃ³óÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ XII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ³ñ¹»Ý ²ñó³ËáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»ÇÝ ²é³Ýß³ÑÇÏÝ»ñÇ Ã³·³íáñ³Ï³Ý ïáÑÙÇó ë»ñ³Í »ñ»ù Ëáßáñ áõ Ñ½áñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñª Ü»ñùÇÝ Ê³ã»ÝÇ (ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ ÊáË³Ý³µ»ñ¹Ç ßñç³ÝÝ»ñÁ, Ê³ã»Ý ¨ Î³ñÏ³é ·»ï»ñÇ ÑáíÇïÝ»ñÁ ¨ ØÛáõë Ð³µ³Ý¹Ç ÙÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ), ì»ñÇÝ Ê³ã»ÝÇ Ï³Ù Ì³ñÇ
(ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ ì³ÕáõÑ³ëÇó áõ æ»ñÙáõÏ–ÆëÃÇëáõÇó í»ñ¨` ÙÇÝã¨ ê¨³Ý³ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³-

1

î»՛ë Øáíë»ë Î³Õ³ÝÏ³ïí³óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ²Õí³ÝÇó ³ßË³ñÑÇ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ,
³é³ç³µ³ÝÁ ¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ì³ñ³· ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1969 Ã., ¿ç 36:
2
î»՛ë ´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1975 Ã., ¿ç 45,
135, 145, 152:
3
î»՛ë Ø»ëñáíµ ³ñù»åÇëÏáåáë êÙµ³ï»³Ýó, î»Õ³·Çñ ¶»Õ³ñùáõÝÇ Ìáí³½³ñ¹ ·³õ³éÇ, áñ
³ÛÅÙ Üáñ-´³Û³½Çï ·³õ³é, ì³Õ³ñß³å³ï, 1895 Ã., ¿ç 784; И. Петрушевский, Очерки по
истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIXвв., Ленинград,
1949 г., с. 100; ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³µ³ÝÁ ¨
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ì³ñ³· ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1988Ã., ¿ç 25; Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë
´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù: ²ñó³Ë, ºñ¨³Ý, 1999Ã., ¿ç 215; ÝáõÛÝÇ
ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ÂÇýÉÇë, 1907Ã., ¿ç 40:
4
î»՛ë ºÕÇß¿ ÆßË³Ý»³Ý, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ 1917-1920, ºñ¨³Ý, 1999 Ã., ¿ç 174; Нагорный
Карабах в 1918-1923 гг., сборник документов и материалов, Ереван, 1992г., док. N 8, с. 13-15.
5
î»՛ë Нагорный Карабах в 1918-1923 гг., док. N 451, с. 650.
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÷»ñÁ) ¨ Ð³Ã»ñùÇ (ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ îñïáõ (Â³ñÃ³é) ·»ïÇ ÙÇçÇÝ ³í³½³ÝÁ, ³ÛÅÙ ¿É å³Ñå³ÝíáÕ Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùÁ)6:
ì»ñçÇÝÁ Ù³ñ»ó 1214 Ã. ÇßË³Ý ì³ËÃ³Ý·Ç Ù³Ñáí7, ÇëÏ Ü»ñùÇÝ Ê³ã»ÝÇ áõ ì»ñÇÝ
Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áÛ³ï¨»Éáí Ã³Ã³ñ-ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ¹ÅÝ¹³Ï ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõ Ýñ³Ýó Ñ»ïù»ñáí »Ï³Í ·³ñ³-·áÛáõÝÉáõ (ë¨ áãË³ñ) ¨ ³Õ·áÛáõÝÉáõ (ëåÇï³Ï áãË³ñ∗) ÃáõñùÙ»Ý ùáãíáñ ó»Õ»ñÇ∗∗ ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»ñáõÙ, å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý ëÏ½µÇó ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³ó³Ý` Ïáãí»Éáí
Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»ÉÇùáõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï ³éÝãíáÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ µ³½ÙÇóë ùÝÝáõÃÛ³Ý »Ý ³éÝí»É å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ÙÇÝã ûñë ãÇ ëï³ó»É
Çñ ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
¸»é¨ë Ù»Í³ÝáõÝ ð³ýýÇÝ Çñ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï §Ê³Ùë³ÛÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (16001827)¦ ÏáÃáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ñ»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ. §ì»ñçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ïÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý »ñ¨³Ý »Ï³Ý Ù»ÉÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨ ëï³ó³í Þ³Ñ-²µ³ë Ù»ÍÇ ûñ»ñÇó (1603): ä³ñëÇó ³Û¹ ³ßË³ñÑ³ß»Ý Ã³·³íáñÁ, áñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÁ ûï³ñ³½·ÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ ¿ÇÝ Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇó, ³í»ÉÇ µ³ñíáù ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ Çñ Ñå³ï³Ï ³ÛÉ³ë»é ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ Ï³é³í³ñ»É Ñ»Ýó Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ó»éùáí ¨
¹ñ³Ýáí ³Ùñ³óÝ»É ³ÙµáÕç å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý Ï³å»ñÁ: Ü³ ³é³çÇÝÁ
»Õ³í, áñ Ñ³ëï³ï»ó Ñ³Ûáó ÇßË³ÝÝ»ñÇ §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ, áñ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ÑÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýáí Þ³Ñ-²µ³ëÁ Ï³Ù»ó³í í³ñÓ³ïñ»É ³ÛÝ Ù»Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ,
áñ Ñ³Ûáó Ù»ÉÇùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»óÇÝ Ýñ³` ûëÙ³ÝóÇÝ»ñÇ ¹»Ù áõÝ»ó³Í Ñ³ÕÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»ç¦ 8 : ä»ïù ¿ ³ë»É, áñ ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÁª áñå»ë
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï, ³Ýó»É ¿ Ó¨³íáñÙ³Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ: ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý³Ëù³Ý §Ù»ÉÇù¦ ï»ñÙÇÝÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝ»ÉÝ áõ ³ñÙ³ï³íáñí»ÉÁ ï»Õ³Ï³Ý ý»á¹³É-Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ` ÇßË³ÝÝ»ñÁ, Ïáãí»É »Ý §å³ñáÝ¦ Ñ³Û»ñ»Ý³óí³Í ïÇïÕáëáí: ²Ûëå»ë, XIII ¹³ñáõÙ ì»ñÇÝ Ê³ã»ÝÇ ÇßË³Ý ¶ñÇ·áñÁ` Ð³ë³ÝÇ áõ ¸á÷Ç áñ¹ÇÝ, áñÁ ìñ³ó ³ñùáõÝÇùÇ ³Ã³µ»Ï Æí³Ý»Ç áñ¹áõ` ²í³·Ç, ²ñó³ËÇ ÇßË³Ý³ó ÇßË³Ý Ð³ë³Ý-æ³É³É-¸áÉ³ÛÇ áõ ÙÛáõë Ñ³Û ÇßË³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ñ Ã³Ã³ñ-ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇÝ ¹»åÇ Î³ñÇÝ, Î³å³¹áíÏÇ³ ¨ ³ÛÉáõñ, í»ñ³¹³éÝ³Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá 1244 Ã. ·ñ³Í Çñ ÑÇß³ï³Ï³-

6

î»՛ë ´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 45, 135, 145, 152:
î»՛ë ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, îÇ»½»ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ³ßË³ñÑ³µ³ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ,
Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ëïÕ³ÝÇß»ñáí Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¶¨áñ· ÂáëáõÝÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 2001 Ã., ¿ç
188:
∗
´³½Ù³ÃÇí Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ å³ï×³éáí Ýßí³Í ó»Õ³ËÙµ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
·ñ»É »Ý ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ·ñ»É §Ï³ñ³-ÏáÛáõÝÉáõ¦, §Õ³ñ³-ÕáÛáõÝÉáõ¦, §³Ï-ÏáÛáõÝÉáõ¦, §³ÕÕáÛáõÝÉáõ¦, áñáÝù ã»Ý ³ñï³óáÉáõÙ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ×Çßï Ó¨Á: Ø»Ýù å³Ñå³Ý»É »Ýù
ÃÛáõñù³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ:
∗∗
ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ëñ³Ýù ë¨ áãË³ñÝ»ñÇ (·³ñ³-·áÛáõÝÉáõ) ¨ ëåÇï³Ï áãË³ñÝ»ñÇ (³Õ·áÛáõÝÉáõ) ó»Õ³ËÙµ»ñ »Ý ³Ýí³Ýí»É Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í ï³ñµ»ñ ·áõÛÝÇ áõ ï»ë³ÏÇ áãË³ñÝ»ñÇ
Ñáï»ñÇ å³ï×³éáí: ²Ûë »ñÏáõ ó»Õ³ËÙµ»ñÁ ¹³í³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ
×ÛáõÕ»ñ. ·³ñ³-·áÛáõÝÉáõÝ»ñÁ ßÇ³Ý»ñ ¿ÇÝ, ÇëÏ ³Õ-·áÛáõÝÉáõÝ»ñÁ` ëáõÝÝÇÝ»ñ (ï»’ë Ð³Ïáµ
Ø³Ý³Ý¹Û³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¶, ºñ¨³Ý, 1977Ã., ¿ç, 350 380):
8
ð³ýýÇ, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ 10 Ñ³ïáñáí, Ñ. IX, ºñ¨³Ý, 1987Ã., ¿ç 417-418:
7
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ñ³ÝáõÙ ²í³·ÇÝ Çñ å³ñáÝÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ. §²Ý¹ (Î»ë³ñÇ³ÛáõÙ - ´. àô.) ³é»³É ½²õ»ï³ñ³Ýë å³ñáÝÝ ÇÙ ²õ³·Ý ¨ »ï ÇÝÓ ¨ ÇÙ ËÝ¹³ÉÇó »Õ»³É...¦9:
²Ñ³ §å³ñáÝ¦ ïÇïÕáëÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ï ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï, áñ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ¸á÷Û³Ý ¶ñÇ·áñ ÇßË³ÝÇ ¨ Ýñ³ ÏÝáç ²ë÷³ÛÇ Ùß³ÏáõÃ³Ýå³ëï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: §Â³ñ·Ù³Ýã³ó¦ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ²í»ï³ñ³ÝÁ ëï³Ý³Éáõ ¨ Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý ï³å³Ý³ï³ÝÁ`
Ê³Ãñ³í³ÝùÇÝ ÝíÇñ»Éáõ ³éÃÇí ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ ÃáÕ»É »Ý ÑÇß³ï³Ï³ñ³Ý, áñï»Õ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ëíáõÙ ¿. §¼Ù»Í »õ ½³Ù»Ý³õñÑÝ»³É å³ñáÝ³ó å³ñáÝ ½¶ñÇ·áñ áñ¹Ç
¸á÷ÇÝ »õ ½³Ù»Ý³·áí»ÉÇ ½µ³ñ»å³ßï ³ÙáõëÇÝ Çõñ ½å³ñáÝ ²ë÷³ÛÝ ½ëï³óáÕù »õ
½³ñ¹³ñÇãù ëáõñµ ³õ»ï³ñ³ÝÇë ÛÇß»ó¿ù Ç øñÇëïáë¦10: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ¶ñÇ·áñ ÇßË³ÝÇ ÏÇÝÁ` ²ë÷³Ý, Ù³Ñ³ó»É ¿ 1311Ã.11, Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ
í»ñáÝßÛ³É ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ ·ñí»É ¿ XIV ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ: ÜáõÛÝ ¹³ñÇ í»ñçÇó ëÏë³Í
³ñ¹»Ýª §å³ñáÝ¦ ïÇïÕáëÁ ·áñÍ³Íí³Í »Ýù ï»ëÝáõÙ Ý³¨ ²ñó³ËÇ ·»ñ³·³Ñ
ÇßË³ÝÝ»ñÇ` Ð³ë³Ý-æ³É³ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ï³ÝÁ: XIV ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ²ñó³Ë-Ê³ã»ÝÇ
ÇßË³Ý³ó ÇßË³ÝÝ ¿ñ Æí³Ý» II Ð³ë³Ý-æ³É³ÉÛ³ÝÇ áñ¹Ç æ³É³É III-Á, áñÇÝ
Å³Ù³Ý³Ï³·ÇñÁ å³ïíáõÙ ¿ §å³ñáÝ¦ ïÇïÕáëáí. §äÈ´ (1383) ¿ñ, Ù»Ñ»ÏÇ ³ÙëÇ Æ¼
(26) ¿ñ∗, áñ Ï³½Ù»ó³õ, áñ ¿ ëáõñµ ³õ»ï³ñ³Ýë Ø»Í ÎáÕÙ³Ýó Ê³ã»ÝáÛ »åÇëÏáåáë³ñ³Ý¿Ý Ø³Ûñ³ù³Õ³ù¿Ýë, ÇßË³ÝáõÃ»³Ý å³ñáÝ æ³É³ÉÇÝ, »åÇëÏáåáëáõÃ»³Ý ï¿ñ
¶ñÇ·áñÇÝ ¶»é³ù³ñ»óÇÝ...¦ 12 : Ð³ë³Ý-æ³É³ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÇßË³Ý³Ï³Ý ï³ÝÁ §å³ñáÝ¦
ïÇïÕáëÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù Ý³¨ Ñ»ï³·³ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë,
¶³ÝÓ³ë³ñÇ »Ï»Õ»óáõ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ å³ïÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ×³Ï³ï³Ù³ëÇÝ
÷áñ³·ñí³Í ¿. §Î²Ø²ôÜ ²[êîàôÌà]Ú ºê ê²ÚîàôÜê àð¸Æ ä²ðàÜ ²Ô´²êî[ÆÜ]
îìÆ ÆØ Ð²ÚðºÜ²òÜ ¼î²ÜÌ²Òàð Æ êàôð´ àôÊîê ¶²[Ü]Ò²ê[²]ð²
Ú²è²æÜàð¸àôÂ[º²Ø]´ î[¾]ð ºÔ[Æ²]ÚÆÜ ê[à]ø[²] ºîàôÜ î²ð²Ü: ¶: Ä²Ø. àì
¼²Úê Ð²ÚðºÜÆøê Ð²Ü[Úð] ¾ ºÎºÔºòàôê :¶ÖÄÀ: Ð²Úð²äºî²ò Ü¼àì²Ì ¾:
ÂìÆê: ÂÖÄ¼: (1467)¦13: ÆëÏ Ê³ã»Ý³ÓáñÇ ¶»ï³ÙÇçÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ í³ÝùáõÙ
1473Ã. ÁÝ¹ûñÇÝ³Ïí³Í ²í»ï³ñ³ÝÇ ·ñÇãÝ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ýß»É ¿ áñå»ë §...Ç
ï¿ñáõÃ»³Ý ï»ÕõáÛë å³ñáÝ ì¿ÉÇç³ÝÇÝ...¦14: §ä³ñáÝ¦-Á ýñ³Ýë»ñ»Ý §baron¦ µ³éÝ ¿,
áñ ·³ÉÇë ¿ ÙÇçÇÝ É³ïÇÝ»ñ»Ý §baro¦ (Ñ³Û»ñ»Ý` ÇßË³Ý³íáñ, ï»ñ) µ³éÇó, ÇëÏ í»ñçÇÝë
¿É` ÑÇÝ µ³ñÓñ ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý §baro¦ (Ñ³Û»ñ»Ý` ³½³ï Ù³ñ¹) Ó¨Çó, áñÁ µáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
§å³ï»ñ³½ÙÇÏ¦ 15 : ÐÇÝ Ñ³Û Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÝ³·»ï Ê³ãÇÏ ê³Ùí»ÉÛ³ÝÁ, ùÝÝáõÃÛ³Ý
³éÝ»Éáí §å³ñáÝ¦ ï»ñÙÇÝÁ, ·ñ»É ¿. §...å³ñáÝ ï»ñÙÇÝÁ...²ñ¨ÙïÛ³Ý Ú»íñáå³ÛÇ
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ý»á¹³É³Ï³Ý µ³ñáÝ – baron µ³éÇ ÑÝãÛáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ó¨³÷áËáõÙÝ »:
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ` ³Û¹ ï»ñÙÇÝÁ ÷áË³Ýóí»É » ¼³ù³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý
ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ñ³Û Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó: ì»ñçÇÝë, ë»ñï ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ³é¨ïñ³Ï³Ý
9

´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 190:
Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù, ¿ç 309:
11
î»՛ë ´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 318:
∗
1383Ã. ÑáõÉÇëÇ 9-ÇÝ (ï»’ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 303):
12
Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù: ²ñó³Ë, ¿ç 295:
13
¸Çí³Ý Ñ³Û íÇÙ³·ñáõÃÛ³Ý, åñ³Ï V, ²ñó³Ë, Ï³½Ù»ó ê»¹ñ³Ï ´³ñËáõ¹³ñÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 1982
Ã., ¿ç 42:
14
Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù: ²ñó³Ë, ¿ç 287:
15
Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý, Ð³Û»ñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ. IV, ºñ¨³Ý, 1979 Ã., ¿ç 65-66:
10
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Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñå³Ý»Éáí ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ú»íñáå³ÛÇ ý»á¹³É³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÝÙ³Ý³å»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙ áõÝ»Ý³Éáí ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ íñ³Ûáí
³ÝóÝáÕ Ë³ã³Ïñ³ó ½áñù»ñÇ Ñ»ï, Ûáõñ³óñ»É »ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ»óñ»É ï»Õ³Ï³Ý Ñ³Û ý»á¹³É³Ï³Ý ëÇëï»ÙÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ú»íñáå³ÛÇ ý»á¹³É³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ï»ñÙÇÝÝ»ñ...
Ø³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý áõ ³ñÓ³Ý³·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ Û» Û»½ñ³Ï³óÝ»É, íáñ
å³ñáÝ ï»ñÙÇÝÁ ÝáõÛÝ³ÝÇß » ÇßË³Ý µ³éÇÝ¦16: XVI ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ ù³éáñ¹Çó ²ñó³ËÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ëÏëáõÙ ¿ ·áñÍ³Íí»É §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ, áñÁ, ÏÇñ³éáõÙÇó
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ¹áõñë ÙÕ»Éáí §å³ñáÝ¦ ïÇïÕáëÇÝ, ÝáõÛÝ ¹³ñÇ í»ñçÇó ëÏë³Í ³ñ¹»Ý
¹³éÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ý»á¹³É-Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨Á: ²Ûë
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ÇÑ³ñÏ» å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ XVI ¹³ñÇ ëÏ½µáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í³·áõÛÝ Ù³ëÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ²ñó³ËÁ, ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ýáñ³Ï³½Ù Ï½Éµ³ßÝ»ñÇ
ê»ýÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï 17 : ì»ñçÇÝë Çñ Ñ»ï Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÛÃ ¿ µ»ñáõÙ ý»á¹³É³Ï³Ý ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Çñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ²Ûë Ù³ëÇÝ È»áÝ ·ñ»É ¿.
§16-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇó ¿, áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÇßËáÕÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ Ïñ»É,
áñ ë»Ù³Ï³Ý µ³é ¿ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §Ã³·³íáñ¦: ²Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÇó ³é³ç Ýñ³Ýù
ëáíáñ³µ³ñ §ÇßË³Ý¦ ïÇïÕáëáí ¿ÇÝ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ: Ø»½ ÃíáõÙ ¿, Ã» ³é³Ýó ÇÙ³ëïÇ
ã¿ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: 16-ñ¹ ¹³ñÇó ¿É, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, Ï³½ÙíáõÙ ¿ Ýáñ ê»ýÛ³Ý Æñ³ÝÁ.
¨, ³Ýßáõßï, ³Û¹ ß³Ñ»ñÇ Ñ³ëï³ï³Í Ï³ñ·Ý ¿ñ, áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Û ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
×³Ý³ã»Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ í»Ñ³å»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ñ³ëï³ïí»Ý
ß³Ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³Ýí³Ýí»Éáí Ù»ÉÇù. ÇÑ³ñÏ», áã Ã» ³Ûë µ³éÇ ÑÇÝ ¨ ÇëÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí
(Ã³·³íáñ), ³ÛÉ Çµñ¨ ·³í³é³Ï³Ý Ù³ëÝ³íáñ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñ¦18: Æñ»Ýó Ýáñ³ëï»ÕÍ
å»ïáõÃÛáõÝÁ ³Ùñ³óÝ»Éáõ áõ Ñ½áñ³óÝ»Éáõ, ³Û¹åÇëáí Ñ½áñ³óáÕ ÃÛáõñù³Ï³Ý
å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÝ ³éÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å³ñëÇó ß³Ñ»ñÝ Çñ»Ýó ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ »ñÏÇñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ²ñó³ËáõÙ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ
ëï»ÕÍ»óÇÝ Ñáõë³ÉÇ Ñ»Ý³ñ³Ý` Ñ³ÝÓÇÝë Ñ³Û ÇßË³Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÇ: ²Û¹ ÇßË³Ý³Ï³Ý
ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó ß³ï»ñÇÝ, áñáÝù, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ §ÇßË³Ý¦
Ï³Ù §å³ñáÝ¦, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ßÝáñÑ»óÇÝ §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ` ï³Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
§Ø»ÉÇù¦ ï»ñÙÇÝÁ ³ñ³µ³Ï³Ý §malik¦-§Ù³ÉÇù¦ µ³éÝ ¿: ²ÛÝ ÃÛáõñù³Ï³Ý
³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ÑÝãáõÙ ¿ §melik¦-§Ù»ÉÇù¦, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §ï»ñ, ÇßË³Ý¦, ÇÝãÝ ¿É
·³ÉÇë ¿ §mlk¦ §ïÇñ»É, ÇßË»É¦ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»Ù³Ï³Ý ³ñÙ³ïÇó 19 : Ð³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»ÉÇù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ
³é³çÇÝ Ññáí³ñï³ÏÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Æñ³ÝÇ ß³Ñ Â³ÑÙ³ëå I-ÇÝ (1524-1576ÃÃ.)20: XVI
¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ëÏ½µÇÝ Ý³ ß³Ñ³Ï³Ý Ññáí³ñï³Ïáí Ñ³ëï³ï»É ¿ Ø»ÉÇùµ»ÏÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇù ·³í³éÇ áõÃ ·ÛáõÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Ñ³ ³Û¹
Ññáí³ñï³ÏÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. §àñáíÑ»ï¨ Ø¿ÉÇù-´¿Ï ùñÇëïáÝ»³ÛÝ
Û³ÛïÝ»³ó Ã¿ Ç Ññáí³ñï³ÏÇë ÛÇß»³É ·ÇõÕûñ³ÛùÝ, áñù Ç Ý³Ñ³Ý·Ç Íáí³ÏÇÝ ¶»û·ã³ÛÇ,
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ Ýáñ³ »Ý ë»åÑ³Ï³Ý ¨ áõÝÇ ³é Ç Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ µ³ÝÇó Çõñáó ½·Çñë
16

Ê³ãÇÏ ê³Ùáõ»ÉÛ³Ý, ÐÇÝ Ñ³Û Çñ³íáõÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ñ. I, Ú»ñ¨³Ý, 1939Ã., ¿ç 243:
Ð³Ïáµ Ø³Ý³Ý¹Û³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¶, ºñ¨³Ý, 1977Ã., ¿ç 417; È. Ïåòðóøåâñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 69.
18
È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. III, ·. II, ºñ¨³Ý, 1973Ã., ¿ç 16:
19
î»՛ë Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý, Ð³Û»ñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ. III, ºñ¨³Ý, 1977 Ã., ¿ç 294:
20
î»՛ë ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2005 Ã., ¿ç 303:
17
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ûñÇÝ³¹ñáÕ³ó Ù»ñáó Ç Ó»éÇÝ ÇõñáõÙ. í³ëÝ áñáÛ ¨ Ù»ù Ñ³ëï³ï»ó³ù ÉÇÝ»É
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ÝáñÇÝ áñå¿ë ¿ÇÝ, ¨ á’ã áù ³é³Ýó Çñ³õ³Ýó ûñÇÝ³ó ÉÇÝÇóÇ Ó»éÝ³ÙáõË
ë»åÑ³Ï³Ý ÑáÕáÛ Ýáñ³Û, ¨ ÃáÕ»³É »Ùù ÝÙ³ ³éÝ»É ½ßÇÝáõÃÇõÝ ¨ ½ó³Ýë, ½Ç ÙÇ’ Ñ³ëó¿
å³Ï³ëáõÃÇõÝ ³ñùáõÝÇ Ñ³ëáõÃÇóÝ, Û³ÛëÙ Ù³ëÇÝ ½³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý ÇÙ ë³ëïÇÏ
·Çï³ó»³É, ÙÇ’ ÁÝ¹ÇÙ³ëçÇù. ¨ Û³Ù»Ý³ÛÝÇ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ½Ýáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÇ’
ËÝ¹ñ»ëçÇù. Û³Ùë»³Ý é³Ù³½³ÝÇ 966 Ãáõ³Ï³ÝÇ ï³×Ï³ó (1557)¦ 21 : ²ÕµÛáõñÝ»ñÇó
Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ý³¨, áñ Â³ÑÙ³ëå I-Ý Çñ Ï³é³í³ñÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó` 1550-³Ï³Ý
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇó ëÏë³Í, Ó»éÝ³ÙáõË ¿ »Õ»É ý»á¹³É³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·Ç
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³ÝÁ ¨ Ñëï³Ï»óÙ³ÝÁ: Æ ß³ñë µ³½Ù³ÃÇí Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ýñ³
Ññ³Ù³Ýáí ¿ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ë³ÑÙ³Ýí»É, áñ ³ÛëáõÑ»ï §Ë³Ý¦ ïÇïÕáëÝ ³í»ÉÇ
µ³ñÓñ ¿ Ñ³Ù³ñí»Éáõ, ù³Ý §ëáõÉÃ³Ý¦-Á 22 : ºÝÃ³¹ñ»ÉÇ ¿, áñ Ñ»Ýó ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï ¿É
Ñëï³Ï»óí»É ¿ §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÇ ßÝáñÑÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ ý»á¹³É³Ï³Ý ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇáõÙ
³Û¹ ïÇïÕáëÁ ÏñáÕ ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ:
´³óÇ ß³Ñ³Ï³Ý Ññáí³ñï³ÏÝ»ñÇóª Ù»ÉÇùáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇÝ ³éÝãíáÕ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝáõÙ »Ýù Ý³¨ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë, XVII ¹³ñÇ
Ñ³Û å³ïÙÇã ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇÝ, Ëáë»Éáí úëÙ³ÝÛ³Ý ÃÛáõñù»ñÇ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ
Ñ³ñëï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»Õí³Í íñ³óÇ, ùáõñ¹ ¨ Ñ³Û ÇßË³Ý³íáñÝ»ñÇ áõ
ï³Ýáõï»ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ·ñ»É ¿, áñ »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ÇÙ³ÝáõÙ »Ý ß³Ñ ²µµ³ë I-Ç ¹»åÇ
²Ý¹ñÏáíÏ³ë Ý³Ë³ï»ë³Í ³ñß³í³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, 1603/4 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÁÝ¹³é³ç »Ý
·ÝáõÙ ¨ ËÝ¹ñáõÙ, áñ ß³ÑÝ Çñ §÷ñÏ³ñ³ñ¦ »ñÃÝ ³ñ³·³óÝÇ: Ð³Û³ëï³ÝÇó ä³ñëÇó
ß³ÑÇÝ ÁÝ¹³é³ç »Ý ·Ý³ó»É. §...²Õí³ÝÇó »ñÏñÇó ¨ Ñ³Ûáó ³½·Çó ·Ý³óÇÝ ê³ñáõË³Ý
µ»ÏÁ ¨ Çñ »Õµ³Ûñ Ü³½³ñÁ àëÏ³Ý³å³ï ·ÛáõÕÇó 23 , úÕÉ³Ý ù»ßÇßÁ ¨ Çñ »Õµ³Ûñ
Ô³É³µ»ÏÇÝ` Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÇó 24 , æ³É³É µ»ÏÝ Çñ »Õµáñ áñ¹ÇÝ»ñáí Ê³ã»ÝÇó 25 , Ù»ÉÇù
êáõçáõÙÁ` ¸Ç½³ÏÇó 26 , Ù»ÉÇù ö³ßÇÏÁ` øáãÇ½ ·ÛáõÕÇó 27 , Ù»ÉÇù ´³ñ³Ý` ´ñÇï³ë
21

Ø»ëñáíµ ³ñù»åÇëÏáåáë êÙµ³ï»³Ýó, î»Õ³·Çñ ¶»Õ³ñùáõÝÇ Ìáí³½³ñ¹ ·³õ³éÇ, áñ ³ÛÅÙ
Üáñ-´³Û³½Çï ·³í³é, ¿ç 784:
22
î»°ë È. Ïåòðóøåâñêèé, ¿ç 100.
23
àëÏ³Ý³å³ï ·ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝ ¶³ñ¹Ù³Ý ·³í³éáõÙ, ÑÇÙÝí³Í ¿ ¶³ÝÓ³Ï ·»ï³ÏÇ
Ó³Ë ³÷ÇÝ: ¶³ñ¹Ù³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ²¹ñµ»ç³Ý ÑáñçáñçíáÕ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
µéÝ³½³íÃí³Í Ô³½³ËÇ, Âáíáõ½Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¨ Þ³ÙùáñÇ ßñç³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ë»ñÇÝ (ï»’ë
²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 530):
24
Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÁ ·ïÝí»É ¿ ²ñó³ËÇ Ð³Ã»ñù ·³í³éáõÙ: ÐÇÙÝ³¹ñí³Í ¿ îñïáõ (Â³ñÃ³é) ·»ïÇ
Ó³Ë ³÷ÇÝ: ²ÛÅÙÛ³Ý ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÝ ¿ (ï»’ë
²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 530):
25
Ê³ã»ÝÁ ²ñó³ËÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·³í³éÝ ¿ñ, Ùáï³íáñ³å»ë ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ Ý»ñÏ³ÛÇë
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ
Ù³ë»ñÁ (ï»’ë ²ßáï Ø»ÉùáÝ»³Ý, Ð³ÛÏ³Ï³Ý ø³ñí³×³é »õ ²Õ³Ñ»×ù ·³õ³éÝ»ñÁ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç, §¸ñûß³Ï¦, ÃÇõ 15, ºñ»õ³Ý, 1993Ã., ¿ç 26):
26
¸Ç½³ÏÁ ²ñó³ËÇ ·³í³éÝ»ñÇó ¿ñ: ê³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñ³ñ³íÇó ²ñ³ùëÁ, ³ñ¨»ÉùÇó` ØáõÕ³ÝÇ
¹³ßïÁ, ÑÛáõëÇëÇó` øÛáÝ¹³É³Ý ·»ïÁ, ³ñ¨ÙáõïùÇó` øÇñë É»éÁ (ï»’ë ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ,
ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 531): Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙÛ³Ý ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ð³¹ñáõÃÇ
ßñç³ÝÇÝ (ï»°ë ²ßáï Ø»ÉùáÝ»³Ý, Ð³ÛÏ³Ï³Ý ø³ñí³×³é »õ ²Õ³Ñ»×ù ·³õ³éÝ»ñÁ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç, §¸ñûß³Ï¦, ÃÇõ 15, ºñ»õ³Ý, 1993Ã., ¿ç 26):
27
§øáãÇ½¦-Á Ìáí³ï»Õ ·ÛáõÕÇ ÑÇÝ ³ÝáõÝÝ ¿, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñó³ËÇ ì³ñ³Ý¹³ ·³í³éáõÙ
(²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 531): Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙÛ³Ý ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ Ìáí³ï»Õ ·ÛáõÕÇÝ:
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·ÛáõÕÇó 28 ,...Ù»ÉÇù Ð³ÛÏ³½Á` øßï³Õ ·³í³éÇ 29 Ê³Ý³Í³Ë ·ÛáõÕÇó¦ 30 : ´³óÇ
Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó, Ù»ÉÇùáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
»Ýù ·ïÝáõÙ Ý³¨ íÇÙ³·ñ³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë, ì³ñ³Ý¹³ÛÇ Ù»ÉÇù
²í³ÝÁ 1566Ã. Ë³ãù³ñ ¿ Ï³Ý·Ý»óñ»É Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ`
³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ. §Î³Ù³õ ³Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ ²ëïáõÍáÛ, »ë Ø»ÉÇù ²õ³Ý Ï³Ý·Ý»óÇ
½Ë³ãë Ç ÷ñÏáõÃÇõÝ Ñûñ ÇÙáÛ Ø»ÉÇù ä³åÇÝ, Ù³õñÝ ÇÙáÛ ÊáÝ¹Ç Ë³ÃáõÝÇÝ, áí áñ ÛÇß¿ù
Ç î¿ñ, ÛÇß»ëçÇù ³é ²ëïáõ³Í Ãí. èÄº (1566) ÇÝ¦ 31 : ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Æñ³ÝÇ ß³Ñ
Â³ÑÙ³ëå I-Ç í»ñáÑÇßÛ³É Ññáí³ñï³ÏÁ, ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõ ï»Õ³Ï³Ý
³å³ñ³ïÝ»ñáõÙ í»ñçÇÝÇë Ï³ï³ñ³Í å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ »Õ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óáõ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ
áõ ì³ñ³Ý¹³ÛÇ Ù»ÉÇù ²í³ÝÇ Ï³Ý·Ý»óñ³Í Ë³ãù³ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ` Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ë»É, áñ ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»ÉÇùáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ ëÏ½µÝ³íáñí»É ¿
Ùáï³íáñ³å»ë XVI ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ ù³éáñ¹áõÙ: Ø»ÉÇù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ
³ÝÅËï»ÉÇ ¨ Ñ³ëï³ïáõÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ýù ³ñ¹»Ý XVI ¹³ñÇ í»ñçÇó XVII
¹³ñÇ ëÏ½µÇó` Ï³åí³Í Æñ³ÝÇ ß³Ñ ²µµ³ë I-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ßñç³ÝÇ (1587-1629ÃÃ.)32
Ñ»ï33: ²ÛÅÙ Ëáë»Ýù §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ ÏñáÕ ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ: Ø»ÉÇùáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇ ³é³ç³óÙ³Ý ëÏ½µáõÙ §Ù»ÉÇù¦ ï»ñÙÇÝÁ ß³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ
»ñÏ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ. ÙÇ ¹»åùáõÙ §Ù»ÉÇù¦-Á ·ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇãÝ ¿ñ 34 , Ù»Ï ³ÛÉ
¹»åùáõÙ` ·³í³éÇ: ¸³ ¿ íÏ³ÛáõÙ ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óáõ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ. êáõçáõÙÁ ¸Ç½³Ï
·³í³éÇ Ù»ÉÇùÝ ¿ñ, ö³ßÇÏÁ` øáãÇ½ ·ÛáõÕÇ, ´³ñ³Ý ´ñÇï³ë ·ÛáõÕÇ Ù»ÉÇùÝ ¿ñ,
Ð³ÛÏ³½Á` øßï³Õ ·³í³éÇ:
ê³Ï³ÛÝ ß³Ñ ²µµ³ë I-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ßñç³ÝÇó ëÏë³Í` Ñëï³Ï»óíáõÙ »Ý §Ù»ÉÇù¦
ïÇïÕáëÇ ßÝáñÑáõÙÝ áõ ³Û¹ ïÇïÕáëÁ ÏñáÕ ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ: ê³, ÇÑ³ñÏ», å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ
²µµ³ë I-Á Éáõñç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ã»’ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý,
Ã»’ ï»Õ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ` ¹ñ³Ýáí ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ï»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Í»Éáí
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í å»ïáõÃÛ³Ý35:
Þ³Ñ ²µµ³ëÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Æñ³ÝÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ï ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·ñ»É ¿. §Þ³Ñ
²µµ³ëÁ ÃáÕ»É ¿ñ »ñÏñÇ í³ñã³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³ÛÝ ÝáõÛÝ Ó¨áí, ÇÝã
Å³é³Ý·»É ¿ñ Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ Ý³ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¹³ñÓñ»ó ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ áõ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï¦36: ²ëí³ÍÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ð³ýýáõ
28

¸»é¨ë ×ßïí³Í ã¿ ´ñÇï³ë ·ÛáõÕÇ ï»ÕÁ:
§øßï³Õ¦-Á ÝáõÛÝ §ø³ß³Ã³Õ¦-Ý ¿, áñÁ ÑÇÝ ²Õ³Ñ»çù ·³í³éÇ Ýáñ ³ÝáõÝÝ ¿:
Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙÛ³Ý ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇÝ (ï»°ë ²é³ù»É
¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 531):
30
²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³µ³ÝÁ ¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ì³ñ³· ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1988Ã., ¿ç 25:
31
Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù, ¿ç 215; ÝáõÛÝÇ
ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ¿ç 40:
32
î»°ë ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 313:
33
î»°ë Ø»ëñáíµ ³ñù»åÇëÏáåáë êÙµ³ï»³Ýó, î»Õ³·Çñ ¶»Õ³ñùáõÝÇ Ìáí³½³ñ¹ ·³õ³éÇ, áñ
³ÛÅÙ Üáñ-´³Û³½Çï ·³õ³é, ì³Õ³ñß³å³ï, 1895 Ã., ¿ç 785-794:
34
î»°ë È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. III, ·. I, ºñ¨³Ý, 1969Ã., ¿ç 61:
35
î»°ë È. Ïåòðóøåâñêèé, ¿ç 72, 81.
36
ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 325:
29

38

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ñ»ï¨Û³É Ëáëù»ñÁ. §ì»ñçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ÑÇÝ ïÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý »ñ¨³Ý
»Ï³Ý Ù»ÉÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨ ëï³ó³í Þ³Ñ-²µ³ë
Ù»ÍÇ ûñ»ñÇó (1603)... Ü³ ³é³çÇÝÁ »Õ³í, áñ Ñ³ëï³ï»ó Ñ³Ûáó ÇßË³ÝÝ»ñÇ §Ù»ÉÇù¦
ïÇïÕáëÁ, áñ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó¦ 37 : Î³ñÍáõÙ »Ýù, ð³ýýáõ
û·ï³·áñÍ³Í §Ñ³ëï³ï»ó¦ µ³éÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É §í»ñ³Ñ³ëï³ï»É¦ ÇÙ³ëïáí:
²µµ³ë I-Á áã Ã» Ýáñ ÑÇÙÝ»ó Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý»ó §Ù»ÉÇù¦ ïÇïÕáëÁ, ³ÛÉ í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó
Ý³Ëáñ¹ ß³Ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝ³ÍÁ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýáñ ÇÙ³ëï ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
Ñ³Õáñ¹»Éáí ¹ñ³Ý: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É ³ë³ÍÁ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ð³ýýÇÝ
ß³ñáõÝ³Ï»É ¿. §...áñ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó¦: ²µµ³ë I-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý
ßñç³ÝÇó ëÏë³Í ³ñ¹»Ýª Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ §Ù»ÉÇù¦ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ
·³í³éÇ ïÇñ³Ï³É: ²Û¹ »Ý íÏ³ÛáõÙ ²µµ³ë I-Ç ¨ Æñ³ÝÇ Ñ»ï³·³ ß³Ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Û
ÇßË³ÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í Ññáí³ñï³ÏÝ»ñÁ38:
²ÛÅÙ å³ñ½»Ýù, Ã» ²ñó³ËÇ Ñ³Û ³½Ýí³Ï³Ý ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó áí ¿
Æñ³ÝÇ ß³Ñ³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÇó ³é³çÇÝÁ ëï³ó»É §Ù»ÉÇù¦ Ïáãí»Éáõ Ù³ëÇÝ
Ññáí³ñï³Ï: ØÇÝã ûñë Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ²ñó³ËÇ ÑÇÝ·
·³í³éÝ»ñÇ ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ Æñ³ÝÇ ß³ÑÇó ·³í³éÇ Ù»ÉÇù Ïáãí»Éáõ Ù³ëÇÝ
Ññáí³ñï³Ï ¿ ëï³ó»É ì³ñ³Ý¹³ÛÇ Ù»ÉÇù ØÇñ½³µ»ÏÁ: Ü³ É»½·ÇÝ»ñÇ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Çñ ³í³· »Õµáñ` ¶»Õ³ñùáõÝÇù ·³í³éÇ
Ù»ÉÇù Þ³ÑÝ³½³ñÇ Ñ»ï 1603Ã. µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ ²ñó³ËÇ ì³ñ³Ý¹³
·³í³éÇ ²í»ï³ñ³Ýáó ·ÛáõÕáõÙ39: ºñ»ù ï³ñÇ ³Ýó` 1606Ã., ä³ñëÇó ß³Ñ ²µµ³ë I-Ç
(1587-1629ÃÃ.) Ññáí³ñï³Ïáí ØÇñ½³µ»ÏÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ì³ñ³Ý¹³ ·³í³éÇ Ù»ÉÇùÇ
å³ßïáÝáõÙ 40 : ò³íáù ãÇ å³Ñå³Ýí»É ²µµ³ë I-Ç ÑÇßÛ³É Ññáí³ñï³ÏÁ: Ø»ÉÇù
Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ å³Ñå³Ýí³Í ³é³çÇÝ Ññáí³ñï³ÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ì³ñ³Ý¹³ÛÇ
Ù»ÉÇù ØÇñ½³µ»ÏÇ áñ¹áõÝ` ´³ÕÇ I-ÇÝ: ì»ñçÇÝë 1633Ã. Æñ³ÝÇ ß³Ñ ê»ýÇ I-Ç (16291642ÃÃ.)41 ÏáÕÙÇó ëï³ó»É ¿ ì³ñ³Ý¹³ÛÇ Ù»ÉÇù Ýß³Ý³Ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ Ññáí³ñï³Ï, áñÇ
å³ï×»ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ Ø³Ï³ñ ´³ñËáõï³ñÛ³ÝóÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ëË³ÉÙ³Ùµ
Ññáí³ñï³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ Ñ³Ù³ñ»É ß³Ñ ²µµ³ë I-ÇÝ (1587-1629ÃÃ.), ÙÇÝã¹»é ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï Æñ³ÝÇ ß³ÑÁ ê»ýÇ I-Ý ¿ñ: ²Ñ³ ³Û¹ Ññáí³ñï³ÏÇ å³ï×»ÝÁ. §´³ñÓñ³·áÛÝ
Ññ³Ù³Ý »Õ³õ... Üß³Ý³õáñ ùñÇëïáÝ»³Û Ø¿ÉÇù ´³ÕÇÝ Û³ÛïÝáõÙ ¿ Ã¿ ì³ñ³Ý¹³Û
·³õ³éÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, ÝáÛÝ ·³õ³éÇ ï³Ýáõï¿ñ»ñÇ Ï³½Ù³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í×éáí
ÁÝïñ»É ¨ ×³Ý³ã»É »Ý ½ÇÝùÁ Çñ³Ýó Ù¿ÉÇù, µ³Ûó ÛÇß»³É ·³õ³éÇ ßñç³ÝÝ»ñÇó ÙÇ
ù³ÝÇëÝ` Ø¿ÉÇù ¸³ÝÇ¿ÉÁ... Â³·³õáñÇÝ Ù»ñÓ³õáñ µ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ý³õáñÝ»ñÝ ê³ýÇÕáõÉÇ µ¿Ï ¨ ²ÉÇ-Ø³ñ¹³Ý µ¿Ï Çõ½µ³ßÇÝ, Ø³Ù¿¹-´³Õñ-µ¿Ï ¨ áõñÇßÝ»ñÝ Ñ³ëï³ï»É »Ý
Ñå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í×ÇéÁ: ²Û¹ µ³ÝÁ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí
í»ñ¨ ÛÇßáõ³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý... (Ø¿ÉÇù-´³ÕÇÝ) ËÝ¹ñáõÙ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ½ÇÝùÁ Ù¿ÉÇù
ÛÇß»³É ·³õ³éÇÝ: ²ñùáõÝÇ ûñ³·ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ³Û¹ ·³õ³éÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
(Ù»ÉÇùáõÃÇõÝÝ) Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ñ Ø¿ÉÇù-Øáõ½³ýý³ñÇÝ... Ø¿ÉÇù-Øáõ½³ýý³ñÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Û¹ í×éÇ í»ñ³Û Ù³Ï³·ñ»É ¿, áñ ÇÝùÝ Ññ³Å³ñõáõÙ ¿ ÛÇß»³É ·³õ³éÇ
37

ð³ýýÇ, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. IX, ºñ¨³Ý, 1987Ã., ¿ç 417-418:
î»°ë Ø»ëñáíµ ³ñù»åÇëÏáåáë êÙµ³ï»³Ýó, î»Õ³·Çñ ¶»Õ³ñùáõÝÇ Ìáí³½³ñ¹ ·³õ³éÇ, áñ
³ÛÅÙ Üáñ-´³Û³½Çï ·³í³é, ¿ç 785-795:
39
î»°ë ²ñï³Ï Ø³Õ³ÉÛ³Ý, ²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ÉÇù³Ï³Ý ïÝ»ñÁ XVII-XIX ¹¹., ºñ¨³Ý,
2007, ¿ç 160-161:
40
î»՛ë ´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, ²ñó³ËÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñ»ñÁ, ¿ç 132:
41
î»°ë ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 328:
38
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Ù¿ÉÇùáõÃ»³Ý å³ßïûÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõó ¨ áñ Ýáñ³ »Õµûñ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ áã áùÇ Û³ÝÓÝáõ³Í
ã¿ ³Û¹ å³ßïûÝÇ Ï³ï³ñ»ÉÝ: àôëïÇ Û³ñ·»Éáí Ýáñ³ (Ø¿ÉÇù-´³Õáõ) ËÝ¹ÇñÁ, Ù»Ýù
Ññ³Ù³Û»óÇÝù, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í×éÇÝ, áñÁ Ï³½Ù»É »Ý Ø¿ÉÇù-Øáõ½³ýý³ñÝ ¨
áõñÇßÝ»ñÝ, Ù»ñ Ã³·³õáñ³Ï³Ý ÙÇõë ßÝáñÑÝ»ñÇ ÝÙ³Ý §ÈáõÛ-ÇÉ¦ (ÏáÏáñ¹ÇÉáëÇ ï³ñÇÝ)
³ÙëÇ áõÃÇÝ... (Ýß³Ý³Ï»É – ê. Ð-æ.) Ø¿ÉÇù-´³ÕÇÝ Ù¿ÉÇù ì³ñ³Ý¹³ÛÇ ·³õ³éÇÝ, áñÝ
³é³ç Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ñ Ø¿ÉÇù-Øáõ½³ýý³ñÇÝ ¨ Ô³ñ³-ÎÇõÝÇÝ... î³×Ï³ó 1042 (1633) ÃõÇÝ
ÑÇ×ñÇ ³ÙëáõÙ¦42: âÝ³Û³Í Ù»ÉÇù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Å³é³Ý·³Ï³Ý ¿ñ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ù»Ë³ÝÇÏáñ»Ý ã¿ñ Ï³ï³ñíáõÙ: ¶áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»ñ Ù»ÉÇùÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·, áñï»Õ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ßíÇ ¿ñ ³éÝíáõÙ
ÅáÕáíñ¹Ç Ó³ÛÝÁ. §Ø»ÉÇùÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ã»¨ Å³é³Ý·³Ï³Ý, ³é³Ýó ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ã¿ñ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ¦ 43 : àñå»ë Ï³ÝáÝ Ù»ÉÇù³óáõ ÉÇÝáõÙ ¿ñ Ù»ÉÇùÇ
³í³· áñ¹ÇÝ, áñÁ Ñáñ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏáãíáõÙ ¿ñ §Ù»ÉÇù½³¹³¦, Ñáñ Ù³ÑÇó
Ñ»ïá í»ñçÇÝÇë ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë å»ïù ¿ ëï³Ý³ñ ïíÛ³É ·³í³éÇ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³Ëáë³Ï³ÝÁ (·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ) ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ýñ³Ýù
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ý Çñ»Ýó ·³í³éÇ Ù³Ñ³ó³Í Ù»ÉÇùÇ ÷áË³ñ»Ý Ýñ³ áñ¹áõÝ ï»ëÝ»Éáõ Ñáñ
å³ßïáÝáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ù»ÉÇù³óáõÝ ïíÛ³É Ñ³Ù³Ëáë³Ï³ÝÁ å»ïù ¿ í³í»ñ³óÝ»É
ï³ñ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ»ÏÉ³ñµ»ÏÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³å³ Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ñ ¹ÇÙ»É
å³ñëÇó ß³ÑÇÝª Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ññáí³ñï³Ï ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ44:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ñëÇó ³ñùáõÝÇùáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Ï³ñ·Ç` Ù»ÉÇù³óáõÝ
µ»ÏÉ³ñµ»ÏÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ í³í»ñ³óí³Í Ñ³Ù³Ëáë³Ï³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
å»ïù ¿ ß³ÑÇÝ Ý»ñ³Ï³ÛóÝ»ñ Ý³¨ Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ß³Ñ³Ï³Ý
Ññáí³ñï³ÏÝ»ñÁª Ç Ñ³í³ëïáõÙÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ïíÛ³É å³ßïáÝÁ Å³é³Ý·³µ³ñ
å³ïÏ³Ý»É ¿ Çñ»Ýó ïáÑÙÇÝ45: Þ³ÑÇó Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ññáí³ñï³Ï ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá
Ù»ÉÇù³óáõÝ ÙÇÝã¨ Çñ Ù³ÑÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ïíÛ³É ·³í³éÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Ù»ÉÇùÁ: ºÃ»
Ù³Ñ³ó³Í Ù»ÉÇùÝ ³ÝÅ³é³Ý· ¿ñ, Ï³Ù ¿É Ýñ³ ³í³· áñ¹ÇÝ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¿ñ, ³å³
í»ñáÑÇßÛ³É ×³Ý³å³ñÑáí å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ñ Ù³Ñ³ó³Í Ù»ÉÇùÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÇó ³é³í»É
Ï³ñáÕÝ áõ ³ñÅ³Ý³íáñÁ46, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Ýñ³ áñ¹ÇÝ»ñÇó
³é³í»É Ñ³ñÙ³ñÁ: ÆëÏ »Ã» Ù³Ñ³ó³Í Ù»ÉÇùÇ ³í³· áñ¹ÇÝ ã³÷³Ñ³ë ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíÛ³É å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ Ù»ÉÇùÇÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ñ Çñ
Ïñïë»ñ, ã³÷³Ñ³ë, Ï³ñáÕ áñ¹ÇÝ47: ²ñó³ËÇ §...ÅáÕáíáõñ¹Á, ÙÇßï Ñ³í³ï³ñÇÙ Çñ
ÑÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ã¿ñ ÃáõÛÉ ï³ÉÇë, áñ Ë³Ëïí»Ý Ù»ÉÇù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ·»ñÁ¦ 48 : Ø»ÉÇùÇ å³ßïáÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ í»ñáµ»ñÛ³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ
å³ñ½áñáß íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ²ñó³ËáõÙ ¹ÅÝ¹³Ï
Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ µáíáí ³Ýó³Í å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÁ`
Ï³ñáÕ »Ýù íëï³Ñ³µ³ñ ³ë»É, áñ ²ñó³ËÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ
Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáñ»É ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
·áñÍ³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ:
42

Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ¿ç 41-42:
È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. III, ·. II, ºñ¨³Ý, 1973Ã., ¿ç 17:
44
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 17:
45
î»°ë Ø»ëñáíµ ³ñù»åÇëÏáåáë êÙµ³ï»³Ýó, î»Õ»Ï³·Çñ ¶»Õ³ñùáõÝÇ Ìáí³½³ñ¹ ·³õ³éÇ, áñ
³ÛÅÙ Üáñ-´³Û³½Çï ·³õ³é, ¿ç 784-799:
46
È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ¿ç 17-18:
47
Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ¿ç ¼:
48
È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,¿ç 18:
43
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ºÃ» Ñáñ Ù³ÑÇó Ñ»ïá Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝ³Í ³Ý¹ñ³ÝÇÏ áñ¹ÇÝ ÏáãíáõÙ ¿ñ Ù»ÉÇù, ³å³
ÙÛáõë áñ¹ÇÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ µ»Ï49: ´»Ï µ³éÝ áõÝÇ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý Í³·áõÙ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
ÇßËáÕ, Ï³é³í³ñáÕ, ïÇñáÕ: îíÛ³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ ÏñáõÙ
¿ÇÝ ß³Ñ, Ë³Ý, ëáõÉÃ³Ý, Ù»ÉÇù ïÇïÕáëÝ»ñÁ: ÆëÏ µ»ÏÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ñ,
áñÁ ïñíáõÙ ¿ñ µáÉáñ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ÇßËáõÙ ¿ÇÝ50: Ð³×³Ë ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ñ Ñ³ïáõÏ
³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇã51, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª ¸³ÝÇ»É µ»Ï, æ³É³É µ»Ï, ¶ñÇ·áñ µ»Ï ¨ ³ÛÉÝ:
Æñ»Ýó ·³í³éÝ»ñáõÙ Ù»ÉÇùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ¹³ë³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí µÝáñáß »Ý å»ïáõÃÛ³ÝÁ: ä³Ñå³Ýí³Í í³í»ñ³·ñ»ñÇ áõ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ, Ç ß³ñë µ³½áõÙ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù»ÉÇùÝ»ñÝ
áõÝ»ó»É »Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ Çñ»Ýó
Ñ³ÝÓÝí³Í ·³í³éÝ»ñÁ Ï³é³í³ñ»É Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ãáñëÝ
»Ý »Õ»É` 1. ½áñù å³Ñ»Éáõ Çñ³íáõÝù 52 , 2. ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Çñ³íáõÝù 53 , 3. Ñ³ñÏ»ñ Ñ³í³ù»Éáõ Çñ³íáõÝù 54 ¨ 4. Ñá·¨áñ ·áñÍ»ñÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáõ

49

ð³ýýÇ, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. IX, ¿ç 420:
Ñåìåí Ýñàäçå, Èñòîðè÷åñêàÿ çàïèñêà îá óïðàâëåíèè Êàâêàçîì, ò. I, Òèôëèñ, 1907ã., ñ. 612.
51
ØÇñ½³ Úáõëáõý Ü»ñë»ëáí, ÖÙß³ñï³óÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2000Ã., ¿ç 150:
52
²åñ»ë ´¿ÏÝ³½³ñ»³Ýó, ¶³ÕïÝÇù Ô³ñ³µ³ÕÇ, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1886Ã., ¿ç 212; ð³ýýÇ,
ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. IX, ºñ¨³Ý, ¿ç 1987Ã., ¿ç 450; ºñí³Ý¹ È³É³Û³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. 2, ºñ¨³Ý,
1988Ã., ¿ç 244-245, 252; Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´,
ÂÇýÉÇë, 1907Ã., ¿ç ¾-Â; Ã. Ýçîâ, Ñíîøåíèÿ Ïåòðà Âåëèêîãî ñ àðìÿíñêèì íàðîäîì, документы,
ÑÏá, 1898ã., ñ. 339-340, 426; Àðìÿíî-ðóññêèå îòíîøåíèÿ â ïåðâîé òðåòè XVIII âåêà, ñáîðíèê
äîêóìåíòîâ, ò. II, ÷. II, Åðåâàí, 1967ã., ñ. 15, 19, 204, 255; ²ñÙ»Ý ²Ûí³½Û³Ý, ²ñó³ËÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Ññ³½»ÝÁ 1720-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, §Èáõë³ÏÝ¦, N 2, ºñ¨³Ý, 2010Ã., ¿ç 8, 11;
²ñÙ»Ý ²Ûí³½Û³Ý, ÄáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ 1710-1720-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, §Èñ³µ»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦, N 1-2, ºñ¨³Ý, 2010Ã., ¿ç 63; Ïàâåë ×îáàíÿí,
Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ èñòîðèè Àðöàõà (XIII – XIX ââ.), §ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë¦, N 3,
ºñ¨³Ý, 2002Ã., ¿ç 148; Àðìÿíî-ðóññêèå îòíîøåíèÿ â XVIII âåêå, ñáîðíèê äîêóìåíòîâ, ò. IV,
Åðåâàí, 1990ã., ñ. 94-95; ¸Çõ³Ý Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý, ·Çñù Â, ÂÇýÉÇë, 1911Ã., ¿ç 25; Ø»ëñáíµ
Â³ÕÇ³¹Û³Ý, àôÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñá¹í³ÍÝ»ñ, Ý³Ù³ÏÝ»ñ, í³í»ñ³·ñ»ñ, ºñ¨³Ý, 1975Ã., ¿ç 164:
53
üñáõÝ½» äáÕáëÛ³Ý, Ê³Ùë³ÛÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §´³Ýµ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñËÇíÝ»ñÇ¦, N 1, ºñ¨³Ý, 1966Ã., ¿ç 200; Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó,
ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ÂÇýÉÇë, 1907Ã., ¿ç ¾; ºñí³Ý¹ È³É³Û³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. 2, ºñ¨³Ý,
1988Ã., ¿ç 241, 243, 245-247; ²åñ»ë ´¿ÏÝ³½³ñ»³Ýó, ¶³ÕïÝÇù Ô³ñ³µ³ÕÇ, ê³ÝÏïä»ï»ñµáõñ·, 1886Ã., ¿ç 213; Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. V, ºñ¨³Ý, 1974Ã., ¿ç 17; ØËÇÃ³ñ
¶áß, ¸³ï³ëï³Ý³·Çñù Ñ³Ûáó, Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝù Ñ³Ý¹»ñÓ Í³ÝûÃáõÃ»³Ùµù
ì. ´³ëï³Ù»³Ýó, ì³Õ³ñß³å³ï, 1880Ã., ¿ç 104, 178; ²ñï³Ï Ø³Õ³ÉÛ³Ý, ²ñó³ËÇ
Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ÉÇù³Ï³Ý ïÝ»ñÁ XVII-XIX¹¹., ºñ¨³Ý, 2007Ã., ¿ç 56, 59, 61; È»á, ºñÏ»ñÇ
ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. III, ·. II, ºñ¨³Ý, 1973Ã., ¿ç 23; Üáñ ï»ïñ³Ï, áñ ÏáãíáõÙ ¿ Ñáñ¹áñ³Ï, ºñ¨³Ý,
1991Ã., ¿ç 102-103; ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ¶. ²Ëí»ñ¹Û³ÝÇ ¨ ¶. ÞÇñÙ³½³ÝÛ³ÝÇ Ý³Ù³Ï³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ñ³Ùù³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, §ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹»ë¦, N 2, ºñ¨³Ý, 1963Ã., ¿ç 213-214; ²é³ù»É Îáëï³Ý»³Ýó, ¸Ç½³ÏÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÁ,
§ÜÇõÃ»ñ Ñ³Û Ù»ÉÇùáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦, åñ³Ï ², ì³Õ³ñß³å³ï, 1913Ã., ¿ç 45, 74; È»éÝÇÏ
ØÏñïáõÙÛ³Ý, ²Õí³ÝÇó (¶³ÝÓ³ë³ñÇ) Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ XVII-XIX ¹¹., ºñ¨³Ý, 2006Ã., ¿ç 60-61:
54
üñáõÝ½» äáÕáëÛ³Ý, Ê³Ùë³ÛÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
§´³Ýµ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñËÇíÝ»ñÇ¦, N 1, ºñ¨³Ý, 1966Ã., ¿ç 204; Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë
´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ´, ÂÇýÉÇë, 1907Ã., ¿ç ¾-À; ºñí³Ý¹ È³É³Û³Ý,
ºñÏ»ñ, Ñ. 2, ºñ¨³Ý, 1988Ã., ¿ç 242-243:
50
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Çñ³íáõÝù55: XVI ¹³ñáõÙ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ê»ýÛ³Ý
Æñ³ÝÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï: 1555Ã. ²Ù³ëÇ³ÛáõÙ ÏÝùí³Í ÃÛáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ñ»ïá å³ñëÏ³Ï³Ý ·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ ÑÇÙÝ»É ¿ñ »ñ»ù
é³½Ù³í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñ` µ»ÏÉ³ñµ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ÞÇñí³ÝÇ, âáõËáõñ-ê³¹Ç Ï³Ù
ºñ¨³ÝÇ ¨ Ô³ñ³µ³ÕÇ: ²ñó³ËÁ, ³Ýßáõßï, Ô³ñ³µ³ÕÇ µ»ÏÉ³ñµ»ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ, áñÇ
Ï»ÝïñáÝÝ ¿ñ ¶³ÝÓ³ÏÁ56: ²ñó³ËÇ ÑÇÝ· Ù»ÉÇùÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ñ
¶³ÝÓ³ÏáõÙ ÝëïáÕ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ»ÏÉ³ñµ»ÏÇÝ: ´»ÏÉ³ñµ»Ï»ñÝ Çñ»Ýó Ó»éùáõÙ ¿ÇÝ
Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ Ý³Ñ³Ý·Ç ÇÝãå»ë í³ñã³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É é³½Ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ`
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ï»ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ 57 : È»áÝ µ»ÏÉ³ñµ»ÏÇ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·ñ»É ¿. §´»ÏÉ»ñµ»ÏÇÇ (ë³ñ¹³ñÇ)∗ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáõÙ
¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí Í³é³ÛáÕÝ»ñ, áñáÝó ÙÇçáóáí Ý³ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ñ »ñÏÇñÁ: ¶ÛáõÕ»ñÇ
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ñ å³ïí³íáñ Ý³ÛÇµÝ»ñÇÝ ¨ Ù»ÉÇùÝ»ñÇÝ: Ü³ÛÇµÝ»ñÝ
³ÛÝ ·ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ÇÝ, áñáÝù áõÝ»ÇÝ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý Ï³Ù Ë³éÝ ³½·³µÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
ÇëÏ Ù»ÉÇùÝ»ñÁ ½áõï Ñ³Û³µÝ³Ï ·ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù í³ñã³Ï³Ý ³ÛÝ ëïáñÇÝ
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÝ ¿ÇÝ (ï³Ýáõï»ñ), áñáÝù Ï³åáõÙ ¿ÇÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ
íÇ×³Ï³ÛÇÝ Ë³ÝÇ, µ»ÏÉ»ñµ»ÏÇÇ ¨ Ýñ³Ýó Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ´áÉáñ
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ í»ñ¨Çó áõÕÕíáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ·ÛáõÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ. µ»ÏÉ»ñµ»ÏÇÝ Ï³Ù
Ë³Ý»ñÁ ß³ï ùÇã ¿ÇÝ Ë³éÝíáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·»ñÇ Ù»ç: ê³ ÙÇ Ñ³ÛïÝÇ
ã³÷áí Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ ¿ñ: ²ÛëåÇëáí Ã»¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ë³Ý ÙÇ
³Ýë³ÑÙ³Ý µéÝ³å»ï ¿ñ Çñ »ñÏñáõÙ, µ³Ûó ÅáÕáíñ¹Ç ëáíáñáõÃ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ ÙÇ
Ñ³ÛïÝÇ ã³÷áí ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¿ñ ³Û¹ µéÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ¦ 58 : 1736Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ
ØáõÕ³ÝÇ ¹³ßïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÏáõñáõÉÃ³ÛÇ` Æñ³ÝÇ é³½³Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï Æñ³ÝÇ ß³Ñ ¿ ÁÝïñíáõÙ
½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ÃÛáõñù³Ï³Ý ÏñËÉáõ ó»Õ³ËÙµÇ ³ýß³ñ ó»ÕÇó ë»ñ³Í Â³ÑÙ³½ÕáõÉÇ Ë³ÝÁ` Ïáãí»Éáí Ü³¹Çñ ß³Ñ59: ð³ýýÇÝ, Ëáë»Éáí Æñ³ÝÇ ÝáñÁÝÍ³ ß³Ñ Ü³¹ÇñÇ
²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ óáõó³µ»ñ³Í í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ·ñ»É ¿.
§Â³·³¹ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ü³¹Çñ-ß³ÑÁ ³ÛÝï»Õ Ñ³í³ùí³Í ³í³·Ý»ñÇÝ ½³Ý³½³Ý
å³ßïáÝÝ»ñ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ßÝáñÑ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï í³ñÓ³ïñ»ó ¨ Ñ³Ûáó Ù»ÉÇùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñ³Í ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÛÝù³Ý »é³Ý¹ ¿ÇÝ óáõÛó ïí»É
ûëÙ³ÝóÇÝ»ñÇÝ Ïáïáñ»Éáõ ·áñÍáõÙ: ²é³ÝÓÇÝ ýÇñÙ³ÝÝ»ñáí Ýñ³Ýó ÏñÏÇÝ Ñ³ëï³ï»ó
Çñ³Ýó Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, Çñ³íáõÝù ï³Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ
³ÝÏ³Ë Ï»ñåáí Ï³é³í³ñ»Éáõ »ñÏÇñÁ, í×³ñ»Éáí ³Ù»Ý ï³ñÇ ÙÇ áñáßÛ³É
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ù»ÉÇùÝ»ñÁ Ï³ËáõÙÝ áõÝ»Ý³Éáí ÙÇ³ÛÝ ß³ÑÇó, ÇëÏ
Çñ³Ýó ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç í³Û»É»Éáí ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÛ³É Çñ³íáõÝùÝ»ñ, áñå»ë
í³ÉÇÝ»ñ (³í³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝÝ»ñ) ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï ¨ ³å³Ñáí ¹ñáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý ¨
55

Ø³Ï³ñ »åÇëÏáåáë ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ ¨ ¹ñ³óÇù: ²ñó³Ë, ºñ»õ³Ý, 1999Ã.,
202; ²ñï³Ï Ø³Õ³ÉÛ³Ý, ²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ÉÇù³Ï³Ý ïÝ»ñÁ XVII-XIX¹¹., ºñ¨³Ý,
2007Ã., ¿ç 81; üñáõÝ½» äáÕáëÛ³Ý, Ê³Ùë³ÛÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §´³Ýµ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñËÇíÝ»ñÇ¦, N 1, ºñ¨³Ý, 1966Ã., ¿ç 203; :
56
´³·ñ³ï àôÉáõµ³µÛ³Ý, Ê³ã»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1975Ã., ¿ç 347:
57
î»°ë ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2005Ã., ¿ç 325:
∗
ê³ñ¹³ñ – å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï µ»ÏÉ³ñµ»Ï»ñÁ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ë³ñ¹³ñ (½áñ³·ÉáõË) ïÇïÕáëÁ, (ï»’ë È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,¿ç 54):
58
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ., ¿ç 61:
59
î»°ë ØÇñ½³ Úáõëáõý Ü»ñë»ëáí, ÖßÙ³ñï³óÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ µÝ³·ñÇó,
Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ øñÇëïÇÝ» ÎáëïÇÏÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 2000Ã., ¿ç 39;
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ëÏë»óÇÝ ³í»ÉÇ ¨ë ½áñ³óÝ»É Çñ³Ýó áõÅ»ñÁ: ØÇ ù³ÝÇ Ù»ÉÇùÝ»ñ ³é³ÝÓÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ
ëï³ó³Ý: æñ³µ»ñ¹Ç Ø»ÉÇù-Æëñ³Û»ÉÇ áñ¹Ç Ø»ÉÇù-²ÉÉ³Ñ-ÕáõÉÇÝ ëï³ó³í ëáÉÃ³ÝÇ
³ëïÇ×³Ý∗ ¨ Ïáãí»ó³í ²ÉÉ³Ñ-ÕáõÉÇ-ëáÉÃ³Ý: Þ³ÑÇ ³é³ÝÓÇÝ ßÝáñÑÁ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ
îÇ½³Ï ·³í³éÇ Ø»ÉÇù-²í³ÝÁ (º·³ÝÁ), áñÇÝ ß³ÑÁ §µ³µ³ÉÁÕ¦ ¿ñ ÏáãáõÙ, áñ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñá·¨áñ Ñ³Ûñ...Þ³ÑÁ ßÝáñÑ»ó Ýñ³Ý Ë³ÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý, Ïáãí»ó³í
Ø»ÉÇù-²í³Ý-Ë³Ý ¨ Ï³ñ·»ó Ê³Ùë³ÛÇ ÑÇÝ· Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ. ¹ñ³ Ùáï ¿ÇÝ
Ñ³í³ùíáõÙ í×³ñ»ÉÇù Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ ¹ñ³ Ó»éùáí ¿ÇÝ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ³ñùáõÝÇ
·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ¦60:
âÝ³Û³Í ð³ýýÇÝ ²ñó³ËÇ ÑÇÝ· Ù»ÉÇùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ô³ñ³µ³ÕÇ
µ»ÏÉ³ñµ»ÏáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë µ»ñ»ÉÁ ß³ÑÇÝ »ÝÃ³Ï³ ¹³ñÓÝ»ÉÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ
ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³ñÓ³ïñ»Éáõ Ü³¹Çñ ß³ÑÇ (1736-1747ÃÃ.) 61 ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ,
ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ü³¹ÇñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ å³ïÅ»É Ô³ñ³µ³ÕÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý
µ»ÏÉ³ñµ»Ï ¼Ç³¹-ûÕÉÇ ïáÑÙÇ Ë³Ý»ñÇÝ, ù³Ý½Ç ÏáõñáõÉÃ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï í»ñçÇÝÝ»ñë
¹»Ù »Ý »Õ»É Ü³¹ÇñÇ Ã³·³¹ñí»ÉáõÝ:
Ü³¹Çñ ß³ÑÁ, ×³Ý³ã»Éáí ¨ í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí ²ñó³ËÇ ÑÇÝ· Ù»ÉÇùÝ»ñÇ ¹³ßÝ³ÛÇÝ
ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝÁ,
ëï»ÕÍ»É
¿
Ýáñ
å»ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³íáñáõÙª
Ê³Ùë³ÛÇ
Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñ (å³ñëÏ»ñ»Ý §Ø³Ñ³É-» Ë³Ùë»¦, Ñ³Û»ñ»Ý` §ÑÇÝ· ·³í³é¦) ³ÝáõÝáí,
áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ ²ñó³ËÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ· Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ¶ÛáõÉÇëï³ÝÁ, æñ³µ»ñ¹Á,
Ê³ã»ÝÁ, ì³ñ³Ý¹³Ý ¨ ¸Ç½³ÏÁ62:
²ÛëåÇëáí, §²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ ø³ñÃÉÇ-Î³Ë»ÃÇ íñ³ó³Ï³Ý í³ÉÇáõÃÛ³Ý ÏáÕùÇÝ,
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ëï»ÕÍíáõÙ ¿ñ Ý³¨ §Ø³Ñ³É-» Ë³Ùë»¦ ³Ýí³ÝíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³é³ÝÓÇÝ µ»ÏÉ³ñµ»ÏÇáõÃÛáõÝ, áñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ å³ïÙ³Ï³Ý ²ñó³ËÝ áõ ÙÇÝã¨
²ñ³ùëÇ ³÷Á Ó·íáÕ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ¦ 63 : ²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ ¶ÛáõÉÇëï³ÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë
ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ ³ÛÅÙÛ³Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó µéÝ³½³íÃí³Í Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÁ ¨
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùÁ, æñ³µ»ñ¹Á`
Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ¨ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ (Ý³ËÏÇÝ ø³ñí³×³éÇ) ßñç³ÝÇ
³ñ¨»ÉùÁ, Ê³ã»ÝÁ` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÁ ¨ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ
Ñ³ñ³íÁ, ì³ñ³Ý¹³Ý` ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ñ³ñ³íÁ ¨ Ø³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÁ, ÇëÏ ¸Ç½³ÏÁ`
Ð³¹ñáõÃÇ, Ý³ËÏÇÝ æ»µñ³ÛÇÉÇ áõ üÇ½áõÉáõ ßñç³ÝÝ»ñÁ64: Ü³¹Çñ ß³ÑÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó
(24 ÑáõÝÇëÇ 1747Ã.) ¨ Æñ³ÝÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ »ñÏå³é³ÏáõÃÛ³Ý Ýáñ ßñç³Ý
ëÏëí»Éáõó Ñ»ïá ²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ÷³ëï³óÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ÙÝ³óÇÝ ³Û¹ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ³Û¹

∗

§êáõÉÃ³Ý¦-Ç ïÇïÕáëÁ ïñíáõÙ ¿ñ ³é³ÝÓÇÝ ·³í³éÝ»ñ Ï³Ù ÷áùñÇÏ íÇ×³ÏÝ»ñ
ïÇñ³å»ïáÕÝ»ñÇÝ (ï»’ë È. Ïåòðóøåâñêèé, Î÷åðêè ïî èñòîðèè ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé â
Àçåðáàéäæàíå è Àðìåíèè â XVI – íà÷àëå XIX ââ., ¿ç 99-101):
60
ð³ýýÇ, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. IX, ºñ¨³Ý, 1987Ã., ¿ç 443-444:
61
ì³Ñ³Ý ´³Ûµáõñ¹Û³Ý, Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 368:
62
î»°ë Ïàâåë ×îáàíÿí, Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ èñòîðèè Àðöàõà (XIII – XIX ââ.),
§ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë¦, N 3, ºñ¨³Ý, 2002Ã., ¿ç 152; ²ñï³Ï Ø³Õ³ÉÛ³Ý, ²ñó³ËÇ
Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ÉÇù³Ï³Ý ïÝ»ñÁ XVII-XIX¹¹., ¿ç 34-35:
63
Ð³Ïáµ ö³÷³½Û³Ý, Ø»ÉÇù-º·³ÝÇ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÇ ÙáõïùÇ íÇÙ³·Çñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ,
§Èñ³µ»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦, N 5, ºñ¨³Ý, 1985Ã., ¿ç 78:
64
î»°ë ²ßáï Ø»ÉùáÝ»³Ý, Ð³ÛÏ³Ï³Ý ø³ñí³×³é »õ ²Õ³Ñ»×ù ·³õ³éÝ»ñÁ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç,
§¸ñûß³Ï¦, N 15, ºñ»õ³Ý, 1993Ã., ¿ç 26:
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»ñÏñ³Ù³ëÇ ÙÇ³íáñáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ (14 Ù³ÛÇëÇ 1805Ã.)65, ÇëÏ ÷³ëï³óÇ ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ å³Ñå³Ý»É Çñ»Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ 1828Ã. ÷»ïñí³ñÇ 10-Çª ÂáõñùÙ»Ýã³ÛÇ
éáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ: ²ÛëåÇëáí, ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ùÝÝ»Éáí ²ñó³ËÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ áõ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁª Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ó¨³íáñí»Éáí
Ùáï³íáñ³å»ë XVI ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ ù³éáñ¹áõÙ, å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí
ûÅïí³Í é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñ »Ý »Õ»É: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýù å»ï³Ï³Ý³ÏÇñ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ ¿ÇÝ:

THE ESTABLISHMENT OF THE MELIQDOMS OF ARTSAKH
AND THEIR POLITICAL-LEGAL STATUS
Stepan HASAN-JALALYAN
Master’s Degree in Political Science
National Assembly of the Republic of Armenia
_______________________________

The article is dedicated to the analysis of the legal-political bases of meliqdoms of
Artsakh. Using a broad range of literature, the article shows the outfalls of the
establishment of meliqdoms of Artsakh and proposes the thesis according to which the
Armenian authorities extended the degree of their autonomy by being granted the status of
a meliqdom and, thus, became military-political units endowed with features of statehood.
Based on lithography, documents and historiography information about meliqdoms, we
consider it to be likely that the institution of meliqdoms originated in the political life of
Artsakh in the second quarter of the 16th century.
For the first time the article presents the five meliqdoms of Artsakh as a state institute.
The theoretical significance of the article consists in the fact that the meliqdoms of
Artsakh have been examined quite well only from the historiographic perspective and have
been illustrated very little from the legal and especially political perspectives. Taking that
into account, there is an attempt to fill the existing gap. Moreover, in this way the article
obtains state-of-the-art nature also from the point of view of practical politics. By
gerrymandering the history, Azerbaijan is trying to create the legend of its own history in
which it attempts to integrate the historical past of the Armenian Artsakh. In this context,
the thesis that the history of Artsakh is an indivisible part of Armenian history is
substantiated based on real historical facts, various documents, testimonies. It is also
substantiated that for centuries there used to exist Armenian military-political units principalities, meliqdoms.

65

î»°ë Àêòû Êàâêàçñêîé Àðõåîëîãè÷åñêîé Êîìèññèè, ò. II, Òèôëèñ, 1868ã., ñ. 705; Í. Äóáðîâèíà, Èñòîðèÿ âîéíû è âëàäû÷åñòâà ðóññêèõ íà Êàâêàçå, ò. IV, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1886ã., ñ.
424-425.
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ÎºÔÌì²Ì ²ä²òàôÚòÜºðÀ ºì ²ÎÜÐ²Úî êÊ²È
Â²ð¶Ø²ÜàôÂÚàôÜÀ` àðäºê úðÆÜ²Î²Ü àôÄÆ Øºæ Øî²Ì
¸²î²Î²Ü ²ÎîºðÀ Üàð ºðºì²Ü ºÎ²Ì Ð²Ü¶²Ø²ÜøÜºðàì
ìºð²Ü²ÚºÈàô ÐÆØø ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ
îÇ·ñ³Ý Ø²ðÎàêÚ²Ü
ºäÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë,
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ

___________________________________

¶áñÍáÕ ù³Õ³ù³óÇ³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ Ýáñ
»ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ ß³ñùÇÝ ¿ ¹³ëáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ
ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍáí ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ1 (³ÛëáõÑ»ï Ïñ×³ï` §ø¸ú¦) 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ.
§Üáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ¹³ï³ñ³ÝÇª ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í` íÏ³ÛÇ ³ÏÝÑ³Ûï
Ï»ÕÍ óáõóÙáõÝùÝ»ñÁ, ÷áñÓ³·»ïÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³Ù Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í
ÉÇÝ»ÉÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ³åûñÇÝÇ Ï³Ù ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»ÉáõÝ¦: ²ÛëÇÝùÝ` ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ
Ý³Ë³ï»ëí³ÍÝ»ñÇ, áõÝ»Ý ³ÛÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, áñ ¹ñ³Ýù ã»Ý ÙïÝáõÙ ³å³óáõóÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ¨ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³å³óáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷³ëï»ñ2:
Üáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³Ûë ËÙµÇÝ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ, áñ ¹ñ³Ýù
å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ` ³Ûë ÑÇÙùáí ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ý³¨ íÏ³ÛÇ, ÷áñÓ³·»ïÇ Ï³Ù Ã³ñ·Ù³ÝãÇ Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»ÉÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ, ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ï³Ù
³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù»ç3: ÊÝ¹ÇñÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í ³Ûë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É áã ÙÇ³ÛÝ íÏ³ÛÇ,
÷áñÓ³·»ïÇ, Ã³ñ·Ù³ÝãÇ, ³ÛÉ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍáí áñ¨¿ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ãáõÝ»óáÕ Ï³Ù ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó: úñÇÝ³Ï, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ4 349-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿
Ý³Ë³ï»ëáõÙ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓÇ Ï³Ù Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÏáÕÙÇó ³å³óáõÛó,
1

î»°ë ÐÐäî 1998.09.09/20(53): ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 17.06.1998Ã.:
î»°ë Резуненко А.Н., Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Дис. … канд. юрид. наук –
Волгоград, 2001, ¿ç 62:
3 î»°ë Воложанин В.П. и др., Советский гражданский процесс. - М., Изд-во «Юрид. С 56 лит.»,
1978, ¿ç 338:
4 î»°ë ÐÐäî 2003.05.02/25¥260) Ðá¹. 407: ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 18.04.2003Ã.:
2
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³Û¹ ÃíáõÙ` ÷áñÓ³·»ïÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ Ï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍÙ³Ý Ù»ç Ù»Õ³íáñ Ï³ñáÕ »Ý ×³Ý³ãí»É ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù: Ð»ï¨³µ³ñ, ³é³í»É ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ². ´. ´áñÇëáíÇ Ï³ñÍÇùÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ µ³í³ñ³ñ ¿
ÙÇ³ÛÝ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍÙ³Ý ¥ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý) ÷³ëïÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ¹³ï³í×éáí5:
¸³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÇ
Ï»ÕÍÙ³Ý Ï³Ù ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³Ýù
Ñ³Ù³ñí»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÛÝ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ãÑÇÙÝ³íáñí³Í, ÇëÏ ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí Ý³¨ ³åûñÇÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ï»ÕÍí³Í ³å³óáõÛóÁ å»ïù ¿ í»ñ³µ»ñÇ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ` ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏÇ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
ìÏ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ëáõï óáõóÙáõÝù ï³ÉÁ6 ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ù»ç, áñáÝù å»ïù ¿
í»ñ³µ»ñ»Ý ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáí ³å³óáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ ³éÏ³ ¿
ÇÝãå»ë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿
ïñíáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Çñ³Ï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ë»Õ³ÃÛáõñíáõÙ »Ý 7 : ²ÛëÇÝùÝ` ëáõï óáõóÙáõÝù å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É ·áñÍáí ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
íÏ³ÛÇ Ñ³ÛïÝ³Í ëË³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áã Ã» ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ýñ³ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ: ÆëÏ
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýãí³Í íÏ³Ý ÉéáõÙ ¿ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³å³ å»ïù ¿ Ëáë»É áã Ã» ëáõï
óáõóÙáõÝù ï³Éáõ, ³ÛÉ óáõóÙáõÝù ï³Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ:
öáñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É ÷áñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ÝÛáõÃ»ñÇ` ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ ·³Éáõ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ÷³ëï»ñÇ Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Éé»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï³½áïÙ³Ý ëË³É Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»ç: ÆëÏ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ·áñÍÇ ÝÛáõÃ»ñÇ, íÏ³ÛÇ ¨ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó óáõóÙáõÝùÝ»ñÇ, ÷áñÓ³·»ïÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý, ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏáÕÙ»ñÇ ×³é»ñÇ
ëË³É ¨ Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ8:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 338-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` íÏ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ, ÷áñÓ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ¨ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³î»°ë Борисов А.Б., Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный).– М.: Книжный мир, 2009, ¿ç 493:
6 ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 338-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ
íÏ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ å³ï×³éÝ»ñáí ûñ»Ýë¹ñÇ
ÏáÕÙÇó ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ËáëíáõÙ ¿ íÏ³ÛÇ áã Ã» ëáõï, ³ÛÉ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ
óáõóÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
7 î»°ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù: Ð³ïáõÏ Ù³ë (»ñÏñáñ¹
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ` ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñáí). /ê. ²é³ù»ÉÛ³Ý, ². ¶³µáõ½Û³Ý, Ð.
Ê³ãÇÏÛ³Ý, ¶. Ô³½ÇÝÛ³Ý, Ü. Ø³Õ³ùÛ³Ý, ². Ø³ñ·³ñÛ³Ý, î. êÇÙáÝÛ³Ý, ì. øáã³ñÛ³Ý. - ºñ¨³ÝÇ
å»ï. Ñ³Ù³Éë. - ºñ.: ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2006, ¿ç 906:
8 î»°ë Алиев Т.Т., Производство по пересмотру судебных постановлений ввиду вновь
открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве: теоретические и практические
аспекты, перспективы развития. Дис. … док. юрид. наук - Саратов, 2005, ¿ç 244:
5
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ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÓÁ »ÝÃ³Ï³ ã¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, »Ã» Çñ ³ñ³ñùÁ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ã¿ñ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³Ù Ý³ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ï³Ù ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇÝã¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³í×Çé Ï³Ù áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ¿ Çñ ïí³Í ëáõï óáõóÙáõÝùÇ, Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
Ï³Ù ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
ì»ñá·ñÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõß³·ñ³í ¿ ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ùáï»óáõÙÁ, áñÁ,
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 338-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ, ³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ¹ÇñùáñáßáõÙÁ.
§³) ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ å³ñï³¹Çñ ï³ññ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÝÓÇ
ÏáÕÙÇó ïí³Í óáõóÙáõÝùÇ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ ×Çßï ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñÁ, ³ÝÑ»ñù»ÉÇáñ»Ý, Ï³ñáÕ ¿ å³ñ½³µ³Ýí»É ÙÇ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáí Ó»éù µ»ñí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ùµ ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ,
µ) ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó
í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»ÉÁ, ³ÝÓÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³ñó³ùÝÝí»Éáõ
¨ ³ÛÉ óáõóÙáõÝù ï³Éáõ, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝ»É Çñ ïí³Í óáõóÙáõÝùÇ ëáõï ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦9:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 338-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ¨ ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñÇÝ` ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ûë ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Ð»ï¨³µ³ñ, ³ÛÝ µáÉáñ
¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ëáõï óáõóÙáõÝù ï³Éáõ, ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ï³Ù ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³Û¹ óáõóÙáõÝùÁ, »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáí ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ
Ï³Û³óÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ áõÝ»ó»É »Ý ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ïíÛ³É ·áñÍÇ ×Çßï ÉáõÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:
ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÛáõë Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ »Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³Ù Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ: ²å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É Çñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ Ï»ÕÍ, Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³å³óáõÛóÝ»ñáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ù»ç, áñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ï³°Ù Ýáñ ³å³óáõÛóÇ ëï»ÕÍÙ³Ùµ, Ï³°Ù Çñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÁ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí10:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ íÏ³ÛÇ ëáõï óáõóÙáõÝùÇ, ÷áñÓ³·»ïÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¨ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ÙÇßï ã¿, áñ Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Ñ³Ý·»óÝ»É ãÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³Ù ³åûñÇÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ: Àëï áñáõÙ, »Ã» Ï»ÕÍí³Í ³å³óáõÛóáí Ñ³ëï³ïíáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ·áñÍÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ³å³ ¹ñ³ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ ÇÙ³ëïáí ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í:
ÜáõÛÝ Ï»ñå ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÑÇÙù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç
î»°ë ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ÃÇí È¸/0301/01/09 ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí 2010 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ
27-Ç áñáßáõÙÁ:
10 î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù: Ð³ïáõÏ Ù³ë (»ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ` ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñáí). /ê. ²é³ù»ÉÛ³Ý, ². ¶³µáõ½Û³Ý, Ð. Ê³ãÇÏÛ³Ý, ¶.
Ô³½ÇÝÛ³Ý, Ü. Ø³Õ³ùÛ³Ý, ². Ø³ñ·³ñÛ³Ý, î. êÇÙáÝÛ³Ý, ì. øáã³ñÛ³Ý. - ºñ¨³ÝÇ å»ï. Ñ³Ù³Éë. ºñ.: ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2006, ¿ç»ñ 899-900:
9
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Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ·áñÍáõÙ ³éÏ³ áñ¨¿ ³å³óáõÛóÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, »Ã»
¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí³Í »Ý Ñ³Ù³ñí»É Ý³¨
³ÛÉ, É³íáñ³Ï ³å³óáõÛóÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³11:
ÆëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÙÇ³Ï ³å³óáõÛóÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, ³å³
³Û¹ ¹»åùáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÙÇ³ñÅ»ùáñ»Ý å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ýáñ »ñ¨³Ý
»Ï³Í: Üßí³Í Ùáï»óáõÙÝ ¿, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ï»Õ ·ï»É Ý³¨ Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ:
²Ûëå»ë, ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áñÍ»ñÇó Ù»ÏÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ýß»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ. §ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ` ÃÇí ²ð¸-0080/01/09 ùñ»³Ï³Ý
·áñÍáí ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í 07.08.2009 Ãí³Ï³ÝÇ ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 204.32-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³Ýù »Ý, ù³ÝÇ áñ Ýßí³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í ¿ Ñ³Ù³ñí»É §Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó 05.06.2000 Ãí³Ï³ÝÇÝ ïñí³Í
Ð³Ù³ÛÝùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÃÇí 3 ·ñùÇó` ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 228, ù³Õí³Íù¦-Ç Ï»ÕÍí³Í
ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ÇëÏ Ýßí³Í ù³Õí³ÍùÁ ¹ñí»É ¿ ¸³ï³ñ³ÝÇ 30.04.2009 Ãí³Ï³ÝÇ
í×éÇ, ³å³ Ý³¨ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 08.07.2009 Ãí³Ï³ÝÇ §ì×é³µ»Ï µáÕáùÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ¦12:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ËáëùÁ áã Ã» ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ·ñ³íáñ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿:
´³ÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ §÷³ëï³ÃáõÕÃ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ ³í»ÉÇ Ý»Õ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ,
ù³Ý §·ñ³íáñ ³å³óáõÛó¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ ¿: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ø¸ú 54-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ·ñ³íáñ ³å³óáõÛóÝ»ñ »Ý ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ïï»ñÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÁ, ·áñÍ³ñ³ñ ÃÕÃ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³Ù Ï³åÇ ³ÛÉ ÙÇçáóáí Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éáÕ ³ÛÉ »Õ³Ý³Ïáí ëï³óí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ·ñ³íáñ
³å³óáõÛóÝ»ñÇ ÃíÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÛÉ
ÝÛáõÃ»ñÁ:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ ï³é³óÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ï³ñáÕ ¿ ëï³óí»É, áñ ³Ûë ÑÇÙùáí ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Ý³Ûí»É ÙÇ³ÛÝ
÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÇëÏ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñÇ (ù³ñ, ³å³ÏÇ, Ï³ßÇ, ·áñÍí³Íù»Õ»Ý ¨ ³ÛÉÝ) Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ
Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³éáõÙáí áñ¨¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É: Ð»ï¨³µ³ñ, ÝÙ³Ý ¹»åù»ñÁ µ³ó³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹ñáõÛÃáõÙ û·ï³·áñÍ»É Ñ»Ýó §·ñ³íáñ ³å³óáõÛó¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
²ÛëåÇëáí, íÏ³ÛÇ ëáõï óáõóÙáõÝùÁ, ÷áñÓ³·»ïÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ,
Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³íáñ Ï³Ù Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ
Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ÑÇÙù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ Ýáñ »ñ¨³Ý »Ï³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí í»ñ³Ý³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »Ã».
î»°ë Советский гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Изд-во
МГУ, 1989, ¿ç 346:
12 î»°ë ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ÃÇí ì¸/0196/05/08 í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáí 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ
30-Ç áñáßáõÙÁ:
11
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1) Ï»ÕÍí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹ñí»É »Ý ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙùáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` ¹ñ³Ýóáí Ñ³ëï³ïíáÕ ÷³ëï»ñÁ ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
áõÝ»Ý ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ,
2) ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù ³ÏÝÑ³Ûï ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï»ñÁ
Ñ³ëï³ïí³Í »Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñáß³ñ³¹ñÛ³ÉÁ` ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ø¸ú 204.32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ
ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ.
§3) ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí Ñ³ëï³ïí³Í` íÏ³ÛÇ ëáõï
óáõóÙáõÝùÝ»ñÁ, ÷áñÓ³·»ïÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï»ÕÍ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ³ÏÝÑ³Ûï
ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³íáñ Ï³Ù Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ³åûñÇÝÇ Ï³Ù ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»ÉáõÝ¦:

FORGED EVIDENCE AND OBVIOUSLY INCORRECT
TRANSLATION AS A GROUND FOR REVIEW OF EFFECTIVE
JUDICIAL ACTS UNDER NEWLY DISCOVERED
CIRCUMSTANCES IN CIVIL PROCEDURE
Tigran MARKOSYAN
Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor,
YSU Chair of Civil Procedure
____________________________

The article discovers and analyzes the main problems concerning the review of
effective judicial acts on the ground of forged evidence and obviously incorrect translation.
In the context of existing legislation and established legal practice the author has
referred to the cases of evidence forgery and has justified that in all cases when the facts
of false testimony, obviously false conclusion or obviously incorrect translation are proved
by judgment, one can say that this testimony, conclusion or translation has resulted in
rendering an unjustified judicial act on the main case, since it was significant for the right
solution of that case.
In addition, the author has brought attention to the fact that the procedural law speaks
only about the forgery of documents, which, in case of literal interpretation of that
provision, can bring to the situation when the forgery of other written evidence (stone,
glass, leather, texture) which contain information on the circumstances significant for the
solution of the case, is not considered as a ground for review of an efectife judicial act in
practice.
Based on the research done, the author has mentioned some shortcomings of the
existing legal regulaion and has presented suggestions for the improvement of civil
procedure legislation.
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ПРАВО НА ОБНАРОДОВАНИЕ КАК ЛИЧНОЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АВТОРА
Евгения НИКОГОСЯН
Соискатель гражданского и гражданскопроцессуального права Раоссийско-Армянского
(Славянского) университета
_________________________________

Как и другие личные неимущественные права автора, право на обнародование
(droit de divulgation) создавалось французскими судами. Еще в 1847 году в деле
Girard et Guyet c. Fabvier было признано, что переиздание произведения без
разрешения автора является нарушением авторского права1.
В различные исторические периоды развития учения о личных неимущественных
правах автора право на обнародование понималось по-разному, в частности, как
право на опубликование либо выпуск в свет, связывая его с правом на
воспроизведение и распространение произведения 2 . В настоящее время данное
право в юридической литературе характеризуется как юридически обеспеченная
автору возможность публичной огласки созданного им произведения 3 , либо как
право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое
впервые делает произведение доступным для публики (для всеобщего сведения)4.
По мнению французского юриста А. Дебуа право на обнародование является
первым из атрибутов личного неимущественного права, даже если оно и
рассматривается после остальных, и служит им фундаментом 5 . По этой причине
право на обнародование, как личное неимущественное право автора, признается
многими странами (Франция, Бельгия, Германия, Греция, Испания) континентальной
системы права. Вместе с тем есть государства, законодательства которых не
устанавливают этого права6. К числу таких стран относятся Голландия, Люксембург,
Ирландия, Дания.

1
Girard et Guyet с. Fabvier Cour de Lyon,23 June 1847, D. 1847.2.152, цит. поStina Teilmann-Lock,
«British and French Copyright. AHistoricalStudyofAestheticImplications», Copenhagen, 2009, с. 137.
2
Право на воспроизведение и распространение произведения в советской литературе и
законодательстве относились к личными неимущественным в силу существующей между
ними и правом на опубликование тесной связи, выражающейся в том, что произведение
можно опубликовать путем предварительного воспроизведения экземпляров произведения и
последующего их распространения.
3
Гражданское право: уч.: в 3 т. Т. 3, под. ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2011, с. 181
4
И.А. Близнец, Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011, с. 68
5
А. Люка, Авторское право и цифровые компьютерные технологии (электронная среда).
Информ.-правовой проект AVIN. Материалы TACIS.//http://www.nstream.ru/node/10
6
В Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, в котором
устанавливаются минимальные стандарты охраны личных неимущественных прав автора, не
предусматривается рассматриваемое право, однако в 1928 году обсуждалась возможность
включения права на обнародование в ее текст.
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От “обнародования” следует отличить понятие “опубликование”. Как в Бернской
конвенции 7 , так и в других международных договорах об авторском праве
раскрывается понятие «опубликование» (выпуск в свет), которую можно считать
довольно распространенным способом, с помощью которого произведение
становится доступным для всеобщего сведения. Значительная роль опубликования
обусловлена также тем, что именно посредством последнего можно точно
определить страну происхождения произведения и дату опубликования, что важно
для правильной реализации положений международных договоров. Согласно п. 3
ст.3
Бернской
конвенции
опубликованными
считаются
“произведения,
опубликованные с согласия их автора, вне зависимости от способа изготовления
экземпляров, при условии, что количество имеющихся в обращении экземпляров
способно удовлетворить разумные потребности публики, принимая во внимание
характер произведения”.
С.А. Судариков отмечает, что доведение обьекта авторского права до всеобщего
сведения может считаться опубликованием, если 1) опубликование осуществляется
путем воспроизведения и распространения в материальной форме; 2) соблюдено
требование относительно количества экземпляров, предоставляемых публике; 3)
опубликование осуществляется применением одним из способов распространения
экземпляров объекта авторского права.
1) Определение опубликования как распространение реальных экземпляров
произведения, то есть в материальной форме, содержится в согласованных
заявлениях в отношении Договора ВОИС по авторскому праву8 и Договора ВОИС по
исполнениям и фонограммам9. В соответствии с последними понятие «экземпляр»
относится лишь к зафиксированным экземплярам, которые могут быть выпущены в
обращение в виде материальных предметов. При этом «представление
драматического,
музыкально-драматического
или
кинематографического
произведения,
исполнение
музыкального
произведения,
публичное
чтение
литературного произведения, сообщение по проводам или передача в эфир
литературных или художественных произведений, показ произведения искусства и
сооружение произведения архитектуры» (п. 3 ст. 3 Бернской конвенции, абз.2 ч.2
ст.5 Закона РА об авторском праве) не является опубликованием.
2) Количество экземпляров, как уже выше отмечалось, должно удовлетворять
разумные потребности публики (п. 3 ст. 3 Бернской конвенции). Во всемирной
конвенции по авторскому праву под опубликованием ("выпуском в свет") понимается
воспроизведение в какой-либо материальной форме и предоставление
неопределенному кругу лиц экземпляров произведения для чтения или
ознакомления путем зрительного восприятия10.
3) Способами же распространения экземпляров являются продажа, прокат или иной
способ передачи права собственности экземпляром объекта.

7

См. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
//http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ru/docs/berne.pdf
8
См. Договор ВОИС по авторскому праву // http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wct/wct.html
9
См. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996г. // http://www.wipo.int/treaties/
ru/ip/wppt/wppt.html#article_2
10
См. Universal Copyright Convention, ст. 6 // http://portal.unesco.org
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Таким образом, можно сделать вывод, что посредством опубликования
произведение может быть доступным для всеобщего сведения, то есть быть
обнародованным лишь посредством экземпляров произведений, то есть копий
произведений в любой материальной форме. В ч. 2 ст.5 закона Республики Армения
«Об авторском праве и смежных правах» от 15 июня 2006 года (далее Закон РА об
авторском праве) в числе способов выпуска произведения в обращение называются
также электронные системы, что, на наш взгляд, не соответствует сущности
опубликования, поскольку в данном случае произведение не может быть выпущено в
виде экземпляров, то есть, как уже выше отмечалось, в виде копий произведений в
материальной форме.
Что же касается природы самого права на обнародование, то в литературе
высказывались мнения относительно спорности вопроса о том, принадлежит ли это
право к личным неимущественным правам, так как оно обьединяет как личные
неимущественные, так и имущественные элементы11. Возможно такой вывод связан
с тем, что данное право в большинстве случаев осуществляется посредством
реализации какого-либо из прав на использование произведения. Однако, следует
отметить, что обнародование необходимо отличать от использования произведения,
которое является имущественным правом. Так, обнародование может быть
осуществлено как путем издания и распространения произведения, так и
предоставлением доступа к произведению, например, путем помещениия
произведения в Интернет. Следовательно можно констатировать, что для
обнародования имеет значение само желание автора огласить произведение, а не
факт ознакомленности окружающих с произведением. То есть право на
обнародование – это право на открытие доступа к произведению.
А.П. Сергеев выделяет следующие основные черты, определяющие понятие
«обнародование»: 1) оно содержит действия, которые впервые делают
произведение доступным для всеобщего сведения; 2) доведение произведения до
сведения третьих лиц должно осуществляться с согласия автора или его
правопреемников; 3) обнародование может быть реализовано любыми способами,
которые делают произведение доступным для публики; 4) обнародование не связано
со взиманием платы с публики; 5) обнародованием признается создание
возможности ознакомиться с произведением для неопределенного круга лиц; 6)
обнародование может быть аннулировано автором путем отзыва произведения.12
Право на обнародование в качестве личного неимущественного права
предусмотрено в ст. 1121 ГК РА и раскрывается как право на первое обнародование
произведения любым способом или же право уполномочивать другое лицо для
осуществления этого права.Такое же положение содержит ст.12 Закона РА об
авторском праве. Содержание понятия “обнародование” раскрывается в ст. 5 того же
закона. Согласно ч.1 названной статьи произведение считается обнародованным,
если автором или же с его согласия оно стало доступным публике путем публичного
произношения, публичного исполнения, публичного показа, выпуска в свет
(опубликования), сообщения в эфир или иными способами, делающими
произведение доступным публике.
11
12

А.П. Сергеев. Право интеллектуальной собственности в РФ: уч. 2-е изд., М., 2001. с. 198
Там же, с. 157-158.
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Так, по смыслу данного права автору предоставляется возможность по своему
усмотрению решать вопрос о готовности произведения для издания, исполнения и
т.д, выбрать время, место и способ первого доведения произведения до
неопределенного круга лиц. Вместе с тем следует уточнить, что автор не всегда
обнародует законченное произведение. Иногда автор предоставляет публике для
ознакомления свои наброски, отрывки и т.п, т.е. незаконченные произведения,
которые также являются обьектом авторского права, и право на обнародование
действует также как и в отношении законченных произведений. Таким образом
данное право – это возможность, предоставленное автору, решать доводить до
всеобщего сведения созданное им творение или нет.13
В российском законодательстве об авторских правах в отличие от
законодательства РА исследуемое правомочие не регулируется четко, что
выражается при определении правовой природы рассматриваемого права. Если
законодатель в РА ясно закрепляет,что “личные неимущественные права
неотчуждаемы и непередаваемы и действуют бессрочно…” (ч. 3 ст. 1121 ГК РА и ч. 3
ст. 12 Закона РА об авторском праве), то относительно вопроса неотчуждаемости
данного права в тексте статьи 1268 (Право на обнародование произведения)
Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ) не содержится
указание на его неотчуждаемость. Вместе с тем, как считает Е. И. Каминская, если
судить по некоторым юридико-техническим признакам, речь в ней все же идет о
жестко личностной привязке данного правомочия.14 В комментарии к части четвертой
ГК РФ отмечается, что данное право является сугубо личной и не подлежит
передаче. Далее устанавливается, что сами действия по обнародованию могут
совершаться и иными лицами, что однако не означает передачи им данного права.
Названные лица принимают участие в обеспечении того, чтобы произведение
впервые стало доступным для всеобщего сведения, но само право решать вопрос об
обнародовании принадлежит исключительно автору.15
Так, французская практика распространяет действие права на обнародование на
любую форму и любой способ использования произведения, разрешение же на
обнародование не приводит к исчерпанию права, автор по-прежнему сохраняет
контроль за иными, не оговоренными в разрешении, вариантами открытия доступа к
своему произведению. Согласно германскому законодательству об авторском
праве это право включает не только любой способ обнародования самого
произведения, но и описание или иной способ доведения до всеобщего сведения его
содержания (ч. 2 ст. 12 Закона ФРГ об авторском праве). Обнародование
произведения, кроме того, не погашает права на обнародование его переработок (ст.
23).16 В Федеральном законе Швейцарии об авторском праве и смежных правах 1992
года закреплено, что автор обладает исключительным правом решать, когда, каким
13

Комментарий к части четвертой ГК РФ// Под. ред. Л. А. Трахтенгерца, по состоянию на 22
июля 2008 г., ст. 1268
14
Е.И.Каминская, Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных иллюзий или
утрата ценностей? // Актуальные вопросы российского частного права. Сборник статей,
посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А.Дозорцева. - М.: Статут, 2008, с. 241
15
Комментарий к части четвертой ГК РФ// Под. ред. Л. А. Трахтенгерца. по состоянию на 22
июля 2008 г., ст. 1268
16
См. Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (geändert
am 17. Dezember 2008)//http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=239044
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образом и под каким именем его произведение будет обнародовано. 17 В ч.1 ст.4
закона Греции об авторском праве предусматривается право автора выбрать время,
место и способ, которым произведение делается доступным для общества. 18
Согласно ст.14 испанского закона об авторском праве автору принадлежит право
решать обнародовать произведение или нет, и если да, то в какой форме19.
Таким образом право на обнародование это не только право принимать решение
о самом обнародовании, но также выбирать способ, которым произведение
становится доступным для всеобщего сведения. Если автор дал согласие
обнародовать произведение путем его опубликования и заключил соответствующий
договор с издательством, то он сохраняет за собой право на обнародование другими
способами, например путем доведения его до всеобщего сведения через Интернет
или не обнародовать произведение вообще никаким другим способом. Под
последними же понимается, как уже выше отмечалось, только те способы, которые
делают произведение доступным для всеобщего сведения. В связи с изложенным в
литературе отмечается, что «нельзя рассматривать в качестве обнародования
ознакомление в частном порядке третьих лиц с не выпущенным в свет
произведением, в кругу родственников или друзей автора, или же ознакомление с
ним потенциальных пользователей, с тем чтобы заключить контракт на
использование произведения". 20 То есть если доступ к произведению был открыт
лишь ограниченному кругу лиц (редактору, родственникам, рецензентам и т.д.), то
его обнародования не имело место. При этом не имеет значения, сколько людей
реально восприняло произведение. Главное, чтобы для неопределенного круга лиц
имелась реальная возможность получить доступ к произведению, а уж сколько
человек в действительности им заинтересовалось, для признания действия
обнародованием неважно.21
Другим условием для признания действия обнародованием является доступ
общества именно к произведению, а не к его идеям, фрагментам, сюжету и т.п. Так,
показ фрагментов кинофильма в рекламном ролике не делает фильм
обнародованным.
Наконец, доведение произведения до всеобщего сведения должно происходить с
согласия автора. Даже если произведение стало широко известным, но его
доведение до сведения общества произошло без согласия автора, произведение не
может быть признано обнародованным. 22 Отсюда можно сделать вывод, что
17

См. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz,
URG) vom 9. Oktober 1992 (Stand am 1. Juli 2008), Art.9 //http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?
file_id=171396
18
Law No. 2121/1993 on Copyright, Related Rights and Cultural Matters/ http://www.wipo.int/wipolex
/en/text.jsp?file_id=209258#LinkTarget_1748
19
Consolidated text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the
Applicable Statutory Provisions (approved by Royal Legislative Decree No. 1/1996 of April 12, 1996,
and last amended by Royal Decree No. 20/2011 of December 30, 2011)/ http://www.wipo.int/wipolex/
en/text.jsp?file_id=244508
20
Д. Липцик, Авторское право и смежные права. М., 2002. с. 140
21
В.О.Калятин, Право автора на обнародование произведения // Журнал «Патенты и лицензии», 2005г., N9, с. 47//http://www.rbis.su/article.php?article=484
22
Исключением является посмертное обнародование произведения, хотя и после смерти
автора должна быть учтена воля автора.
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значение имеет не фактическая доступность произведения обществу, а готовность
автора сообщить произведение публике.
Относительно исследуемого нами права в центре внимания остается вопрос о
возможности перехода права на обнародование к третьим лицам. Так, в ст. 1133
(Переход авторского права по наследству и его передача) ГК РА предусматривается,
что “авторское право переходит по наследству”. Вместе с тем из данного правила
исключены право авторства, право на имя, право на защиту репутации и
достоинства автора и право на отзыв. Отсюда можно сделать вывод о том, что из
числа личных неимущественных прав передаче подлежит лишь право на
обнародование. В связи с изложенным считаем несколько неточным формулировку
названной статьи, так как авторское право полностью не может ни переходить по
наследству, ни быть передано третьим лицам.Что касается права на обнародование,
то, на наш взгляд, наследники автора могут совершать лишь действия, делающие
произведение доступным для всеобщего сведения, а само решение обнародовать
произведение или нет принимается самим автором.
В российском законодательстве вопрос об обнародовании произведения после
смерти автора согласно п. 3 ст. 1268 ГК РФ решается лицом, обладающим
исключительным правом, то есть либо наследниками, либо лицом, которому после
смерти
автора
наследниками
уступлено
исключительное
право
на
необнародованное произведение. Однако такое решение зависит от воли автора,
которая должна быть прямо выражена в письменной форме (в завещании, письмах
или дневниках). Последнее означает, что произведение не подлежит обнародованию
лишь в том случае, если автор определенно указал на свое нежелание его
обнародовать в письменной форме. Из вышеназванной нормы ГК РФ следует, что
слова автора, содержащиеся в письме и выражающие сомнения автора
обнародовать произведение или нет, нельзя рассматривать как определенно
выражающие волю автора не обнародовать произведение. Даже наличие
свидетельских показаний о том, что автор не хотел бы обнародовать произведение
не будет считаться надлежащим подтверждением воли автора. В случае же
присутствия завещания, отражающего волю автора о назначении наследника
имущественных авторских прав на необнародованное произведение, право на
обнародование считается реализованным самим автором при жизни.23 Проблемы же
связанные с осуществлением имущественных прав на необнародованное
произведение в основном возникают при наследовании по закону. Поэтому, как
отмечается в литературе, если автор своевременно не позаботился о судьбе
принадлежащих ему личных неимущественных прав, то последнее не должно
ущемлять материальные интересы обладателя имущественных прав на формы и
способы использования произведения, перешедшему ему после смерти автора на
законном основании.

23

По мнению Э. Гаврилова, ограничение права на обнародование произведения, даже
содержащееся в самом завещании, может быть после смерти автора отменено по решению
суда, который должен взвесить публичные интересы общества и частные интересы лиц,
настаивающих на том, что произведение не должно быть обнародовано. Аналогичные мнения
были высказаны и в советское время. Думаем, что подобное решение противоречит охране
моральных притязаний умершего автора.
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Относительно вопроса передаваемости права на обнародование, в частности
перехода к наследникам Э. Гаврилов отмечает, что после смерти автора право на
обнародование произведения принадлежит владельцам исключительного права на
произведение, а также лицам, имеющим по договору право на использование
произведения. 24 Возможность перехода права на обнародование, как личного
непередаваемого права, к наследникам, объясняют тем, что деление авторских прав
на личные и имущественные является условным. В литературе отмечается, что,
традиционное строгое деление правомочий автора на имущественные и личные
неимущественные является неполным и в связи с этим некоторые права занимают
промежуточное положение. А.П.Сергеев, напротив, считает, что автор не может
разрешить иным лицам обнародовать произведение, поскольку это личное право
автора, а уступает лишь свои имущественные права, в частности право на
воспроизведение, публичный показ или передачу в эфир и.т.п. Такой подход
определения сущности права на обнародование произведения способствует
сохранению его личной природы, а также разграничивает обнародование от иных
прав автора.
По нашему мнению, подход российского законодателя является несколько
нецелесообразным, так как не всегда авторы при нежелании обнародовать
произведение фиксируют об этом в дневниках или письмах, или не успевают
фиксировать, и впоследствии становится возможным обнародование произведения
вопреки воле умершего автора. Поэтому, на наш взгляд, следует учитывать и волю
автора, которая не только была определенно выражена в письменной форме, но и
иные действия автора, свидетельствующие о явном нежелании автора сделать
произведение доступным для всеобщего сведения. Такой подход исходит из
сущности права на обнародование как личного неимущественного права, так как в
данном случае придается значение воле автора относительно того делать
произведение доступным для всеобщего сведения или нет.
При решении вопроса об обнародовании произведения воле автора придается
большое значение также законодательствами других стран. В частности, во Франции
также право на обнародование после смерти автора может осуществляться
нисходящими наследниками и другими лицами, перечисленными в ст. 121-2 Кодекса
интеллектуальной собственности (далее КИС). Вместе с тем, если наследники либо
другие лица, осуществляющие право на обнародование после смерти его
обладателя, пытаются наложить запрет на обнародование, согласно статье 121-3
КИС 25 в случае «явного злоупотребления» при осуществлении данного права
вышеназванными лицами министр культуры вправе преодолеть это вето
посредством получения решения суда первой инстанции. В любом случае из
принятых французскими судами решений явно следует лишь то, что поведение
наследников всегда оценивается принимая во внимание волеизъявление автора.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, предлагаем предусмотреть в ГК РА
и законом РА об авторском праве следующее положение: «Произведение, не
обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти
лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если иное не
вытекает из воли автора, ясно выраженного при его жизни». Последнее означает,
24
25

Э. Гаврилов, Право на обнародование произведения. // Хозяйство и право, № 4, 2010, с. 37.
IntellectualPropertyCode//http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180336
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что после смерти автора произведение может быть обнародовано лишь в том
случае, если только автор не изьявил свое нежелание обнародовать произведение
не только в письменной форме, но и по иным обстоятельствам явно следует то, что
автор не желал обнародовать произведение.
Таким образом проявляется
значимость рассматриваемого нами права как личного неимущественного права,
целью которого можно считать выполнение долга по отношению к умершему автору
и его произведению, не допуская подмену его воли.
Другим обстоятельством, заслуживающим внимания, является то, каким образом
решается вопрос обнародования в случае передачи автором необнародованного
произведения по договору для использования? Армянское законодательство на этот
счет ничего не предусматривает. Решение названной проблемы дано, например, в
ГК РФ (п. 2 ст. 1268), который устанавливает презумпцию дачи автором согласия на
обнародование необнародованного произведения в случае передачи автором по
договору произведения для использования. По нашему мнению следует
предусмотреть такое положение в законодательстве РА об авторском праве, так как
таким образом добросовестный владелец имущественных прав будет гарантирован,
например, от оппортунистических действий автора, который в любой момент до
обнародования произведения смог бы заблокировать использование произведения.
Значение права на обнародование проявляется не только с точки зрения охраны
личных притязаний автора в отношении своего произведения. В частности, оно
влияет на возможность использования произведения без согласия автора, в
частности,в случае свободного использования произведения, при использовании
произведения в личных целях и т.д (ст.22 и 23 Закона РА об авторском праве). Кроме
того, обнародование влияет на срок охраны произведения. В настоящее время в
ряде случаев начальный момент отсчета срока охраны определяется именно по
моменту обнародования произведения, например, в случае обнародования
анонимных произведений и произведений под псевдонимом (ч.3 ст.37).
Вместе с тем, несмотря на значительную роль, выполняемой правом на
обнародование, можно выделить также негативную сторону этого права. Так, если
признание права на обнародование в качестве личного неимущественного права
призвано служить моральным потребностям автора, то с другой стороны
возможность автора в любое время запретить обнародование своего произведения
может являтся заметным препятствием для осуществления коммерческой
деятельности, предметом которой являются авторские произведения. В первую
очередь это сфера кинематографии. Компании кинопроизводства, осуществляющие
финансирование фильма, не были бы гарантированы от решения режиссера или
сценариста, что они против обнародования данного фильма, даже если фильм был
бы в основном закончен. Именно по этой причине страны общего права, с целью
обеспечения инвестиций в кинопроизводство, просто не признают режиссёра
фильма автором последнего.
Законодательство ряда стран, таких как Голландии, Австрии и стран Северной
Европы, прямо не признающих право на обнародование, предусматривают единое
широкое правомочие на использование произведения. Представители такой модели
утверждают, что она включает и право автора разрешать или запрещать
обнародование, и следовательно нет необходимости закреплять отдельного права
на обнародование и тем создавать ненужное обременение для оборота. Так, ст. 2
(1) шведского Закона «Об авторском праве» предусматривает единое исключи-
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тельное право на использование произведения, которое включает и право сообщать
произведение для всеобщего сведения.
Что же касается Англии и США, то история права не допускать третьим лицам
обнародовать произведения без согласия автора, имеет здесь давнее
происхождение. Английское общее право впервые признало право на опубликование
в 1732 году 26 . Американское общее право также придерживается подхода,
выработанного английскими судами относительно рассматриваемого права. Ряд
ранних англиских дел касаются несанкционированной публикации рукописей и
других произведений, несанкционированной публикации частных писем или
фотографий и несанкционированного автором разглашения в письменном виде
содержания пьесы, представленной на сцене, но неопубликованной письменно. 27
Рассматриваемое право не является копирайтом (от англ. copyright) в смысле
исключительного права на воспроизведение произведения, а скорее это право
контролировать опубликование того, что лицо желает держать в тайне 28 . В США
соответствующие интересы автора охраняются с помощью прецедентов,
признающих право на сохранение тайны (secrecy) или же на первое обнародование
произведения, либо, в более широком смысле, «право на неприкосновенность
частной жизни» (right of privacy)29. В связи с изложенным следует уточнить, что автор
в общем праве обладает правом собственности в отношении своей рукописи. Право
собственности же в отношении интеллектуального создания является абсолютной
до поры добровольного отказа от нее. Автор может отказаться от этого права лишь в
договоре либо другим способом, позволяющим определенно выявить намерение
автора отказаться от данного права. Например, если в договоре между издателем
энциклопедии и автором статьи будет установлено условие, согласно которому
издателю предоставляется исключительное право решать, когда произведение
готово к опубликованию, то в случае, если издатель решит, что статья готова для
опубликования, автор не сможет заблокировать издание последней на основании
того, что произведение не закончено или же автор не доволен им. Такой подход,
конечно, чужд законодательству об авторском праве стран континентальной системы
права, однако, придавая большую значимость имущественным правам автора, он
имеет свое оправдание с точки зрения свободного оборота произведений и
экономического развития в целом.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что право на обнародование в
континентальных системах права как сугубо личное право, обеспечивающее
моральные притязания автора в том, чтобы быть удостоверенным в готовности
произведения для его оглашения, не может быть передано третьим лицам, оно
неотчуждаемо, неотделимо от личности автора, так как решение обнародовать
произведение исходит из индивидуального духовного состояния каждого автора.
Сами действия по обнародованию могут совершаться и иными лицами, что не
означает передачи им этого права. Эти лица лишь совершают действия, которые
направлены на то, чтобы произведение впервые стало доступным для всеобщего
26

Millar v. Taylor, 98 Eng. Rep. 201 (K.B. 1769)
Cyrill P. Rigamonti, Deconstracting Moral Rights, Harvard International Law Journal/ Vol. 47, Num.
2, 2006, с. 383
28
Там же.
29
Д. Липцик, указ.соч., с. 140
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сведения, но само право решать вопрос об обнародовании принадлежит только
автору.
Таким образом, под обнародованием как личного неимущественного права
следует понимать именно решение вопроса делать произведение впервые
доступным для всеобщего сведения любым способом. Только таким образом можно
показать неимущественную сущность этого права, поскольку кроме автора никто не
может решить готовность произведения для его предьявления публичной оценке. А
сами действия по обнародованию, как неоднократно отмечалось, могут быть
осуществлены и иными лицами.

THE RIGHT OF DIVULGATION AS
MORAL RIGHT OF AUTHOR
Yevgenya NIKOGHOSYAN
PHD student, RASU, Chair of Civil
and Civil Procedure law
______________________

The right of divulgation concerns to one of the most important rights of author. The
mentioned right established by legislation of different countries (France, Belgium,
Germany, Greece, Spain). At the same time there are countries that do not recognise such
a right as moral right of author (Holland, Luxemburg, Ireland, Denmark).
Study of the legal literature and legislation concerning the said right shows that in the
different periods of the development of the right of divulgation there have been various
approaches towards the legal nature of that right.
Content of the right of divulgation as moral right of author, the problem of it's
transferability to other persons, expecially to the heirs are presented in this article. In
addition the lack in regulation of this right by copyright law of the Republic of Armenia are
revealed and some suggestions to improve the effective legislation in this field are made.
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ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ºì Æð²ì²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ
²ßË»Ý Ô²ðêÈÚ²Ü
ºäÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
_________________________________

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Éñ³óáõÙÝ»ñÇ ¨
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ1 ßÝáñÑÇí ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉÁ: úñ»Ýë¹ÇñÁ Ý³Ë³ï»ë»É ¿
Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁª áñå»ë ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ûë ÷áõÉÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¨ Ýáñ
ÇÝëïÇïáõï, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ÈÇÝ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ÇÝëïÇïáõï` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ï»ë³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ µ³Ý³íÇ×³ÛÇÝ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ³ÛÉ¨ ³Ûë ÇÝëïÇïáõïÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý,
å³ñï³¹Çñ Ï³Ù áã å³ñï³¹Çñ ÉÇÝ»Éáõ ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ:
²Ûëå»ë, Ø. ú. ´áñá½¹ÇÝ³ÛÇ Ï³ñÍÇùáíª Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í áã å³ñï³¹Çñ (ý³ÏáõÉï³ïÇí) ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿2: Æ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ Çñ ï»ë³Ï»ïÇ` Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ý³ËÝ³Ï³Ý
¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ, ÇÝãå»ë ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÙÛáõë µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÕÕí³Í »Ý ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÁ:
². ¶. äÉ»ß³ÝáíÁ, Ñ³Ï³¹³ñÓ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ï»ë³Ï»ïÇÝ, ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ. Ý³Ë` ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³ñóÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¨ áã Ã» Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ. »ñÏñáñ¹` ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ
÷áõÉÇ ¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ Ýå³ï³ÏÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ áñáß ã³÷áí Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ. »ññáñ¹` Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñ¹Ûáù Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ¹Çï³ñÏ»É ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ,
»Ã» ÷³ëï³óÇáñ»Ý ³ÛÝ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ý³¨ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. ãáññáñ¹` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¹Çï³ñÏ»-

1

Ðú-277-Ü, ՀՀՊՏ 2007.12.26/66(590), 28.11.2007:
î»°ë Бороздина М. О. Предварительное судебное заседание как новелла ГПК РФ //
Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства: сб. научных статей
молодых ученых Саратовской государственной академии права / под ред. А. И. Зайцева, Т. А.
Савельевой. Саратов, 2003, ¿ç 125:
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ÉÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ ³Ûë ÇÝëïÇïáõïÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ýñ³ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï
Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ` Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ3:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ Ñ»ï¨Û³É
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ. ³é³çÇÝ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉÇ »½ñ³÷³ÏÇã Ù³ëÝ ¿, áñÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ·áñÍÇ Áëï ¿áõÃÛ³Ý
ùÝÝáõÃÛáõÝÁ: ºñÏñáñ¹` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É
Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý §Ñ³ïáõÏ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·¦ ¿, áñÁ Ïáãí³Í ¿ ³å³Ñáí»Éáõ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ
÷áõÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÁ4:
º. Ü. ê»ñ¹Çïáí³Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ
÷áõÉÁ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ »ÝÃ³÷áõÉ»ñÇ. ³é³çÇÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ5:
¸³ï³í³ñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ï»ë³Ï»ïÝ»ñ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É
Ý³¨ ì. ì. ä»ïñáí³Ý6, ì. î. ´³ñµ³Ï³Ó»Ý7, Ø. È. êÏáõñ³ïáíëÏÇÝ8:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³é³í»É ÑÇÙÝ³íáñ ¿ Ú³. Ê. ´»ÏáíÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, Áëï áñÇ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ñ³ïáõÏ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
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¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ï»Õ»Ï³óÝ»ÉÁ ¹³ï³ñ³ÝÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ ãå³Ñå³Ý»ÉÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³-
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ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 227-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ÇÙ³ëïáí ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¿³Ï³Ý
Ë³ËïáõÙ ¿12:
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏáÕÙÇ
Ï³Ù ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇ å³ïß³× Í³Ýáõóí³Í ãÉÇÝ»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ»ï³Ó·áõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ù»Ï ³ÛÉ Ñ»ñÃÇ: ÜÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý áñù³Ý ¿É ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿, µËáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ:
¸³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¹³ï³íáñÝ»ñÁ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ»ï³Ó·áõÙ »Ý ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 119-ñ¹ Ñá¹í³Íáí (·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙÁ) ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñáí: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÝÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³éáõÙáí ¨ë Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝáõÙ
»Ýù, áñ å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñ»É Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ Ã»¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ï³Û³ó»É ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ó»É Ññ³íÇñ»É ¨ë Ù»Ï Ý³ËÝ³Ï³Ý
ÝÇëï: ²Û¹åÇëÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ûñÇÝ³Ï, Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»É Ýáñ ³ÝÓÇ (»ññáñ¹ ³ÝÓ Ï³Ù å³ïß³× å³ï³ëË³ÝáÕ) í³ñáõÛÃ ÙïÝ»Éáõ, Ñ³ÏÁÝ¹¹»Ù Ñ³ÛóÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý, Ñ³ÛóÇ ÑÇÙùÁ Ï³Ù ³é³ñÏ³Ý ÷á÷áË»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ýß»Ýù, áñ ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ (86 Ñá¹í.) Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿, áñ
Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý` ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³íÇñ»É Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï: ø³ÝÇ áñ Ù»Ï ³ÛÉ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï Ññ³íÇñ»Éáõ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÁ Ï³ÝË³ï»ë»É ³ÝÑÝ³ñ ¿, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ý³¨ ø¸ú-áõÙ:

²Ù÷á÷»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÁ` Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ.
1. Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï³ññÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÝ ¿, áñÝ
³å³ÑáíáõÙ ¿ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ûë ÷áõÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ, ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
2. Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÁ Ñ³ïáõÏ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍÁ
¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ
¿, áñÁ Ïáãí³Í ¿ ³å³Ñáí»É ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ, ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³óáõÙÁ.
3. ø¸ú-Ç 1498 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ. §¶áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÇë ¹³ï³íáñÁ å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûó³¹ÇÙáõÙÇ å³ï³ëË³Ý ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá, ÇëÏ ³Û¹åÇëÇÝ ãëï³Ý³Éáõ
¹»åùáõÙ å³ï³ëË³Ý áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá
å³ñï³íáñ ¿ Ññ³íÇñ»É Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï¦.
4. ø¸ú-Ç 1498 Ñá¹í³ÍÁ å»ïù ¿ ÑÕáõÙ å³ñáõÝ³ÏÇ ø¸ú-Ç 18-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ.
5. ø¸ú-Ç 1498 Ñá¹í³ÍÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Éñ³óÝ»É 31Ù³ëáí` Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ. §Àëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý` ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³íÇñ»É Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï¦:

12

î»°ë ÐÐ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 3-2236(²) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍáí 21.12.2006 Ã. áñáßáõÙÁ:
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THE TERMINATION OF THE PROCEEDINGS OF A CIVIL CASE
AT THE PREPARATION STAGE OF A CASE
Ashkhen GHARSLYAN

Post-Graduate Student of the Chair of Civil Procedure of Ysu
___________________________________

One of the features of the legal regulation of the stage of preparation of a case for a
hearing is the provision of possibility to terminate the proceeding of a case in this stage of
judicial process. This regulation aimed to ensure the principle of procedural economy.
The legislator, however, has not regulated the procedure of dismissing a case in the
stage of preparation of a case for a hearing. Particularly, in case of reveal of an
appropriate ground for dismissing a case it is not clear whether the court has to discuss it
at the preliminary session with the participants of the case.
The author has introduced the solutions of the issue by the judicial practice and
suggested to provide for a clear procedure through several legislative amendments and to
enlarge the circle of the grounds of termination of a case in the stage of preparation of a
case for a hearing.
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Ð²ÚòÆ ÀÜ¸àôÜàôØÀ îÜúðÆÜâ²Î²Ü
¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
ì³ñ¹áõß ºê²Ú²Ü

ºäÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
_____________________________________

Ð³Ýñ³Ñ³Ûï ¿, áñ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ Ý³, áõÙ
¹»Ù Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³ÛóÁ: Àëï ³Û¹Ù ¿É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ·³íáñíáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ûó³ÛÇÝ Ó¨Á »ñ³ßËÇùÝ»ñ
¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛóíáñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ å³ï³ëË³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ µËáõÙ »Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ó¨Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇó, áñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ÇÝãå»ë
Ñ³ÛóíáñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áñáß³ÏÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ
Ë³Ëïí³Í Ï³Ù íÇ×³ñÏíáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛÝå»ë ¿É å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ñ³ÛóÁ ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í áñáß³ÏÇ ÙÇçáóÝ»ñáí
å³ßïå³Ýí»É Çñ ¹»Ù Ñ³ñáõóí³Í Ñ³ÛóÇó:
´³Ûó ÙÇßï ã¿, áñ í³ñáõÛÃÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ÝÙ³Ý µ³ñ¹ áõñí³·Íáí: øÇã ã»Ý ³ÛÝ ·áñÍ»ñÁ, áñáÝóáõÙ å³ï³ëË³ÝáÕÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóíáñÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÝÛáõÃ³Çñ³í³Ï³Ý
å³Ñ³ÝçÁ:
ø¸ú 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿. §ä³ï³ëË³ÝáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³ÛóÁ¦:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·ÇÝ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇÝ
ûñ»Ýë¹ÇñÁ áñ¨¿ ³ÛÉ ÝáñÙÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ1: îíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ
ï»ë³·áñÍÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ, áñáÝù ùÝÝ³ñÏíáÕ ÇÝëïÇïáõïÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý ûµÛ»ÏïÇí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:
¸³ï³í³ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùß³Ïí»É »Ý Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¶. Ø. ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë §Ñ³Ûó³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ»ï å³ï³ëË³ÝáÕÇª ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ¦2:
è. ¶. ä»ïñáëÛ³ÝÁ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ §Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï ¹³ï³ñ³ÝáõÙ å³ï³ëË³ÝáÕÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ Ï³Û³óÙ³Ý¦3:
1

§Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ø¸ú-Ç 119-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
Ù³ëÇ 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ, Áëï áñÇª ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ»ï³Ó·»É ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, »Ã»
å³ï³ëË³ÝáÕÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ·áõÛùÇ µéÝ³·³ÝÓÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛóÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇçÝáñ¹»É ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ï
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ËÝ¹ñ³Ýùáí, ¨ 120-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ, áñÁ ÝÇëïÁ Ý³Ë³·³ÑáÕÇÝ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ
¿ å³ñ½»Éª ³ñ¹Ûáù å³ï³ëË³ÝáÕÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóÁ:
2 ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ¶. Ø., Æñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ûó³ÛÇÝ Ó¨Á, Çñ³í. ·Çï. Ã»ÏÝ. ...
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ., 2006, ¿ç 129:
3
ä»ïñáëÛ³Ý è. ¶., Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ, 4-ñ¹
Ññ³ï., ºñ., 2012, §àëÏ³Ý ºñ¨³ÝóÇ¦ Ññ³ï., ¿ç 259:
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§Ð³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ, - ·ñáõÙ ¿ Æ. Ø. äÛ³ïÇÉ»ïáíÁ,- å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ³ñí³Í Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ûó³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ¨ Ñ³ÛóíáñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï í×Çé Ï³Û³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí í³ñáõÛÃÝ ³í³ñï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ýñ³ ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ¦4:
². ². ü»ñ»Ýó-êáñáóÏáõ µÝáñáßÙ³Ùµª §Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó
¹³ï³ñ³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ª µ³í³ñ³ñ»Éáõ Çñ
¹»Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý¦5: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª ³ÛÝ ïÝûñÇÝã³Ï³Ý µÝáõÛÃ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ Ïï³ñÙ³Ùµ å³ï³ëË³ÝáÕÁ
÷³ëïáñ»Ý Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÇó6:
ì. ². èÛ³½³ÝáíëÏÇÝ ¨ ¶. È. úëáÏÇÝ³Ý, Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³ë»Éáí ïÝûñÇÝã³Ï³Ý
¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ, ³ÛÝ µÝáñáßáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³ÛóíáñÇ ÏáÕÙÇó
íÏ³Û³Ïáãí³Í ¨ Ýñ³ å³Ñ³ÝçÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í µáÉáñ ÷³ëï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ÇÝãÁ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ ³é³Ýó ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ í×Çé7:
ì. ì. Ú³ñÏáíÇ µÝáñáßÙ³Ùµª §Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ Ñ³ÛóíáñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛóÇ ÑÇÙùáõÙ
¹ñí³Í ÷³ëï»ñÇ ¨ Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í å³Ñ³ÝçÇ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý ³Ýí»ñ³å³Ñ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿ å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó¦8:
´»ñí³Í ¨ ¹³ï³í³ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ µáÉáñ ÙÛáõë µÝáñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáõ Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ÙÇ ß³ñù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ïíÛ³É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ:
Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë ¨ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ »Ý: Ð³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ å³ï³ëË³ÝáÕÇ Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ÇÝãå»ë ¹³ï³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ¥ûñÇÝ³Ïª Ñ³Ûó³¹ÇÙáõÙÇ å³ï³ëË³ÝáõÙ, Ñ³ÏÁÝ¹¹»Ù Ñ³ÛóáõÙ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¹ÇÙáõÙáõÙ¤, ³ÛÝå»ë ¿É ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ ³ñí³Í µ³Ý³íáñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ´áÉáñ
¹»åù»ñáõÙ ÝÙ³Ý Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ùáï ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ³Ýí»ñ³å³Ñ ¥³Ýå³ÛÙ³Ý³Ï³Ý¤ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿: îÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ áõÅáí å³ï³ëË³ÝáÕÁ å³ñï³íáñ ã¿ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É,
ÇëÏ ¹³ï³ñ³ÝÝ ¿É Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ëïáõ·»É Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÁ: Ð³ÛóíáñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹áõÝí»É ï³ñµ»ñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí. ûñÇÝ³Ïª ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ñ³Ùá½í»É ¿, áñ Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ¨ µËáõÙ ¿
Çñ áõ Ñ³ÛóíáñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÇó, Ï³Ù å³ñ½³å»ë ãÇ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ñ³ÛóíáñÇ Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ï»É í»×Á: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ëïÇ³Ý³, áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å³ï³ëË³ÝáÕÇ Çñ³Ï³Ý ¨ áã Ã» Ë³Ã³ñí³Í Ï³Ù4

Пятилетов И. М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальными
правами в суде первой инстанции. Автореф. дисс... к.ю.н. М., 1970, ¿ç 21:
5
Гражданский процесс. Под ред. В. А. Мусина, М. А. Чечиной, Д. М. Чечота. ¶ÉËÇ Ñ»ÕÇÝ³Ïª
Ференц-Сороцкий А. А. М., 1998, ¿ç 175:
6
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
7
î»°ë Рязановский В. А. Единство процесса, М., 1996, ¿ç 61, Осокина Г. Л. Гражданский
процесс: общая часть. 3-е изд. М.: “Норма”, 2013, ¿ç 635:
8
Гражданский процесс. Под ред. В. В. Яркова. 8-е изд. М.: “Инфотропик медиа”, 2012, ¿ç 272,
277:
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ùÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã¿ Ñ³ÛóíáñÇ ÏáÕÙÇó áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß³ÏÇ ËáëïáõÙÝ»ñáí: ¸³ï³ñ³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ñ³Ùá½í»É, áñ å³ï³ëË³ÝáÕÁ,
Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáí, ÉÇáíÇÝ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÇó, ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóíáñÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í å³Ñ³ÝçÇ Çñ³í³ã³÷áõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ãÇ ³é³ñÏáõÙ
·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ ¨ í»×Á Ñû·áõï Ñ³ÛóíáñÇ ÉáõÍ»Éáõ ¹»Ù:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñáí, áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ ¹³ í×ÇéÝ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç
ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É å³ÛÙ³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ýáñ í»×Ç
³é³ç³óÙ³Ý Ï³Ù ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ÏÑ³Ý·»óÝÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í×éÇ Ï³Û³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, ÇÝãÁ, ë³Ï³ÛÝ, ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ9:
Â»¨ ³Ýí»ñ³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ¥³Ýå³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¤ Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇß ã¿, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ ¹Çï»É áñå»ë ùÝÝ³ñÏíáÕ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß:
ºí »Ã» ÏáÝÏñ»ï ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ å³ï³ëË³ÝáÕÁ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³ÛóÁ, ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ÏáÕÙ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý »½ñ»ñÁ ¨ í»×Á ÉáõÍ»Éáõ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë, å³ÛÙ³Ýáí ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ ×³Ý³ãíÇ áã Çñ³í³ã³÷ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ ³é³ç³óÝ»É ³ÛÝ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù
Í³·áõÙ »Ý Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
¶ïÝáõÙ »Ýù, áñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëïáõ·»Ýª Ï³åí³Í ã¿ ³ñ¹Ûáù Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ÛóíáñÇ ÏáÕÙÇó áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Éáõ Ï³Ù áñ¨¿ Ñ³Ù³ñÅ»ù Ñ³ïáõóáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛóíáñÇ ËáëïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù áñáß³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ñ»ï: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³Ùñ³·ñíÇ ø¸ú-Ç ÝáñÙ»ñáõÙ:
Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ïÏ³ÝÇß ¿ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ Ï³Û³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÉÇÝ»ÉÁ: Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë ¨ Ñ³ÛóÇó
Ññ³Å³ñí»ÉÁ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ: ÆÝãå»ë ÝßíáõÙ ¿ í»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ ¹³ï³í³ñ³·»ïÝ»ñÇ µÝáñáßáõÙÝ»ñáõÙ, ïíÛ³É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï áõÕÕí³Í ¿ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ:
Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ Ñ³ÛóÇ í»ñ³óÙ³Ý, Ã»¨ í»×Á ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Áëï
¿áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñáõÙ ¿: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ¹³ï³ñ³ÝÁ áã Ã» Ï³ñ×áõÙ ¿ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ ¿, ³ÛÉ å³ñï³íáñ ¿ íÇ×»ÉÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝíÇ×»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³·ñ»É í»×Á Ñû·áõï Ñ³ÛóíáñÇ ÉáõÍáÕ í×éáí: Ð³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ í»×Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ í×Çé Ï³Û³óÝ»ÉÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ, áñáõÙ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ó¨áí ³Ùñ³·ñíáõÙ »Ý å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÙáíÇÝ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ïñí»É
Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Ã»ñÃ:

9

²Û¹ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Ø»ÕñÛ³Ý ê. ¶., ²é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
·áñÍ»ñáí ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, ºñ., ºäÐ Ññ³ï., 2010, ¿ç 37-39:
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àõß³·ñ³í ¿, áñ ÐÐ ·áñÍáÕ ø¸ú-Ý, å³ï³ëË³ÝáÕÇÝ í»ñ³å³Ñ»Éáí Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Çñ³íáõÝù, ¹ñ³ Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ãÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ, ÇÝãÁ,
Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É: ÜÙ³Ý µ³óÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³ÛóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ ³í³ñïáõÙ ¿ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ í×Çé Ï³Û³óÝ»Éáõ: Ð³ÛóÁ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³í³ñïáõÙª í³ñáõÛÃÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëáí, áñáÝù å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ã»Ý ÁÝ¹áõÝí»É: ÀÝ¹ áñáõÙ, í×Çé Ï³Û³óÝ»ÉÇë ÁÝ¹áõÝí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ÑÇÙùáõÙ ¹ñíáõÙ ¿
¹ñ³Ýù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ÷³ëïÁ, ÇëÏ ãÁÝ¹áõÝí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ï³Ù Ù»ñÅÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÝ»ñáí, ³ÛëÇÝùÝª ³å³óáõÛóÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ, ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ ·áñÍÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ ³Ý»Éáõ ¨ íÇ×»ÉÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÁ ÏÇñ³é»Éáõ ÙÇçáóáí:
Â»¨ Ó¨³íáñí³Í åñ³ÏïÇÏ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³Ù³Ùµ µËáõÙ ¿ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇó ¨ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÇó, Ï³ñÍáõÙ
»Ýù, áñ ·áñÍáÕ ø¸ú-áõÙ ³ÛÝ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ í³Õáõó ¿
Ñ³ëáõÝ³ó»É:
Æñ³í³ÏÇñ³é³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
áñ ÷áõÉáõÙ å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³ÛóÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõª Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ûñ»Ýë¹ÇñÁ ø¸ú 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ
³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ å³ï×³éÝÝ»ñáí áñ¨¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ãÇ Ý³Ë³ï»ë»É, ¨ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍíáõÙ, Ã» Ñ³ÛóÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ å³ï³ëË³ÝáÕÇÝ ûñ»Ýùáí å»ïù ¿ í»ñ³å³ÑíÇ ÙÇÝã¨ ³é³çÇÝ
³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí»ÉÁ Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝª ³ÛÝ ÝáõÛÝ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí, áñáÝóáí ÙÇÝã¨ ³Û¹ å³ÑÁ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ
Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³Ñí»É Ñ³ÛóíáñÇÝ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁª ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ëáë»É í»ñ³ùÝÝÇã Ï³Ù í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ð³ÛóÁ ùÝÝáÕ, í»×Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ ¿10, áõëïÇ µ³ó³é³å»ë ³Ûëï»Õ
Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É ³ÛÝåÇëÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, ÇÝãåÇëÇÝ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿:
¸³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³ÛóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ Ñ³×³Ë ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ³ñ³·³óí³Í ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ ÑÇÙùª ³ÛÝ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛóÇ ¹»Ù ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³í»ÉÇÝª ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, Ñ³ÛóíáñÇÝ ³½³ïáõÙ ¿ Ñ³ÛóÇ ÑÇÙù»ñÝ ³å³óáõó»Éáõ, ÇëÏ ¹³ï³ñ³ÝÇÝª ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ñ»ï³½áï»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí,
³Ýßáõßï ÑÇÙÝ³íáñ ¿£ ê³Ï³ÛÝ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ³ñ³·³óí³Í ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³ï³ñ³ÝÁ ³ñ¹Ûáù å»ïù ¿ ·áñÍÁ Ýß³Ý³ÏÇ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý
·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ëÏëáõÙ »Ý ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá Ï³Û³ó10

î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 24:
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ÝáõÙ »Ý ³ñ³·³óí³Í ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ¨ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý ³í³ñïí³Í: ä³ñ½»óí³Í í³ñáõÛÃ ÏÇñ³é»Éáõ ÝÙ³Ý §µ³ñ¹³óí³Í¦
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, áñÁ, ³Ýßáõßï, µËáõÙ ¿ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó, ³ñ¹³ñ³óí³Í ãÇ
ÃíáõÙ: ¶ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³ÛÝ ³ÝÑ³ñÏÇ Í³Ýñ³µ»éÝáõÙ ¿ í³ñáõÛÃÁ, áõëïÇ ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù í»ñ³å³Ñ»É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ³ñ³·³óí³Í ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³Ýó ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³Ï»Éáõ, »Ã», ÇÑ³ñÏ», Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³í³ã³÷:
¸³ï³í³ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ó¨³íáñí»É ¿ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ùáï»óáõÙ, áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å»ïù ¿ ¹Çï»É áñå»ë å³ï³ëË³ÝáÕÇ ïÝûñÇÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ Ý³ ïÝûñÇÝáõÙ ¿ Çñ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ í»×Á: îíÛ³É ¹ÇñùáñáßáõÙÁ íÇ×³ñÏí»É ¿ ì. Î. äáõãÇÝëÏáõ ÏáÕÙÇó, áñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ÑÇÙÝ³íáñ»É, áñ Ñ³ÛóÇó
Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ùµ á°ã ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ¨ á°ã
¿É ÝÛáõÃ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ ã»Ý ïÝûñÇÝíáõÙ: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¹áõñë ¿ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ ïáõñáõÛÃÇó ¨ ÉÇáíÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ
¿ ÏáÕÙ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ11: Æñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ì. Î. äáõãÇÝëÏÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ãÇ ï³ñµ»ñíáõÙ ÏáÕÙÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ñíáÕ ÷³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ ÷³ëïÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ½áõï ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¿12:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 1955 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñª ì. Î. äáõãÇÝëÏáõ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë
ï»ëÝ»Éáõó Ñ»ïá, ·ñ»Ã» µáÉáñ ¹³ï³í³ñ³·»ïÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñµ»ñ»É ÷³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, áñÁ ÉáÏ Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ
³å³óáõÛó ¥³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ÷³ëï¤ ¿: ö³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹»é¨ë Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ
ã¿13:
º. è. èáõëÇÝáí³Ý ¨ Æ. Ø. è»½ÝÇã»ÝÏáÝ Çñ»Ýó Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ùá½Çã ÷³ëï³ñÏÝ»ñ »Ý µ»ñáõÙ ì. Î. äáõãÇÝëÏáõ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý ¹»Ù: Àëï º.
è. èáõëÇÝáí³ÛÇª Ýßí³Í ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó Ý³Ë¨³é³ç
ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ: Ð³óÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ñ³ÛóíáñÇ Ñ»ï í»×Á ¹³¹³ñ»óÝ»ÉÝ áõ Ñ³ÛóÇ ÑÇÙù»ñÇ ¹»Ù ³é³ñÏ»Éáõ ¨ ³Û¹ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ ³å³óáõó»Éáõ µ»éÇó ÉÇáíÇÝ ³½³ïí»ÉÝ ¿, ÙÇÝã¹»é
÷³ëïÇ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ÷³ëï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ µ³ó³é³å»ë ¹ñ³Ýó
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ í»×Ý ³í³ñï»ÉÝ ¿ª ³é³Ýó Çñ³íáõÝùÇ ¨ ÙÛáõë ÷³ëï»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ í»×Á ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý 14 : Æ. Ø. è»½ÝÇã»ÝÏáÝ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ
ÇÝëïÇïáõïÇ Ù»ç ³ñ¹³ñ³óÇáñ»Ý ï»ëÝáõÙ ¿ µáÉáñ ïÝûñÇÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ »ñÏ³ÏÇáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿, ÙÇ ÏáÕÙÇó, Ñ³ÛóíáñÇ Ñ»ï í»×Á ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, Ñ³ÛóÇ ¹»Ù å³ßïå³Ýí»Éáõ µáÉáñ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù»ç: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ
÷³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÝÙ³Ý »ñÏ³ÏÇáõÃÛáõÝ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ¸³ áã Ã» Ññ³Å³ñáõÙ ¿ Ñ³ÛóÇ ¹»Ù å³ßïå³Ýí»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó, ³ÛÉ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³é³ñÏáõÃÛáõÝ11

î»°ë Пучинский В. К. Признание стороны в гражданском процессе. М., 1955, ¿ç 31:
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
13
î»°ë, ûñÇÝ³Ï, ä»ïñáëÛ³Ý è.¶., նշվ. աշխ., ¿ç 259:
14
î»°ë Русинова Е. Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе. Дисс…
к.ю.н., Екатеринбург, 2003, ¿ç 88-89:
12
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ÏáÝÏñ»ï ÷³ëïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, áã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ
ÇÝùÝÇÝ Ñ³ÛóÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ÑÇÙù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ15: àõëïÇ ÷³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³å³óáõóÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇÝ, ·áñÍáõÙ ¿ ³å³óáõóÙ³Ý ³ÛÉ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ÙÇÝã¹»é Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÉÇáíÇÝ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ áÉáñïáõÙ ¿:
Üßí³Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ·ï»É ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: î»ÕÇÝ ¿ ÑÇß³ï³Ï»É ÐÐ ø¸ú 64-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2ñ¹ Ù³ëÁ, Áëï áñÇª ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ÷³ëïÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ, áñÇ ÙÇçáóáí ÙÛáõë ³ÝÓÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³Ù ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ñï³¹Çñ
ã¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í ÷³ëïÁ ãÑ³Ù³ñ»É Ñ³ëï³ïí³Í, »Ã» Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ áõÝÇ, áñ ¹³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, ¨ ÏáÕÙÝ ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ë³µ»áõÃÛ³Ý, µéÝáõÃÛ³Ý, ëå³éÝ³ÉÇùÇ, ÙáÉáñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï, Ù»Ï ÏáÕÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ Ñ»ï ÙÛáõë ÏáÕÙÇ ã³ñ³ÙÇï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³Ù ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ Ã³ùóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ÀÝ¹áõÝí³Í ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ïí³Í ãÑ³Ù³ñ»Éáõ ß³ñ³¹ñí³Í ÑÇÙù»ñÇ Ù»ç Ñ³ïÏ³å»ë áõß³·ñ³í »Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Ù»ñÅÇ ÷³ëïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ,
»Ã» ³ÛÝ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, Ï³Ù Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ áõÝÇ, áñ
÷³ëïÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ Ã³ùóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²å³óáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ¹³ï³ñ³ÝÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ù³¹ñ»É ·áñÍáí ³å³óáõóí³Í ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í ÷³ëï»ñÁ, ¨ »Ã» ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ ³éÏ³ ¿ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ, ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ³é³ç³ñÏÇ ïíÛ³É ÷³ëïÇ ³å³óáõóÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáÕ ÏáÕÙÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
³ÛÝ Ñ³ëï³ïáÕ ³å³óáõÛóÝ»ñ: Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É ¨ í»×Á ÉáõÍ»É Áëï ¿áõÃÛ³Ý: ØÇÝã¹»é Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ù»ñÅí»É ÝáõÛÝ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ º. è. èáõëÇÝáí³Ý, áñÇ Ñ»ï Ù»Ýù ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³ÙÇï
»Ýù, Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí í»ñ³å³Ñí³Í ³½³ïáõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨³Ýù ¿, ¨ ³å³óáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ
¹ñ³ íñ³ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ16:
Ð³Ù³ÙÇï »Ýù Ý³¨ µáÉáñ ³ÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, Áëï áñáÝóª Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
å»ïù ¿ Ù»ñÅíÇ µ³ó³é³å»ë ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³ÛÝ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇÝ Ï³Ù Ë³ËïáõÙ ¿ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÁ:
Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ³éáõÙáí ¿³å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõó, ÇÝãÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ¿É ³í»ÉÇ
¿ Ù»Í³óÝáõÙ ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» Ñ³ÛóÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ³é³Ýó í»×Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍ»Éáõ, ³å³ Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ í×Çé ¿ Ï³Û³óÝáõÙ áã Ã» ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ, ³ÛÉ
Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»×Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍíáõÙ ¿, ÇëÏ å³ï³ëË³ÝáÕÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ¹³éÝáõÙ Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñÙ³Ý:
îíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÑáõßáõÙ ¿, áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»É
15

î»°ë Резниченко И. М. Функциональные принципы гражданского процесса (правовой и
психологический аспекты). Автореф. дисс... к.ю.н., М., 1989, ¿ç 17-18:
16
î»°ë Русинова Е.Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе. Дисс… к.ю.н.
Екатеринбург, 2003, ¿ç 89:
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Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ³é³Ýó Ñ³í³ëïÇ³Ý³Éáõ, áñ ³Û¹ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñÙ³Ùµ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ï³Ù ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ã»Ý Ë³ËïíáõÙ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÇÝã-ÇÝã ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ý³¨ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ³ÝÑÇÙÝ å³Ñ³ÝçÁ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: ºÃ» ³ÝËïÇñ
µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ å³ñï³íáñ ÉÇÝÇ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»É ¨ Ñ»é³Ý³É Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×Çé Ï³Û³óÝ»Éáõ, Ï³ñáÕ »Ýù áõÝ»Ý³É ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ Ñ³ÛóíáñÇÝ í»ñ³å³ÑíÇ ÙÇ Çñ³íáõÝù, áñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ý ãÇ å³ïÏ³ÝáõÙ, Ï³Ù å³ï³ëË³ÝáÕÇ íñ³ ¹ñíÇ ÙÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³ Ï³ï³ñ»É ãÇ Ï³ñáÕ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, »Ã» å³ï³ëË³ÝáÕÝ ÁÝ¹áõÝÇ ÁÝ¹³Ñáõñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³Å³Ý»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛóÁ, ¨ ¹³ï³ñ³ÝÁ ³é³Ýó ÏáÕÙ»ñÇ å³ïß³×áõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ, ·áñÍÇ »ÉùáõÙ ß³Ñ³·ñ·éí³Í ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ í»ñ Ñ³Ý»Éáõ ¨ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ
Ý»ñ·ñ³í»Éáõ, íÇ×»ÉÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏáÕÙ»ñÇ Ï³åÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³å³óáõÛóÝ»ñÁ Ñ»ï³½áï»Éáõ ³í³ñïÇ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝóÝÇ í»×Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Ï³Û³óÙ³Ý, ãÇ µ³ó³éíáõÙ ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ Ñû·áõï Ñ³ÛóíáñÇ
Ïí×éíÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÛùÇó µ³ÅÇÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ Ñ³ÛóíáñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: ÜÙ³Ý í×Çé Ï³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ
ÏË³ËïíÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ñáÕ »Ý áïÝ³Ñ³ñí»É ·áñÍÇ »ÉùáõÙ ß³Ñ³·ñ·éí³Í ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ: ÆÑ³ñÏ» ÝÙ³Ý í×ÇéÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù³ñÏí»É ¨ µ»Ï³Ýí»É, ë³Ï³ÛÝ ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ë»É áñáß³ÏÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ÏÝí³½»óÝ»Ý
ÝÙ³Ý í×ÇéÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
ø³ÝÇ áñ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÇ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ¹ñ³ ÑÇùáõÙ ÁÝÏ³Í ÷³ëï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ÷³ëï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëáí ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ Ý³¨ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ Ï³Ù ³å³óáõóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ:
Êáë»Éáí ÷³ëï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝª ê. ¶. Ø»ÕñÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ »ÉÝ»Éáí ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó Ï³Ù ³å³óáõóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÇóª ¹³ï³ñ³ÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ÷³ëïÁ Ý»ñ³é»É ³å³óáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷³ëï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: àñå»ë ûñÇÝ³Ï Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÙÇ ÷³ëï, áñÇ ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÝ ³é»ñ¨áõÛÃ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, Ï³Ù áñÁ å³Ñ³ÝçÁ ùÝÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ (ûñÇÝ³Ïª Ñ³Ù³ï»Õ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÏáÕÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³ï»Õ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí å³ïÏ³ÝáÕ ·áõÛùÁ µ³Å³Ý»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ ùÝÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ), Ï³Ù áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³å³óáõóí»É µ³ó³é³å»ë ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñáí (ûñÇÝ³Ïª ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ, ïíÛ³É ³ÝÓÇó ë»ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëï»ñÁ)17: îíÛ³É ·³Õ³÷³ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÉÇáíÇÝ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ Ý³¨ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ Ý³Ëù³Ý Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ó¨³Ï»ñå»ÉÁ ëïáõ·»É å³Ñ³ÝçÇ Ã»Ïáõ½¨ ³é»ñ¨áõÛÃ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, å³Ñ³ÝçÁ ùÝÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ¨ »Ã» ³Û¹åÇëÇù µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý, Ù»ñÅ»É Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ:
Î³ñÍáõÙ »Ýùª ïíÛ³É ËÝ¹ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇáíÇÝ ÉáõÍí³Í Ñ³Ù³ñí»É, »Ã» ø¸ú-áõÙ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë³ÑÙ³ÝíÇ, áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¥å³Ñ³ÝçÇ ÁÝ¹áõ17

î»°ë Ø»ÕñÛ³Ý ê.¶., Ýßí.³ßË., ¿ç 40-41:
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ÝáõÙÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ áã Çñ³í³ã³÷¤, »Ã» ³ÛÝ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇÝ Ï³Ù Ë³ËïáõÙ ¿ ³ÛÉ
³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ, ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í»ñÁ Ï³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É Ñ»ï¨Û³É Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

1. Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å³ï³ëË³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñí³Í
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¨ ³Ýí»ñ³å³Ñ Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Çñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í
Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÁ ¥Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¤ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ Ï³Û³óÙ³Ý:
2. Ð³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ ïÝûñÇÝã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨° Çñ³íáõÝùÇ,
¨° ÷³ëï»ñÇ Ù³ëÇÝ í»×Á ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ¹³¹³ñáõÙ ¿, ¹³ï³ñ³ÝÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ, ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ í»×Á
§Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍ»Éáõ¦ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: îíÛ³É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñÙ³Ùµ Ñ³ÛóíáñÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇóª ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÇ ¥Ñ³Ûó³å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ¤
¨ ¹ñ³ ¥¹ñ³Ýó¤ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ÷³ëï»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
3. ¸³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ ¿ Ñëï³Ï Ï³ñ·³íáñ»É Ñ³ÛóÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁª Ý³Ë³ï»ë»Éáí Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ
Ñá¹í³Í.
§1. ØÇÝã¨ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍáí ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ
³í³ñï»ÉÁ å³ï³uË³ÝáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³uÝ³ÏÇáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³ÛóÁ:
2. Ð³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù»ñÅíáõÙ ¿ (×³Ý³ãíáõÙ ¿ áã Çñ³í³ã³÷),
»Ã» Ñ³Ï³uáõÙ ¿ oñ»ÝùÇÝ Ï³Ù Ë³ËïáõÙ ¿ ³ÛÉ ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ûñ»Ýùáí
å³Ñå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÁ, Ï³Ù ÑÇÙù»ñ Ï³Ý Ï³ëÏ³Í»Éáõ, áñ ïíÛ³É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ë³µ»áõÃÛ³Ý, µéÝáõÃÛ³Ý, ëå³éÝ³ÉÇùÇ, ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙáÉáñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá Ï³Ù áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³Ýáí ¥í»ñ³å³ÑáõÙáí¤:
3. Ü³Ëù³Ý Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ Çñ³í³ã³÷ ×³Ý³ã»ÉÁ ¹³ï³ñ³ÝÁ å³ñï³íáñ ¿
å³ï³ëË³ÝáÕÇÝ µ³ó³ïñ»É Ñ³ÛóÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ:
4. ºÃ» å³ï³ëË³ÝáÕÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóÁ, ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áñÍáí
¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ³í³ñïí³Í ¨ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ñ³ÛóÁ µ³í³ñ³ñáÕ í×éÇ
Ï³Û³óÙ³Ý:
5. ºÃ» å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ñ³ÛóÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ·áñÍÁ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÷áõÉáõÙ, ¹³ï³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý
ÝÇëïáõÙ Ñ³ÛóÁ ×³Ý³ã»É ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ ³é³Ýó ·áñÍÁ
¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³Ï»Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ³ñ³·³óí³Í ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ
ÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ:
6. ºÃ» å³ï³ëË³ÝáÕÁ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ñ³ÛóÁ, ³å³ ¹³ï³ñ³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëáí ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ³í³ñïí³Íª
¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëáí, áñáÝù å³ï³ëË³ÝáÕÇ
ÏáÕÙÇó ã»Ý ÁÝ¹áõÝí»É: ÀÝ¹áõÝí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëáí Ñ³ÛóÁ »ÝÃ³Ï³ ¿
µ³í³ñ³ñÙ³Ý¦:
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ACCEPTION OF THE CLAIM AS A PART OF THE SYSTEM OF
DISPOSITIVE PROCEDURAL ACTIONS
Vardush Esayan

Post graduate researcher at the Chair of Civil Procedure, YSU
________________________________________

In the present article the concept of procedural action of accepting the claim, its
features, procedural order and consequences are scrutinized.
It is concluded that accepting the claim should be considered as diligence action which
results in suspension of the dispute between the parties both on right and facts, the court is
no longer in necessity to check the circumstances of the relationship subject to dispute,
organize actions pursuing evidence either settle the dispute in essence. With the
mentioned procedural action the claimant refuses the procedural means of protection of his
rights, accepting the demand(s) in the claim and the fact(s) forming the basement.
Based on the research, procedural order and consequences of accepting the claim are
proposed to be regulated in a separate article in the Civil Procedural Code of RA. The
edition of the mentioned article is introduced by the author.
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Արսեն ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
դատավարության ամբիոնի ավագ դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________

Անչափահասների գործերով վարույթի գլխավոր սկզբունքը դրա առավելագույնս
անհատականացված լինելն է: Ինչպես իրավացորեն նշում է Ֆ. Բագաուտդինովը, «դա
նշանակում է, որ դատավարության կենտրոնում գտնվում են անչափահասի անձը և
նրա կողմից կատարած իրավախախտման պատճառները: Հանցագործություն կատարած անձը և հանցագործության պատճառները քննության ընթացքում պետք է ուսումնասիրվեն հնարավորինս կարճ ժամկետում»1:
Անչափահասների գործերով վարույթի հատուկ կարգն առաջին հերթին ուղղված է
այդ անձանց անհիմն կասկածանքից կամ մեղադրանքից պաշտպանելուն, գործի արդարացի քննությանը և այն բանի ապահովմանը, որ վարույթի ընթացքում ցանկացած
միջոցի կիրառումը միշտ համաչափ լինի անչափահասի անձնավորությանը և հանցագործության հանգամանքներին2: Դրանով պայմանավորված` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ` ՀՀ քր. դատ. օր.) նախատեսում է հատուկ հանգամանքների լրացուցիչ շրջանակ, որոնք պետք է պարտադիր պարզվեն յուրաքանչյուր
անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի ընթացքում:
Նշված գաղափարն իր արտացոլումն է ստացել նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության «Նվազագույն ստանդարտ» կանոններում, որը վերաբերում է անչափահասների նկատմամբ արդարադատության իրականացմանը («Պեկինյան կանոններ»՝
հաստատված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1985 թ. նոյեմբերի 29-ի 40/33 բանաձևով),
որի 5.1. կետի համաձայն` անչափահաuների գործերով արդարադատության համակարգը պետք է հատկապես կարևորի անչափահաuի բարեկեցությունը և ապահովի անչափահաu իրավախախտների նկատմամբ կիրառվող ցանկացած միջոցի միշտ համարժեքությունը թե´ իրավախախտների առանձնահատկություններին և թե´ իրավախախտման հանգամանքներին: «Պեկինյան կանոններում» տեղ գտած այդ դրույթով է
պայմանավորված անչափահասների գործերով հատուկ ապացուցման առարկայի սահմանումը:
Վ. Կ. Վուկոլովը անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի վերաբերյալ
առանձնացնում է երեք տեսակետ. 1) նշված կատեգորիայի գործերով ապացուցման առարկան «հատուկ է», 2) այդ կատեգորիայի գործերով ապացուցման առարկան ընդհանուր ապացուցման առարկայի համեմատ ընդլայնված է, այսինքն` «լրացուցիչ է», 3) ա1

Տե´ս Багаутдинов Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия
http://www.lawmix.ru/comm/4744/ (20.08.13)
2
Տե´ս Андриянова О. Ю. Особенности судопроизводства по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних. Дисс. канд. юрид. наук. Владимир, 2006, с. 49.
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պացուցման առարկան մանրամասնեցված է3: Կարծում ենք, որ այս առումով իրավացի
է Տ. Տ. Բալաշովը, որ անչափահասների գործերով ապացուցման առարկան կազմող
հանգամանքները ավելի լայն են ՌԴ քր. դատ. օր.-ի 73-րդ հովածում նախատեսված ապացուցման ենթակա ընդհանուր հանգամանքներից, քանի որ այդ գործերով պահանջվում է պարզել նաև տարբեր ժողովրդագրական, իրավական, սոցիալ-հոգեբանական և
այլ տվյալներ, որոնք ունեն հատուկ նշանակություն իրավախախտ անչափահասի
նկատմամբ խելամիտ և մարդասիրական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար4:
Հարկ է նշել, որ նախկին ՀԽՍՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում (այսուհետ` ՀԽՍՀ քր. դատ. օր.), ի տարբերություն գործող քր. դատ. օր.-ի, որոշակիորեն ընդլայնված և մանրամասնեցված էր անչափահասների գործերով ապացուցման առարկան կազմող հանգամանքները: Այսպես, համաձայն ՀԽՍՀ քր. դատ. օր.-ի 393-րդ հոդածի` «անչափահասների գործերով նախաքննություն կատարելիս և դատարանում
դրանք քննելիս, բացի սույն օրենսգրքի 54 հոդվածում [Քրեական գործով ապացուցման
ենթակա հանգամանքները] նշված հանգամանքներից, անհրաժեշտ է նաև պարզել.
1) անչափահասի տարիքը (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը).
2) անչափահասի առողջության և ընդհանուր զարգացման վիճակը: Եթե տվյալներ
կան անչափահասի այնպիսի մտավոր հետամնացության մասին, որը կապված չէ հոգեկան հիվանդության հետ, պետք է նաև պարզել, թե նա կարող էր արդյոք լիովին գիտակցել իր գործողությունների նշանակությունը և որքանով կարող էր ղեկավարել
դրանք.
3) անչափահասի ինքնության բնութագիրը.
4) անչափահասի կյանքի և դաստիրականության պայմանները.
5) այլ հանգամանքներ, որոնք բացասաբար են ազդել անչափահասի դաստիարակության վրա.
6) անչափահասին հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավելու չափահաս դրդիչների և այլ անձանց առկայությունը»:
Գործող քրեադատավարական օրենսգիրքն անհասկանալի պատճառով նեղացրել է
այդ հանգամանքների շրջանակը և սահմանել, որ, բոլոր գործերով հաստատման ենթակա հանգամանքներից բացի, անչափահասների գործերով անհրաժեշտ է պարզել նաև
անչափահասի`
1) տարիքը (ծննդյան օրը, ամիսը, տարին).
2) կյանքի և դաստիարակության պայմանները.
3) առողջության և ընդհանուր զարգացվածության վիճակը (440-րդ հոդված):
Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշում է ձևավորել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Ա. Առուստամյանի վերաբերյալ
գործով, համաձայն որի` «անչափահասի վերաբերյալ գործի քննության ժամանակ, ի
թիվս այլոց, ենթակա են պարզման նաև հետևյալ հանգամանքները`
1. անչափահասի վրա այլ անձանց ազդեցությունը,
2. հանցանքի կատարմանը նպաստող պատճառները և պայմաննրը,
3. անչափահասի սոցիալական ինտեգրման աստիճանը,

3

Տե´ս Вуколов В. К. Уголовно-процессуальные особенности производства по делам несовершеннолетних в суде первой инстанции: автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 1982. с. 12.
4
Տե´ս Балашов Т. Т. Актуальные проблемы производства по делам о преступлениях несовершеннолетних (уголовно-процессуальные и организационно-правовые аспекты). Автореф. дисс.
доктора. юрид. наук. Бишкек, 2011. с. 24.
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4. հոգեկան խանգարումների հետ չկապված մտավոր թերզարգացվածության մասին վկայող տվյալների առկայությունը»5:
Մեջբերումներից հետևում է, որ անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի յուրահատկությունը այն է, որ այնտեղ ներկայացված են ինչպես ընդհանուր ապացուցման առարկան, որը ենթակա է պարզման բոլոր քրեական գործերով, այնպես էլ
հատուկ հանգամանքներ, որոնք վերաբերում են միայն անչափահասների գործերով
վարույթին6: Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի յուրահատկությունը
պայմանավորված է հատուկ սուբյեկտով` քրեական հետապնդման ենթարկված անչափահասով, և մեծ հաշվով ուղղված է անչափահասի անձի ուսումնասիրմանը, այդ իսկ
պատճառով էլ օրենսդիրը մանրամասնել է այն7:
Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկան կազմող հանգամանքների
շարքում օրենսդիրը առաջին հերթին նշել է անձի տարիքի (ծննդյան օրը, ամիսը, տարին) պարզումը: Անկասկած, անձի ճիշտ տարիքի պարզումը նրա համար կարող է առաջ բերել քրեաիրավական և քրեադատավարական տարբեր հետևանքներ: Այս առումով, ինչպես նշում է Տ. Տ. Բալաշովը, անչափահասի տարիքի պարզումն անհրաժեշտ
է. ա) մեղադրյալի անձը պարզելու և նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը որոշելու համար, բ) կոնկրետ գործողությունների կատարման հնարավորությունը որոշելու` հաշվի առնելով անչափահասի ֆիզիկական վիճակը, գ) քրեական
գործով վարույթի ընթացքում հատուկ իրավունքներից օգտվելու, դ) քննչական գործողություններ կատարելիս անձի տարիքը և սոցիալ-հոգեբանական վիճակը հաշվի առնելու, ե) քրեաիրավական նորմերով սահմանված պատժի տեսակը, չափը ճիշտ կիրառելու և դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հարցը լուծելու
համար և այլն8:
Անչափահասի տարիք ասելով` տվյալ դեպքում պետք է հասկանալ կասկածյալի
կամ մեղադրյալի ապրած օրացուցային տարիների, ամիսների և օրերի ճիշտ թիվը: ՌԴ
Գերագույն դատարանի` «Անչափահասների հանցագործությունների վերաբերյալ դատական պրակտիկայի» 14.02.2000 թվականի № 7 պլենումի որոշման 7-րդ կետի համաձայն՝ անձը քրեական պատասխանատվության տարիքի հասած է համարվում ոչ թե
իր ծննդյան օրը, այլ դրան հաջորդող օրվա ժամը 24.00-ին: Անձի տարիքը որոշվում է ոչ
թե նրա խոսքերի հիման վրա, այլ ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի միջոցով:
Նշված փաստաթղթերի պատճենը քրեական գործին կցվում է միայն այն դեպքում, երբ
քննիչը դրանք ուսումնասիրելուց հետո համոզվում է դրանց իսկությանը: Կարծում ենք,
այս առումով իրավացի է Օ. Լ. Կուզմինան, ըստ որի` անձի տարիքը պետք է հաստատվի ոչ թե անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի, այլ դրանց զննության արձանագրության
միջոցով (փաստաթղթի զննությանը համապատասխան)9:
Այն դեպքում, երբ բացակայում են անձի տարիքի վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթղթերը, կամ ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէ ձեռք բերել դրանց պատճենը,
ինչպես նաև՝ երբ կասկածներ կան փաստաթղթում առկա տեղեկությունների իսկության
5

Տե´ս Ա. Առուստամյանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հունիսի 8-ի թիվ
ՏԴ/0145/01/ որոշման 17-րդ կետը:
6
Տե´ս Исакова Т. В. Производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009, с. 17.
7
Տե´ս Дудин Н. П. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Криминалистъ: научно-практический журнал, 2010, № 2(7), с. 37.
8
Տե´ս Балашов Т. Т. , նշվ. աշխ., էջ 24-25.
9
Տե´ս Кузьмина О. Л. Процессуальная форма судопроизводства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Калининград., 2005, с. 17.
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վերաբերյալ, ապա պարտադիր պետք է նշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն:
Բոլոր այն դեպքերում, երբ անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի տա-րիքը
հաստատվում է դատաբժշկական փորձաքննությամբ, անչափահասի ծննդյան օր է համարվում փորձագետի կողմից նշված տարվա վերջին օրը, իսկ տարիքը նվազագույնով
և առավելագույնով հաշվելու դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել անձի` եզրակացությամբ ենթադրվող նվազագույն տարիքից10: Նշված պահանջը, մեր կարծիքով, ևս
մեկ անգամ ընդգծում է ոչ միայն անչափահասների գործերով վարույթի հատուկ բնույթը, այլ նաև վերջիններիս նկատմամբ դրա մարդասիրական և խնամատար դրսևորումը:
Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկան կազմող հաջորդ հանգամանքը նրա կյանքի և դաստիարակության պայմանների պարզումն է: «Պեկինյան կանոնների» 16.1. կետում նշված է, որ, մանր իրավախախտումներից բացի, մնացած բոլոր
դեպքերում, նախքան իրավասու մարմնի կողմից պատիժ նշանակելը, ներգործության
միջոց նշանակելիս անհրաժեշտ է մանրամաuն ուuումնաuիրել անչափահաuի կենսագրությունն ու կենսապայմանները կամ իրավախախտումը կատարելու հանգամանքները` իրավասու մարմնի կողմից տվյալ գործով ողջամիտ վճիռ կայացնելուն նպաստելու
նպատակով: ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 440-րդ հոդվածի 2-րդ կետը նույնպես սահմանում է անչափահասի կյանքի և դաստիարակության պայմանների պարտադիր պարզման պահանջ: Օրենսդիրը, ամրագրելով անչափահասների գործերով հաստատման ենթակա
հանգամանքների ցանկում անձի կյանքի և դաստիարկության պայմանների պարզման
պահանջ, չի բացահայտում դրանց բովանդակությունը, ինչը պրակտիկայում հանգեցնում է այդ հանգամանքները ոչ բավարար ամբողջությամբ պարզելուն:
Դատավարական իրավունքի տեսության մեջ դատավարագետները անձի կյանքի և
դաստիարակության պայմանները բնութագրում են տարբեր կերպ: Այսպես, «Յուվենալ
արդարադատության մասին» ՌԴ օրենքի նախագծի հեղինակները անձի կյանքի և դաստիրակության պայմանները կազմող հանգամանքները դասակարգում են հետևյալ
խմբերի.
1) Ընտանեկան պայմանները. ընտանիքի կազմը, նյութական, բնակարանային
պայմանները, երեխաների և տարիքով անձանց հարաբերությունները, ազատ ժամանակ ընտանիքի զբաղմունքը, երեխաների նկատմամբ ծնողների հսկողության ձևերը:
2) Դպրոցի, բուհի, ուսումնարանի և այլ ուսումնական հաստատությունների պայմանները, որտեղ է սովորում կամ աշխատում անչափահասը, նրա հարաբերությունները ուսման կամ աշխատանքի վայրի անձանց հետ:
3) Անչափահասի վարքագիծը ընտանիքում և աշխատանքի կամ ուսման վայրում,
շփումը այլ անձանց հետ և այլն11:
Անչափահասի կյանքի և դաստիարակության պայմանները բնութագրող այդպիսի
հանգամանքներ թվարկված են նաև Ուկրաինայի քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի 487-րդ հոդվածում:
Քննարկվող հիմնահարցի վերաբերյալ հետաքրքիր մոտեցում են հայտնել Ն. Ի. Գուկովսկայան, Ա. Ի. Դոլգովան, Գ. Մ. Մինկովսկին, որոնք կարծում են, որ անչափահասի
կյանքի և դաստիարկության պայմանների բովանդակությունը կազմում են.
10

Տե´ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000
г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» http://www.rg.ru/
oficial/doc/ min_and_vedom/plenum/14_02_7.htm(13.07.13)
11
Տե´ս ЛаринА. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Закон о ювенальной юстиции в Российской Федераци (проект) //Уголовный процесс России: лекции-очерки.-М.: БЕК. 1997, с. 293.
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ա) ընտանեկան դրության օբյեկտիվ պայմանները,
բ) այնտեղ բնակվող անձանց բնութագիրը և նրանց հարաբերությունը անչափահասների հետ,
գ) ընտանիքի կենցաղային վիճակը,
դ) անչափահասի նկատմամբ իրականացվող դաստիարակչական աշխատանքների
բովանդակությունը ուսման (աշխատանքի) և բնակության վայրում,
ե) այն միջոցները, որոնք նախկինում իրավասու մարմինների կողմից կիրառվել են
իրավախախտում կատարած անչափահասի նկատմամբ12:
Ելնելով տեսական գրականության մեջ տեղ գտած տեսակետներից, քննչական և
դատական պրակտիկայի վերլուծությունից, կարելի է առանձնացնել անչափահասի
կյանքի և դաստիարակության պայմանները բնութագրող հետևյալ հանգամանքները.
1) Անչափահասի ընտանեկան պայմանները. ընտանիքի կազմը, երեխաների քանակը, ընտանիքի նյութական դրությունը, տեղեկություններ այն մասին, թե անչափահասը փաստացի բնակվում է արդյոք ընտանիքի անդամների հետ, ընտանիքի անդամների միջև առկա հարաբերություննեը, անչափահասի՝ առանց հսկողության մնալու պատճառները, եթե այդպիսիք կան:
Նշված տեղեկությունները ունեն շատ կարևոր նշանակություն, քանի որ անչափահասի սկզբնական ձևավորումը տեղի է ունենում ընտանիքում, և այդ պայմանները կարող են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական անդրադառնալ անչափահասի ձևավորման վրա:
2) Ուսման և աշխատանքի վայրի պայմանները. քրեական գործով վարույթի ընթացքում անհրաժեշտ է հավաքել հետևյալ տեղեկությունները` ինչպիսի դպրոց է հաճախում
անչափահասը և որերորդ դասարանում է սովորում, առաջադիմությունը, վարքը, մասնակցում է արդյոք դպրոցական հանրային կյանքին, կիրառվել են արդյոք նրա նկատմամբ դաստիարակչական միջոցներ և ինչպիսի խախտման համար: Եթե անչափահասն
աշխատում է, ապա անհրաժեշտ է պարզել, թե երբվանից և որտեղ է աշխատում, որքան է աշխատավարձի չափը, ուսման հետ համատե՞ղ է աշխատում: Եթե անչափահասը թողել է ուսումը և աշխատում է, ապա անհրաժեշտ է պարզել դրա պատճառները:
3) Անչափահասի շրջապատը, կապերը և հետաքրքրությունների շրջանակը. ինչպե՞ս է տնօրինում ազատ ժամանակը, կարդու՞մ է արդյոք թերթեր, ամասգրեր, գրքեր,
հաճախու՞մ է արդյոք թատրոն և կինո, ովքե՞ր են նրա ընկերները և այլն: Բացի այդ, անչափահասի կյանքի պայմանների մասին ամբողջական տեղեկություններ ստանալու
համար անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք նա օգտագործու՞մ է ոգելից խմիչքներ,
թմրամիջոցներ, եթե այո, ապա եր՞բ և ի՞նչ չափով, ովքե՞ր են դրանք տրամադրում
նրան, որտե՞ղից է ձեռք բերել գումար, այդ իրավիճակում կատարել է արդյոք իրավախախտում:
4) Անչափահասի նախկին վարքագիծը. այս հանգամանքը պարզելու համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ տեղեկությունները` կատարե՞լ է նա արդյոք հանցագործություն կամ այլ իրավախախտում, որտե՞ղ և ե՞րբ, ինչպիսի՞ հանցագործություն է
կատարել, ո՞ր տարիքում, քանի՞ անգամ, և ինչպիսի՞ պատիժ է նշանակվել կատարված արարքի համար, որտե՞ղ է կրել պատիժը, գտնվե՞լ է արդյոք հատուկ դաստիարակչական հաստատությունում, որտե՞ղ և ինչու՞, ի՞նչ ժամկետում, ենթարկվե՞լ է արդյոք վարչական պատասխանատվության:
5) Անչափահասի վարքը մինչև հանցագործություն կատարելը. բացահայտվե՞լ է
արդյոք նրա կողմից նախկինում կատարված հանցագործությունները (եթե այդպիսիք ե12

Տե´ս Гуковская Н. И., Долгова А. И., Миньковский Г. М. Расследование и судебное
разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974. с. 23-24.
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ղել են), փոխվե՞լ են արդյոք նրա նախկին կյանքի և դաստիարակության պայմանները:
Նշված հանգամանքները պետք է հետազոտվեն բազմակողմանի, դրանց համակցությամբ, հակառակ պարագայում հնարավոր է հանգել սխալ հետևության:
Անչափահասի կյանքի և դաստիարակության պայմանների մասին ամբողջական տեղեկությունների ձեռքբերումն օգնում է պարզելու այն պատճառներն ու պայմանները, որոնք նպաստել են հանցագործության կատարմանը: Օրենսդրական այն դրույթը, որ անհրաժեշտ է վեր հանել անչափահասների կողմից հանցագործության կատարմանը նպաստող պայմաններն ու պատճառները, պահանջում են յուրաքանչյուր քրեական գործով առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել. ա) անչափահասի մեջ հակաիրավական հայացքների և սովորույթների առաջացման պատճառներին, բ) հանգամանքներին, որոնք
նպաստել են հանցավոր վարքագծի ձևավորմանը և անմիջականորեն հանգեցրել են
հանցագործության կատարմանը, գ) հանգամանքներին, որոնք ստեղծել են բարենպաստ
պայմաններ հանցագործության նախապատրաստման և կատարման համար13:
Դատավարական իրավունքի տեսության մեջ տեսակետ է հայտնվել այն մասին, որ
անհրաժեշտ է «կյանքի և դաստիարակության պայմաններ» տերմինը փոխարինել
«մերձակա սոցիալական միջավայր» ձևակերպումով, քանի որ վերջինս հստակ արտացոլում է սոցիալական միջավայրը, պարզում է դրա վճռական ազդեցությունը անչափահաս իրավախախտի վրա: Այդ մերձակա միջավայրի կառուցվածքից անհրաժեշտ է առանձնացնել (հետագայում նաև ամրագրելով օրենքով նախատեսված ապացուցման
ենթակա հանգամանքների շարքում) հետևյալ տարրերը՝ ընտանիքը, աշխատանքային
կոլեկտիվը, որտեղ աշխատում է անչափահասը, հասարակական միավորումները, որտեղ հասարակական հիմունքներով աշխատում է անչափահասը, անչափահասի ընկերական շրջապատը, ուսման վայրի կոլեկտիվը, որտեղ սովորում է անչափահասը, ինչպես նաև դրանց դրական և բացասական ազդեցությունն անչափահասի վրա14: Կարծում ենք, որ նշված տեսակետի հետ դժվար է համաձայնվել, քանի որ «կյանքի և դաստիարակության պայմաններ» տերմինը նույնպես ամբողջությամբ արտացոլում է սոցիալական միջավայրը, որը ազդում է անչափահասի վրա: Բացի դրանից, այդ հասկացությունը առայժմ բացահայտված չէ ինչպես գիտության մեջ, այնպես էլ քննչական և
դատական պրակտիկայում: Այլ բան է, որ օրենսդիրը չի հաստակեցնում, թե ինչ պետք
է հասկանալ «կյանքի և դաստիարակության պայմաններ» ասելով, ինչը, իհարկե,
քննչական պրակտիկայում մեկնաբանվում է տարբեր կերպ: Դրանով պայմանավորված՝ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ՀՀ քր. դատ. օր.-ում սահմանել անչափահասի
կյանքի և դաստիարակության պայմանները բնութագրող հանգամանքների շրջանակը,
որպեսզի այդ դրույթը միասնական կիրառություն ստանա պրակտիկայում:
ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 440-րդ հոդվածի 3-րդ կետում անչափահասների գործերով
վարույթի ընթացքում հաստատման ենթակա հանգամանքների շարքում նշված է նաև
անձի առողջության և ընդհանուր զարգացվածության վիճակը պարզելու պահանջ,
մասնավորապես՝ տրամաբանորեն մտածելու, որոշակի իրադրությունում կողմնորոշվելու նրա ունակությունը և այլն: Անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի մեջ հոգեկան
խանգարումների հետ չկապված մտավոր թերզարգացվածության մասին վկայող
տվյալների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է պարզել դրա աստիճանը, ինչպես
նաև իր գործողությունների նշանակությունն ամբողջությամբ գիտակցելու և դրանք ղեկավարելու նրա ունակությունը15:
13

Տե´ս Дудин Н. П. նշվ. աշխ., էջ 39-40:
Տե´ս Попов А. Н. Особенности предварительного расследования по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Красноярск, 2001, с. 16.
15
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, ԵՊՀ հրատ.
Եր: 2010, էջ 498:
14
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հունիսի 8-ի թիվ ՏԴ/0145/01/ որոշման ուժով, բացի ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 440-րդ հոդվածով սահմանված ապացուցման առարկան
կազմող հանգամանքներից, անչափահասների գործերով վարույթի ընթացքում պետք է
ապացուցվի նաև անչափահասի վրա այլ անձանց ազդեցությունը: Նշված հանգամանքի
պարզումը ունի կարևոր նշանակություն ինչպես մեղքի հիմնավորման, այնպես էլ պատասխանատվության ու պատժի անհատականացման համար: Այդ պահանջն ամրագրված է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի 1-ին մասում, ըստ որի` անչափահասի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, ի թիվս այլոց, հաշվի են առնվում նաև նրա վրա
այլ անձանց ազդեցությունը: Այդ իսկ պատճառով վարույթն իրականացնող մարմնից
պահանջվում է մանրամասն պարզաբանել չափահասների և անչափահասների հարաբերությունների բնույթը, քանի որ այդ տեղեկությունները կարող են ունենալ էական
նշանակություն պարզելու, թե որքանով է չափահասը ազդեցություն ունեցել անչափահասի վրա հանցագործություն կամ այլ հակահասարակական արարքներ կատարելու
համար:
Քրեադատավարական օրենսգրքի 440-րդ հոդվածում նախատեսված, ինչպես նաև
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից նշված հանգամանքների մասին ամբողջական տեղեկություններ կարելի է ստանալ հենց իրենց` անչափահասին, տուժողներին, վկաներին,
անչափահասին և նրա կյանքի հանգամանքները լավ ճանաչող անձանց (օրինական
ներկայացուցիչներ, հարևաններ, ընկերներ, աշխատանքային կոլեկտիվի անդամներ,
դաստիարակչական հաստատության ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, ոստիկանության
անչափահասների գործերով տեսուչներ) հարցաքննելու, փորձագետի եզրակացությունը, իրեղեն ապացույցները, քննչական և դատավարական այլ գործողությունների արձանագրությունները, այլ փաստաթղթերը (աշխատանքի և ուսման վայրի բնութագրեր,
ոստիկանությունից, բժշկական և այլ հաստատություններից տրված տեղկանքներ և
այլն) ուսումնասիրելու միջոցով: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր
հնարավորությունները ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 440-րդ հոդվածով սահմանված հանգամանքների մասին տեղեկութուններ հավաքելու համար: Չպետք է սահմանափակվել միայն
դրանցից մեկով:
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը,
ընդհանուր առմամբ հետևելով միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված
սկզբունքային դրույթներին, նախատեսել է աննչափահասների գործերով վարույթին
հատուկ մի շարք հանգամանքներ, որոնք, ինչ խոսք, վերջիններիս իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման կարևորագույն երաշխիք են: Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, հարկ է նշել, որ քրեադատավարական օրենսգրքում նախատեսված այդ համգամանքներն ամբողջական չեն և հետագա կատարելագործման կարիք ունեն: Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի ընդլայնումը և հետագա նորմատիվ մանրամասնեցումը պրակտիկ անհրաժեշտություն են, քանի որ դրա հետագա ծավալուն
կարգավորումը կատարված հանցագործության հանգամանքների, իրավախախտի անձի բազմակողմանի ուսումնասիրման էական երաշխիք կդառնա և կապահովի դատավարության դաստիարակչական ներգործությունը16:

16
Տե´ս Тетюев С. В. Перспективы развития действующего законодательства о производстве по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних.http://www.procuror.spb.ru/k711.html
(23.08.13):
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The article is refers to subject of evidence in cases of minors. Within this article it was
disclosed the definition of the subject of evidence of alleged category of cases and the
content of the individual circumstances /elements/ constituting the subject of evidence. In
particular, an attempt was made to clarify the content of the definitions of minors’ age, their
education and living conditions, health and general condition of development.
After studying subject of evidence in Cases of Minors the Author came to the
conclusion that although, in general, Criminal Procedure Code of RA, following the
requirements laid down in international instruments, provides specific circumstances
which are subject of evidence in these category of cases, they are not sufficient and need
further expansion and detalization. Therefore, have been presented some
recommendations aimed at improving criminal procedure law by Aother.
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ÐÐ øðº²Î²Ü úðºÜê¶ðøÆ Ðà¸ì²Ì 70-Æ
ÎÆð²èØ²Ü Ð²ðòÆ Þàôðæ
È¨áÝ úÐ²ÜÚ²Ü

ÐÐ ¶²² ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨
Çñ³íáõÝùÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
_____________________________

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ »Ã» ¹³ï³ñ³ÝÁ, Ï³É³ÝùÇ, ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ï³Ù Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñï³ÏáõÙ
å³Ñ»Éáõ Ó¨áí å³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»Éáí, Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý, áñ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ
áõÕÕí»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³Ýó å³ïÇÅÁ Ïñ»Éáõ, ³å³ Ï³ñáÕ ¿ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ³Û¹
å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ: ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ áõ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÷áñÓ³ßñç³Ý՝ Ù»ÏÇó
ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:
ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³í³ÏÇñ³é
åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ »Ý áñáß³ÏÇ Çñ³ñ³Ù»ñÅ Ùáï»óáõÙÝ»ñ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÇÝãå»ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ (³ÛëáõÑ»ï` øú) 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¹Çëåá½ÇïÇí »Ý, ³ÛëÇÝùÝª ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÝ ¿ ÃáÕÝí³Í å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³é»Éáõ Ï³Ù ãÏÇñ³é»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ
µ³Ýáí, áñ ¹³ï³Ï³Ý Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ã¿:
ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ùÝÝ³ñÏíáÕ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿
Ñ³ÛïÝ»É Çñ ÙÇ ß³ñù áñáßáõÙÝ»ñáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ð. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
·áñÍáí áñáßÙ³Ùµ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿, áñ §... å³ïÇÅÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³éí»É, »Ã» ³éÏ³ »Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ùá½í³ÍáõÃÛáõÝÁ, íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ ³é³Ýó Çñ³Ï³Ý å³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ áõÕÕí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ¸³ï³ñ³ÝÁ ÝÙ³Ý Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý Ñ³Ý·áõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ûµÛ»ÏïÇí ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ³ñ³ñùÁ, Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ ¨ íÏ³ÛáõÙ
»Ý å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ÑÇÙù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ…¦1:
Ø»Ï ³ÛÉ՝ ¸. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáí áñáßÙ³Ý Ù»ç ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝ»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ §ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ßíÇ
¿ ³éÝáõÙ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: âÝ³Û³Í å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ ÇÝãå»ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÇ áñ¨¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ãÇ Ý³Ë³ï»ë»É, ¹³ï³ñ³ÝÁ
å³ñï³íáñ ¿, Õ»Ï³í³ñí»Éáí ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 61-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Ý³¨ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý՝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ áõ µÝáõÛÃÁ: ¸³ï³ñ³ÝÇ
1

î»՛ë ÐáõëÇÏ êáõñ»ÝÇ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáí ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 2008
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 28-Ç ÃÇí ²ì¸2/0059/01/08 áñáßÙ³Ý 24-ñ¹ Ï»ïÁ:
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ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³ÏíáÕ å³ïÅÇ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ ³ÛÝ ¿, áñ å³ïÇÅÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇÝ áõ
µÝáõÛÃÇÝ: ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, »Õ³Ý³ÏÁ, ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»ÕùÇ Ó¨Á, Ñ³Ýó³íáñÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñáñ»Ý íï³Ý·³íáñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ µÝáõÛÃÝ áõ ³ëïÇ×³ÝÁ …¦2:
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ý³Ëáñ¹ Ï»ïáõÙ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ý³¨ íÏ³Û³Ïáãí³Í áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ՝ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿, áñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ Í³Ýñ³óÝáÕ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý` Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ µÝáõÛÃÇ, Ñ³Ýó³íáñÇ
³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÝ»É å³ïÇÅÁ: ä³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï µÝáõÃ³·ñáõÙ
»Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É å³ïÇÅÁ
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ Ï³Ù Çç»óÝáõÙ
»Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ³½¹áõÙ å³ïÅÇ íñ³: ¸ñ³Ýó
·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ
óáõó³µ»ñ»É ÇÝãå»ë å³ïÅÇ ï»ë³ÏÁ ¨ ã³÷Á áñáß»ÉÇë, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ Ïñ»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»ÉÇë:
ÂÇí ì´-50/07 ·áñÍáí ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ 30/03/2007Ã. Ù»ñÅ»É ¿ ÐÐ ·ÉË³íáñ
¹³ï³Ë³½Ç ï»Õ³Ï³ÉÇ µáÕáùÁ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ 22/11/2006 Ã. ¹³ï³í×éÇ ¹»Ù, áñáí ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÁ Ù»Õ³íáñ ¿ ×³Ý³ãí»É ÐÐ ùñ.ûñ. 268-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
³é³çÇÝ Ù³ëáí ¨ 271-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëáí ¨ ¹³ï³å³ñïí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý í»ó ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí ¨ ïáõ·³Ýùáí` 30.000 ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: ¸³ï³í×éáí áñáßí»É ¿ øñ. ûñ. 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ í»ó ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí
³½³ï³½ñÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»É` ë³ÑÙ³Ý»Éáí ÷áñÓ³ßñç³Ý Ù»Ï ³ÙÇë
Å³ÙÏ»ïáí: Ø»ñÅ»Éáí µáÕáùÁª ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»É ¿. §ÐÐ øñ.
ûñ. 268-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
áã Ù»Í Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Ñ»ï
Ï³åí³Í ÐÐ ùñ. ûñ.-Á ÇÝãå»ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÇ
áñ¨¿ Ñ³ïáõÏ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ãÇ Ý³Ë³ï»ë»É, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÅÇ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñí³Í ³ñ³ñùÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ, Ýñ³ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, ëáóÇ³É ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ùñ»³µ³2

î»՛ë ¸³íÇÃ èáµ»ñïÇ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 2009 Ãí³Ï³ÝÇ
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 18-Ç ÃÇí º²ø¸/0078/01/09 áñáßÙ³Ý 12-ñ¹ Ï»ïÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ mëtatis mëtandis,
ì´-192/07, ì´-50/07, ì´-201/07, ì´-124/07, º²ø¸/0078/01/09, º²ø¸/0120/01/09 ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ
áñáßáõÙÝ»ñ:

84

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ý³Ï³Ý ¨ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ×Çßï ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ (ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ, í³ñù³·ÇÍÁ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ¨ Ï»Ýó³ÕáõÙ, ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ï³ñÇùÁ, ¹³ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ)¦: ²Ûë §Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»É ¿, áñ §¹³ï³å³ñïÛ³ÉÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñ³ï³íáñí³Í ãÇ »Õ»É, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ï³ï³ñ»É ¿ áã Ù»Í
Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ñ³Ýó³ÝùÁ ¨ ½Õç³ó»É Ï³ï³ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ¦:
Ø»Ï ³ÛÉ ·áñÍáí ³ÝÓÁ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ »Õ»É ÐÐ ùñ. ûñ. 268-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¨ 271-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ë»ñáí, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` ³½³ï³½ñÏÙ³Ý í»ó ³ÙÇë
Å³ÙÏ»ïáí ¨ ïáõ·³Ýùáí` 50.000 ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÁ í×é³µ»Ï µáÕáùáõÙ ÑÕáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ í»ñÁ Ýßí³Í 2007Ã. Ù³ñïÇ 31-Ç áñáßÙ³ÝÁ ¨ ËÝ¹ñ»É ³ÛÝ ÏÇñ³é»É áñå»ë Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Çñ ·áñÍáí:
ä³ßïå³ÝÁ, íÏ³Û³Ïáã»Éáí ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 15-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹
Ï»ï»ñÁ, Ýß»É ¿ ·áñÍáí Ñ³ëï³ïí³Í ³ÛÝ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù, Çñ
Ï³ñÍÇùáí, ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý »Ý »Õ»É ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó í»ñÁ Ýßí³Í áñáßÙ³Ùµ
ÉáõÍí³Í ·áñÍÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª áñ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÁ
ÇÝãå»ë Ý³Ë³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ý ÉÇáíÇÝ Ù»Õ³íáñ
¿ ×³Ý³ã»É, ½Õç³ó»É ¿ Ï³ï³ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, ¹³ïí³ÍáõÃÛáõÝ
ãáõÝÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ù³ñí³Í ¿, ¨ í»ñçÇÝ ¹³ï³í×éÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÃáõÛÉ ãÇ ïí»É áñ¨¿ ûñÇÝ³Ë³ËïáõÙ:
ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ, Çñ 2008Ã. Ù³ÛÇëÇ 29-Ç áñáßÙ³Ùµ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáí å³ßïå³ÝÇ í×é³µ»Ï µáÕáùÁ, Ýß»É ¿. §¶áñÍÇ ÝÛáõÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ
ãÏ³Ý ÑÇÙù»ñ »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ µáÕáùáõÙ µ³ñÓñ³óí³Í Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ì×é³µ»Ï
¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ûñ»ÝùÇ ÙÇ³ï»ë³Ï ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, µ»ñí³Í µáÕáùáõÙ ÐÐ ùñ. ¹³ï. ûñ. 4142-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
³é³çÇÝ Ù³ëÇ ³é³çÇÝ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙùÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿¦:
ö³ëïáñ»Ý ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É å³ßïå³ÝÇ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ÇÝ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇª å³ñï³¹Çñ áõÅ áõÝ»óáÕ áñáßÙ³Ý ¨ Çñ ·áñÍÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
ØÇÝã¹»é, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, å³ßïå³ÝÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë µáÕáùÇ ÑÇÙù Ýßí»É ¿ÇÝ ³ÛÝ
ÝáõÛÝ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹ñ»É ¿ñ Çñ` å³ßïå³ÝÇ ÏáÕÙÇó íÏ³Û³Ïáãí³Í áñáßÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ: ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ »ñÏáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã»Ý ¹³éÝáõÙ ³ÛÝ ÑÇÙù»ñÁ, áñáÝó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
å³ñ³·³ÛáõÙ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ÙÇ ¹»åùáõÙ ¹³ï³Ë³½Ç Ý»ñÏ³Û³óñ³Í µáÕáùÁ
ÁÝ¹áõÝ»É ¿ í³ñáõÛÃ ¨ áõÅÇ Ù»ç ÃáÕ»É ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ïÇÅÁ
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åùáõÙ` í»ñ³¹³ñÓñ»É ¿ å³ßïå³ÝÇ µáÕáùÁ ¨ Ù»ñÅ»É å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ¸³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 15-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿ ØÆº¸-Ç Ý³Ë³¹»å»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝßáõÙ, áñ §áñáß³ÏÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ·áñÍáí í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³Ù Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` ûñ»ÝùÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) å³ñï³¹Çñ »Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åùÇ, »ñµ í»ñçÇÝë Í³Ýñ³ÏßÇé ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ Ù³ïÝ³Ýß-
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Ù³Ùµ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý ïíÛ³É ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦:
ö³ëïáñ»Ý, ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç ï»Õ³Ï³ÉÇ µáÕáùÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ»Éáíª
ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áÝ» Ñ»ï³¹³ñÓ Ï»ñåáí ãÇ å³ï×³é³µ³Ý»É, Ã» ÇÝãáõ Ýñ³
ÏáÕÙÇó ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç ï»Õ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó µ»ñí³Í µáÕáùÁ í³ñáõÛÃ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ
Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ûñ»ÝùÇ ÙÇ³ï»ë³Ï ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý, ¹³ï³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ å³ßïå³ÝÇÝÁ` áã, ¨ ë³ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÷³ëï³Ï³Ý
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý »Ý:
Ø»Ï ³ÛÉ ·áñÍáí ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÝ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É, áñ »Ã» ¹³ï³ñ³ÝÁ, Ï³Û³óÝ»Éáí Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³í×Çé ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ Ãí³ñÏí³Í å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó (Ï³É³Ýù, ³½³ï³½ñÏáõÙ, Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñï³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÁ) áñ¨¿ Ù»ÏÁ՝ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ¹ñ³ ã³÷Á, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ áõÕÕí»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³Ýó Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ ÷³ëï³óÇ Ïñ»Éáõ, áñáßáõÙ ¿, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ
íñ³ áñáß³ÏÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹Ý»Éáí, Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»É3:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÁ å³ï×³é³µ³Ýí³Í ÉÇÝ»ÉÝ ¿: Üß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝÇ ÇÝãå»ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý,
³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µáÉáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: Î³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ
Ñ³Ý·Ç ÑÇÙÝ³íáñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ áõÕÕáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³Ýó
Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ Ïñ»Éáõ4:
²Û¹ Ñá¹í³ÍÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í áñ¨¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿ Ñ³Ýó³íáñ ³ñ³ñùÇ
íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí áõ µÝáõÛÃáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³Ïáí, áñáÝó
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÏÇñ³éí»É5:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 360-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ՝
¹³ï³í×Çé Ï³Û³óÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ՝
1) »ÝÃ³Ï³՞ ¿ ³ñ¹Ûáù å³ïÅÇ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÝ Çñ Ï³ï³ñ³Í Ñ³Ýó³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ,
2) Ç՞Ýã å³ïÇÅ å»ïù ¿ Ýß³Ý³ÏíÇ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
3) ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÝ ³ñ¹Ûá՞ù å»ïù ¿ ÏñÇ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ:
Üßí³Í Çñ³í³¹ñáõÛÃÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÏáÝÏñ»ï å³ïÅ³ã³÷áí ÏáÝÏñ»ï å³ïÅ³ï»ë³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ ¨ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ Ïñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ïÅÇ Ñ³ñó»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ÷áõÉ»ñ: ²ÛëÇÝùÝ՝ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ý³Ë ¨ ³é³ç áñáßáõÙ ¿ ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÇ å³ïÅÇ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨՝ ¹ñ³ ï»ë³ÏÁ ¨ ã³÷Á, áñÇó
3

î»°ë §ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇª ¶. Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç
ì´-01/08 áñáßáõÙÁ¦:
4
î»°ë §ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 02.06.2009Ã. ÃÇí ²ð¸/0117/01/08 ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ï³Û³óí³Í
áñáßáõÙ¦:
5
î»°ë §ê. Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ ·áñÍáí 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 12-Ç ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ì´-124/07
áñáßáõÙÁ¦:
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Ñ»ïá áñáßáõÙ` ³Ùµ³ëï³ÝÛ³ÉÝ ³ñ¹Ûáù å»ïù ¿ ÏñÇ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÁ, Ã» áã՝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÝ ³é³Ýó ÷³ëï³óÇ Ïñ»Éáõ å³ïÅÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ:
ì»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñíÇ
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ ÙÇ ß³ñù ¹ñáõÛÃÝ»ñáí:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ýó³Ýù
Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ å³ïÇÅÝ ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, »Ã» Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýó³ÝùÇ Í³ÝñáõÃÛ³ÝÁ, ¹³ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, Ñ³Ýó³íáñÇ
³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï áõ µ³í³ñ³ñ ¿ ³ÝÓÇÝ áõÕÕ»Éáõ ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ýáñ
Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 61-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³íáñ ×³Ý³ãí³Í ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ³ñ¹³ñ³óÇ å³ïÇÅ, áñÁ
áñáßíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñá¹í³ÍÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÝáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
ä³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»ÉÇë ¨ ³ÛÝ Ïñ»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Ý³¨ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 62-ñ¹ ¨ 63-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: Ð³Ýó³Ï³½ÙÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»Éáí՝ ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ
µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ï³ï³ñ³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ,
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý` Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Ù³ëÇÝ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ï³Ù Çç»óÝ»Éáí å³ïÅ³ã³÷Á: ¸ñ³Ýó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»É ÇÝãå»ë å³ïÅÇ ï»ë³ÏÁ ¨ ã³÷Á áñáß»ÉÇë, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ Ïñ»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»ÉÇë:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ՝ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Ñ³Ýó³íáñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ïÇÅÁ Ù»ÕÙ³óÝáÕ áõ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:
ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ³Ùñ³·ñí³Í՝ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ëå³éÇã ã»Ý: ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³í³¹ñáõÛÃÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ù»ÏÝ³µ³Ý»É Ý³¨ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 48-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ³Ùñ³·ñí³Í
å³ïÅÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ՝ å³ïÅÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ, áõÕÕ»É å³ïÅÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ³ÝÓÇÝ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ï³ÝË»É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ6:
²ÛÉ Ï»ñå՝ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÇë Çñ³í³ëáõ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏÇ Ý³¨ å³ïÅÇ՝ ëáóÇ³É³-

6

î»°ë §ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ 02.06.2009Ã. ÃÇí ²ð¸/0117/01/08 ùñ»³Ï³Ý ·áñÍáí Ï³Û³óí³Í
áñáßáõÙÁ¦:
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Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ å³ïÅÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ³ÝÓÇ áõÕÕí»Éáõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³ñóÁ:
êáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ¨ å³ïÅÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ³ÝÓÇ áõÕÕí»Éáõ
Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ íÏ³Û»É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ³Ýó³íáñÇ ¹ñë¨áñ³Í í³ñù³·ÇÍÁ:
²ÛëåÇëáí, í»ñÉáõÍ»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù ùÝÝ³ñÏ»Éáí ÙÇ ß³ñù Ý³Ë³¹»å³ÛÇÝ
áñáßáõÙÝ»ñÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùáª Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÁ Éáõñç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 70-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñëï³Ï»óÝ»É ùÝÝ³ñÏíáÕ ÇÝëïÇïáõïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ Ý³¨ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í áñáß³ÏÇ å³ïÅ³ã³÷áí, ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ³Ûë
áÉáñïáõÙ Çñ³í³Ï³Ý áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ:

ON THE ISSUE APPLICATION OF ARTICLE 70 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA.
Levon OHANYAN
PhD student of the Institute of Philosophy and Law,
National Academy of Science of RA
_________________________________

The absolute values of the constitution declared the man, his dignity and the
fundamental rights and freedoms. The government is committed to their protection.
Therefore, the criminal law should be a priority objective for the recovery of damages
caused by the crime victim. Today our practice hundreds of victims did not receive
compensation for the damage caused to them.
Analyzing these, they discussed a number of decisions in the light of the case, we can
state that the institution of conditional punishment needs serious improvement. We think
that it would be right 70 article of Criminal Code of the Republic of Armenia shall clarify the
level to the institution of legislative criteria. We think it would also be sentenced by the
court is restricted to conditional punishment of certain penalty, which would provide legal
certainty in this area.
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ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
ԸՍՏ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Տիգրան ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող
_______________________________________

Յուրաքանչյուր պետության քաղաքակրթության աստիճանը որոշվում է տվյալ պետության հասարակությունում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանով, այսինքն, որքան պաշտպանված և հարգված են մարդու իրավունքները, այնքան
ավելի քաղաքակիրթ է տվյալ պետությունը, այնքան ավելի իրավական է, սոցիալական
և ժողովրդավարական: Մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված առաջնային և կարևորագույն երաշխիքներից մեկը արդարադատությունն է: Գաղտնիք չէ, որ արդարադատությունն իրականացնող մարմինների հեղինակությունից, ինքնուրույնությունից և անկախությունից է կախված ցանկացած երկրի օրինականության և ժողովրդավարության մակարդակը, որն էլ իր հերթին ապահովում է մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանվածությունը: Ներկայիս իրականացվող արդարադատության համակարգի բարեփոխումները անշուշտ կնպաստեն արդարադատության իրականացմանը:
Արդարադատության իրականացման ապահովումը` որպես իրավական պետության
բաղկացուցիչ տարր ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի 1-ին մասում, համաձայն որի` «յուրաքանչյուր ոք ունի իր խախտված իրավունքները վերականգնելու, ինչպեu նաև իրեն ներկայացված մեղադրանքի
հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավաuարության պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից
ողջամիտ ժամկետում իր գործի հրապարակային քննության իրավունք»: Նմանատիպ
դրույթ է ամրագրված նաև Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ի մասում: Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված արդար դատաքննության իրավունքն ներառում է նաև գործերի քննության ժամանակ ողջամիտ ժամկետները և կարևորում դատարանների կողմից դրանց պահպանումը: Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքն ամրագրող ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ կոնվենցիոնալ դրույթը նպատակ ունի շահագրգիռ անձին պաշտպանել երկարատև անորոշ վիճակից և ապահովել արդարադատության իրականացումն առանց ձգձգումների, ինչը կարող է վտանգել գործի քննության արդյունավետությունը ու վստահելիությունը: «Ողջամիտ ժամկետ» օրենսդրական դրույթն իր արտացոլումն է գտել նաև բարեփոխվող օրեսդրության մեջ: Այսպես, քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը քրեական դատավարության սկզբունքների շարքում ընդգրկել է վարույթը ողջամիտ ժամկետում իրականացնելու սկզբունքը: Հետևաբար հարց է
ծագում, ի՞նչ պետք է հասկանալ «վարույթը ողջամիտ ժամկետում» իրականացնել ա-
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սելով, ո՞ր պահից այն պետք է հաշվարկել, ե՞րբ է այն ավարտվում, որո՞նք են ողջամտության սահմանները, կա՞ն արդյոք կոնկրետ չափանիշներ այն կանխորոշելու համար:
Այս հարցերի պատասխաններից է կախված, թե արդյոք կդառնա՞ ողջամիտ ժամկետը որպես կամայականության դրսևորման գործիք, թե՞ կծառայի յուրաքանչյուր անձի
արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման երաշխավորմանը:
Աշխատանքում փորձ է կատարվել ընդգծել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով ամրագրված սույն սկզբունքի դերն ու նշանակությունը արդարադատության իրականացման գործում, ամրագրել այն ուղենիշները, որոնցով պետք է առաջնորդվել ողջամիտ ժամկետի հաշվարկման համար:
2005թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ Սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխությունների
արդյունքում 19-րդ հոդվածն առաջին անգամ ՀՀ օրենսդրություն ներմուծեց գործերի
քննության ողջամիտ ժամկետի հասկացությունը։ Նշված հոդվածը երաշխավորում է
յուրաքանչյուրի իրավունքն իր խախտված իրավունքները վերականգնելու, ինչպես
նաև իրեն ներկայացված մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզելու համար ունենալ ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում մասնավորապես սահմանված է.
«Յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անաչառ դատարանի կողմից
ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք»։
Ինչպես երևում է, թե´ Կոնվենցիան, թե´ ՀՀ Սահմանադրությունը օգտագործում են
«ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունք» ձևակերպումը: Ուստի կարծում
ենք, ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ևս պետք է սույն
սկզբունքը ամրագրեր «ողջամիտ ժամկետում գործի քննություն», այլ ոչ թե «վարույթը
ողջամիտ ժամկետում» ձևակերպմամբ: Մեր կարծիքով, այս երկու հասկացությունների
մեջ որևէ էական տարբերություն չկա, ուստի իրավաբանական տերմինների միատեսակությունը ապահովելու նպատակով վերոնշյալ տարբերակը արդարացված է և բխում է
օրենքի տրամաբանությունից:
Եվրոպական դատարանը փորձ է կատարել ամրագրելու, թե երբ է սկսվում հոսել
գործի քննության ողջամիտ ժամկետը. «Էկլեն ընդդեմ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդհանրացրել
է այդ խնդրի հետ կապված իր հետևյալ մոտեցումները. քրեական գործով «ողջամիտ
ժամկետը» սկսում է հաշվվել այն պահից, երբ առաջադրվում է մեղադրանքը։ Դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ, քան գործն ուղարկվում է դատարան։ Այդ ժամկետը
կարող է հաշվվել անձին ձերբակալելու պահից, կամ այն պահից, երբ տվյալ անձը
պաշտոնապես տեղեկացվել է, որ իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, կամ
նախնական քննությունն սկսելու պահից։1
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը գործի քննության հստակ ժամկետ չի
սահմանում: Օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ստանալով քրեական
գործը՝ դատարանը 2-օրյա ժամկետում որոշում է կայացնում վարույթը ստանձնելու և
նախնական դատալսումներ նշանակելու մասին։ Օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 5-րդ մա1
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սի համաձայն՝ նախնական դատալսումներով առաջին դատական նիստը նշանակվում
է սույն հոդվածի երկրորդ մասում նախատեսված որոշման կայացումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում: Գործող օրենսգիրքը նախաքննության ժամկետների կատարման
որևէ սահմանափակում չի դնում, բացառությամբ եթե որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը: Այս հարցի հետ կապված առավել արդյունավետ կարգավորում է նախատեսում նախագիծը. Հոդված 194-ի համաձայն` մինչդատական վարույթում հանրային քրեական հետապնդումն այն հարուցելու պահից չի կարող տևել ավելին, քան՝
1. Երկու ամիս՝ ոչ մեծ ծանրության հանցանքի վերաբերյալ վարույթով,
2. Չորս ամիս՝ միջին ծանրության հանցանքի վերաբերյալ վարույթով,
3. Ութ ամիս՝ ծանր հանցանքի վերաբերյալ վարույթով,
4. Տասը ամիս՝ առանձնապես ծանր հանցանքի վերաբերյալ վարույթով:
Գտնում ենք, որ կախված հանցանքի ծանրության աստիճանից` տարանջատում
դնելը քննության ժամկետների միջև առավել նպատակահարմար է և արդյունավետ՝
արդարադատության շահերից ելնելով: Քանի որ ներկայիս կարգավորման պայմաններում պրակտիկայում շատ հաճախ անհիմն կերպով ձգձգվում է մինչդատական վարույթը, ուստի նախագծի կարգավորումը ազդանշան կլինի վարույթն իրականացնող մարմնի համար առավելագույնս արդյունավետ գործելու: Այս ժամկետների ամրագրումը
կնպաստի նաև դատաքննության զարգացմանը, քանի որ եթե գործող օրենսգրքով գործը մինչդատական վարույթից անցնում էր դատաքննություն միայն այն դեպքում, երբ
վարույթն իրականացնող մարմինը երկարատև քննությունից հետո պարզել էր գործի
բոլոր հանգամանքները և ձեռք էր բերել ծանրակշիռ ապացույցներ, ապա ըստ նախագծի իրավիճակը այսպիսին չի լինի: Եվրոպական դատարանն իրավասու է անհիմն համարել գործի ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության ձգձգումը հատկապես ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով, այն
դեպքում, երբ նախաքննության մարմինները ձգտում են մեղադրյալին մեղսագրել հանցավոր գործունեության հնարավորինս շատ դրվագներ (օրինակ` գողության դեպքում):
Ընդգծենք նաև, որ մինչդատական վարույթում պաշտպանության կողմի իրավունքները
անհամեմատ ավելի պակաս են, քան դատաքննության ընթացքում. մասնավորապես
նախնական քննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 201 հոդվածի՝ նախնական քննության տվյալները ենթակա են հրապարակման միայն գործի վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ: Այսօր պաշտպանության կողմը գործի նյութերին ամբողջ ծավալով ծանոթանում է նախնական քննության ավարտին, երբ արդեն էականորեն դժվարացել է պաշտպանության իրականացումը: Իսկ նախագծի կարգավորումը հնարավորություն է ընձեռում ժամանակին կազմակերպելու պաշտպանությունը՝ մասնավորապես հիմնականում
այն իրականացնել դատաքննության փուլում, որտեղ գործում է կողմերի իրավահավասարության սկզբունքը: Այն կնպաստի նաև քննիչների, դատախազների և դատավորների աշխատանքային ծանրաբեռնվածության նվազեցմանը, ինչը նրանց հնարավորություն կտա ավելի մանրակրկիտ և բազմակողմանի քննել ծանր և առանձնապես ծանր
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը: Նման պրակտիկան լայն կիրառում է
ստացել Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:
Քրեական գործի քննության ընթացքում ողջամիտ ժամկետի խախտման անթույլատրելիության վերաբերյալ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել ՀՀ Սահմանադրա-
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կան դատարանը 2007թ. հուլիսի 24-ի ՍԴՈ-710 որոշման մեջ, որով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված՝ քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության
ուղղարկելու ինստիտուտը ճանաչվեց ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող: Այդ որոշման
մեջ մասնավորապես նշված է. «Քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղղարկելու ինստիտուտի կիրառումը պարունակում է նաև արդար դատաքննության տարրերից մեկի՝ դատաքննությունը ողջամիտ ժամկետում կազմակերպելու պահանջի խախտման վտանգ»2:
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն, որը ներպետական իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն է և գերակայություն ունի վերջինիս նկատմամբ, արդար դատաքննության իրավունքի կարևոր տարրերից մեկը գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելն է։ Գործերի քննության անհիմն և չպատճառաբանված ձգձգումները մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ են։
Գտնում ենք, որ քրեական դատավարության օրենսդրությունը պետք է ողջամիտ
ժամկետը որոշակիացնի, այսինքն` յուրաքանչյուր դեպքում կոնկրետ ժամկետներ սահմանի, քանի որ այս ոլորտը անմիջականորեն առնչվում է մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքներին և ազատություններին: Ողջամիտ ժամկետի ցանկացած
խախտում, ցանկացած սխալ մեկնաբանություն կարող են էականորեն սահմանափակել
մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները:
Քրեական գործերով վարույթի տևողության ողջամիտ ժամկետի հետ կապված Եվրոպական դատարանը ձևավորել է որոշակի սկզբունքներ, որոնք հիմք են հանդիսանում այդ ժամկետի հաշվարկման սկիզբը որոշելու համար։
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի շրջանակներում Եվրոպական դատարանը
յուրաքանչյուր դեպքում ներպետական վարույթի տևողության ողջամտությունը գնահատում է` ելնելով քննության առարկա գործի կոնկրետ հանգամանքներից։ Եվրոպական
դատարանի դատական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ կոնկրետ ժամկետներ չեն ներառվում «ողջամիտ ժամկետ» հասկացության ներքո, բայց մի բան հստակ է. այդ ժամկետը պետք է լինի հիմնավորված ու հենց ողջամիտ: Գործերի քննության ժամկետի ողջամտությունը Եվրոպական դատարանը գնահատում է ելնելով որոշակի չափանիշներից: Այսպես, յուրաքանչյուր կոնկրետ գործում Եվրոպական դատարանը, հաշվի առնելով տվյալ գործի հանգամանքները, ողջամիտ ժամկետը որոշելիս գնահատում է գործի
բարդությունը, դիմողի վարքագիծը և տվյալ գործը քննության առած իրավասու մարմինների և պաշտոնատար անձանց վարքագծի ազդեցությունը գործի քննության տևողության վրա, ինչպես նաև հաշվի է առնում դիմողի համար այն արժեքի կարևորությունը, որին առնչվել է տվյալ գործի քննությունը: Հարկ է նշել, որ ներպետական մարմիններում դատաքննության կամ այլ իրավական վարույթի տևողության ժամկետը գնահատելիս Եվրոպական դատարանն առաջնորդվում է նաև այն սկզբունքով, որ ողջամիտ
ժամկետի պահանջի խախտումը կարող է կատարվել պետության մեղքով:
Եվրոպական դատարանը Վայիցն ընդդեմ Թուրքիայի գործով կայացված որոշման
մեջ գտել է, որ դիմողը չի կարող հիմնվել այն ժամանակահատվածի վրա, որի ընթացքում հետախուզման մեջ է գտնվել և խուսափել է իր երկրի արդարադատության առջև
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կանգնելուց:3 Դատարանի կարծիքով` մեղադրվող անձի փախուստը ինքնին ունի որոշակի ազդեցություն Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վարույթի
տևողության հետ կապված երաշխիքների կիրառման վրա: Երբ մեղադրվող անձը փախուստի է դիմում մի պետությունից, որտեղ պահպանվել է օրենքի գերակայության
սկզբունքը, ապա կարելի է եզրակացնել, որ նա իրավասու չէ վիճարկելու այդ փախուստին հետևող վարույթի ոչ ողջամիտ լինելը, եթե չներկայացվեն այս ենթադրությունը
հերքող բավարար ապացույցներ:
Այսպիսով, ողջամիտ ժամկետի առնչությամբ Դատարանը առաջնորդվում է հետևյալ
չափանիշներով`
- գործի բարդությունը,
- դիմողի վարքագիծը,
- համապատասխան մարմինների աշխատանքի օպերատիվությունը,
- ռիսկի աստիճանը դիմողի համար:
Գործի բարդությունը որոշելիս Եվրոպական դատարանը ելակետային է համարում
մի շարք չափանիշներ. բարդությունը կարող է կապված լինել ինչպես փաստի, այնպես
էլ իրավական տեսակետների հետ։ Դատարանը մեծ նշանակություն է տալիս հետևյալ
գործոններին` հաստատման ենթակա փաստերի բնույթը, մեղադրյալների և վկաների
թվաքանակը, միջազգային գործոնները, դատավարությանը նոր անձանց ներգրավումը,
հաշվարկները, փորձագետների անհրաժեշտությունը և այլն։ Եթե գործի քննությունը
ձգձգվել է դիմողի մեղքով, ապա, դա անշուշտ, վերջինիս բողոքի արդյունավետությունը
նվազեցնող գործոն է: Այն դեպքում, երբ դիմողը ձգտում է արագացնել դատավարության ընթացքը, ապա դա կդիտարկվի հօգուտ վերջինիս, սակայն դատավարության ընթացքն արագացնելու նրա ցանկության բացակայությունը չի կարող որոշիչ նշանակություն ունենալ: Այս կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը նշել է, որ դիմողը պետք է
միայն ցուցաբերի քննության՝ իրեն անմիջականորեն վերաբերող բոլոր փուլերին մասնակցելու պատրաստակամություն, ձեռնպահ մնա դատավարությունը ձգձգող հնարքներից, ինչպես նաև դատավարությունը արագացնելու նպատակով առավելագույնս օգտագործի ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր միջոցները4: Ողջամիտ
ժամկետի խախտման հարցը լուծելիս պետք է հաշվի առնել նաև պետական մարմինների գործողությունները. առաջնահերթ նշանակություն ունի արդարադատության պատշաճ իրականացման ապահովումը` գործի բոլոր հանգամանքների լրիվ, բազմակողմանի և ժամանակին ուսումնասիրությունը: Դատական համակարգի գերծանրաբեռնվածությունը ևս կարող է հանգեցնել վերոնշյալ սկզբունքի խախտման, քանի որ պետությունը համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել այս իրավիճակը շտկելու համար: Համապատասխան միջոցներ կարող են լինել, օրինակ, նոր դատավորների նշանակումը:5
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը չպետք է հակադրվի արդարադատության իրականացմանը, այսինքն` նպատակ ունենալով առավել սեղմ ժամկետներում իրականացնել արդար դատաքննություն, չպետք է ոտնահարվեն ինչպես տուժողի, այնպես էլ
մեղադրյալի շահերը: Գործի քննության ողջամիտ ժամկետի պահանջի խախտումը չի
3

Վայիցն ընդդեմ Թուրքիայի ՄԻԵԴ որոշում:
Յունին Ալիմենտարիա Սանդերս ՍԱ-ն ընդդեմ Իսպանիայի, 07.07.1989թ, կետ 35:
5
Զիմմերմանը և Շտայներն ընդդեմ Շվեյցարիայի, 13.07.1983թ. կետ 29:
4

Государство и право

93

կարող արդարացվել, անգամ եթե համապատասխան դատավարական որոշումներն
ընդունվել են անձի օգտին (քրեական գործի վարույթի կարճում, պատժի մեղմացում և
այլն):
Դատաքննության ժամկետի ողջամտությունը գնահատելիս հաշվի է առնվում կողմի
ռիսկի աստիճանի գործոնը, և ակնկալվում է, որ քրեական գործերը, որպես կանոն,
պետք է առավել արագացված քննվեն, քան քաղաքացիական գործերը, հատկապես եթե մեղադրյալը գտնվում է նախնական կալանքի պայմաններում։
Եվրոպական դատարանի վերոնշյալ նախադեպերը հաստատում են, որ քննության
ողջամիտ ժամկետի պահանջի խախտման փաստը գնահատելիս հաշվի են առնվում
միայն օբյեկտիվ պատճառները։ Իսկ մնացածը` դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, դատավորների անփորձությունը, դատական կամ ընդհանրապես իրավական համակարգի անկատարությունը, մեղադրյալի և նրա պաշտպանի, ինչպես նաև գործի
մյուս մասնակիցների վարքագիծը գործի քննությունը ձգձգելու օբյեկտիվ պատճառ
դիտվել չեն կարող։
Վարույթը ողջամիտ ժամկետում իրականացնելու սկզբունքը նպաստում է արդար
դատաքննության իրականացման գործին: Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության երաշխիքի նպատակը դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանությունն է
քննության չափից ավելի ձգձգումներից, որոնք կարող են խաթարել արդարադատության իրականացման արդյունավետությունը կամ դրա նկատմամբ վստահությունը: Ողջամիտ ժամկետում վերջնական դատավարական ակտի կայացումը կարևոր է ինչպես
շահագրգիռ անձի համար, այնպես էլ իրավական որոշակիության տեսանկյունից: Ողջամիտ ժամկետ կատեգորիան այնքան էլ վերացական հասկացություն չէ և վարույթն իրականացնող մարմինների արհեստավարժության դեպքում կարևոր լծակ կլինի, յուրաքանչյուր գործի առանձնահատկություններից ելնելով, արդարադատությանը հասնելու
գործում: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը, ամրագրելով ըստ
հանցագործության ծանրության աստիճանի տարբերակված նախնական քննության
ժամկետներ, կարևոր երաշխիքներ է սահմանել անձի դատական պաշտպանության իրավունքի իրականացման, ինչպես նաև անմեղության կանխավարկածի ապահովման
համար:
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REASONABLE TIME FRAME RULE OF THE PROCEEDINGS
ACCORDING TO THE NEW DRAFT CODE OF
THE CRIMINAL PROCEDURE
Tigran GHAZARYAN
YSU Law Faculty, 4th year student, bachelor
____________________________

The degree of civilization of each country is decided by the degree of the protection of
human rights in the society. This means the more Human Rights are protected and
respected, the more civilized, legal, social and democratic the country is. Justice is one of
the primary and most important guarantees to the protection of Human Rights. It’s not a
secret, that the level of legitimacy and democracy of each country depends on the
authority and independence of justice authorities. This, on its turn, ensures the protection
of human rights and freedoms. The justice reforms, which are currently being
implemented, will promote justice realization for sure.
Ensuring the implementation of justice, as an integral element of the country, is fixed in
the 1st part of the 19th article of the Constitution of the Republic of Armenia. Due to this,
“Everyone has their own rights to regain the violated rights, as well as to find out the basis
of the charge against them in equal terms, maintaining all the requirements of justice, their
right to a public hearing by an independent and impartial court within a reasonable time”.
There is a thesis like this in the 1st part of the 6th article of the European Convention about
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to a fair trial
guaranteed by the 1st part of the 6th article in the European Convention of the Human
Rights also includes the hearing of the cases within a reasonable time frame and highlites
their maintainance by the courts. Both constitutional and conventional thesis of the right of
investigation in a reasonable time frame has the aim to protect the concerned person from
a prolonged suspence and to ensure the implementation of justice without delays, which
can endanger the efficiency and credibility of investigation. The legislative thesis
“Reasonable time-frame” is also reflected in the reforms of the legislation. So the draft
code of the criminal procedure among the principles of the criminal proceedings has
included the principle of maintaining the proceedings in a reasonable time-frame.
Therefore, a question arises, what can be understood when saying “proceedings in a
reasonable time-frame”, when it should be calculated from, when it is finished, which are
the reasonable limits, whether there is a specific criteria to predetermine it or not.
It depends on the answers of these questions, whether the reasonable time-frame will
become as a tool of self-willingness demonstration or will serve for each person
guaranteeing the right to a fair trial.
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ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հեղինե ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության
ամբիոնի ասպիրանտ,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
Էկոլոգիական իրավունքի գիտակրթական
կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող
________________________

Էկոլոգիական ապահովագրության ինստիուտի գործառման շուրջ կեսդարյա պատմության ընթացքում ոլորտի իրավական կարգավորման շրջանակներում մշակվել են
երկու հիմնական ձևեր` պարտադիր և կամավոր: Այս ձևերը բնորոշ են նաև ապահովագրության մի շարք այլ տեսակների, որոնց շրջանակներում առանձին դեպքերի համար ապահովագրության պահանջը բխում է օրենքից:
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության հարաբերությունները ևս ծագում են
օրենքի ուժով` հիմք ընդունելով գործունեության կոնկրետ տեսակի հնարավոր բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, դրա բաղադրիչների, մարդկանց կյանքի և
առողջության, ինչպես նաև գույքի վրա:
Կամավոր էկոլոգիական ապահովագրությունն իրականացվում է գործունեության
այն տեսակների դեպքում, երբ դրանց ազդեցությունները չեն գերազանցում օրենքով
սահմանված շեմը, և միևնույն ժամանակ առկա է կողմերի փոխադարձ համաձայնությունը՝ կնքելու համապատասխան պայմանագիր: Այս դեպքերում, ինչպես ընդունված է
միջազգային պրակտիկայում, էկոլոգիական ապահովագրության պոլիս ձեռք բերած
սուբյեկտները այլ հավասար պայմանների դեպքում բանկերի և այլ ֆինանսական կառույցների համար համարվում են առավել վստահելի, հնարավորություն են ստանում
օգտվելու հարկային և այլ արտոնություններից, բարձրացնում են իրենց կորպորատիվսոցիալական պատասխանատվության մակարդակը և այլն: Նշված առավելություններով հանդերձ՝ կամավոր էկոլոգիական ապահովագրության պայմանագրի կնքումը,
բնականաբար, կախված է բացառապես տնտեսվարող սուբյեկտի կամահայտնությունից: Մինչդեռ պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության դեպքում տնտեսվարող
սուբյեկտի կամահայտնությունը իրավական նշանակություն չունի, և որոշիչը օրենքով
սահմանված պահանջն է, որն էլ իր հերթին հիմնված է նախատեսվող գործունեության
տեսակի պարամետրերի վրա:
Վերոգրյալից ակնհայտ է, որ հենց գործունեության տեսակի վտանգավորության աստիճանն էլ դրված է էկոլոգիական ապահովագրության նշված ձևերի տարանջատման
հիմքում: Այս մոտեցումը սկզբունքային նշանակություն ունի նաև ՀՀ-ում էկոլոգիական
ապահովագրության ինստիուտի ներդրման պարագայում համապատասխան չափանիշներ սահմանելու առումով:
Նշված խնդրի իրավական կարգավորումն ուրվագծելու նպատակով անհրաժեշտ է
պատասխանել այն հարցին, թե որոնք են գործունեության տեսակներն ըստ վտանգա-

վորության (ռիսկայնության) աստիճանի դասակարգելու չափանիշները: Դրանք, փաստորեն, պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության կիրառման հիմք կլինեն: Որպես
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այդպիսի չափանիշների համակարգ` ընդունված է կիրառել շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը և դրանց
սահմանային հզորությունները:
Սույն հոդվածի շրջանակներում
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ինստիտուտը մեր կողմից դիտարկվում է այն մասով, թե դրա կարգավորվածության վիճակը և առկա խնդիրները որքանով կարող են անդրադառնալ էկոլոգիական ապահովագրության ինստիուտի արդյունավետության վրա: Չէ՞ որ նույնիսկ առանձին իրավական ակտով էկոլոգիական ապահովագրության հարաբերությունները համակողմանիորեն կարգավորելու պարագայում այդ ինստիտուտի գործառումը պայմանավորված է լինելու էկոլոգիական, ինչպես նաև հարակից օրենսդրությամբ ամրագրված ինստիտուտներով և գործիքներով:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության՝ փորձաքննության ենթակա գործունեության
տեսակների ռիսկայնությունը` որպես պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության
պայման:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության` որպես էկոլոգիական իրավունքի ինստիուտի և իրավական գործիքի նպատակն է ապահովել նախատեսվող
տնտեսական գորոծունեության առանձին տեսակների էկոլոգիական ռիսկերի համակողմանի գնահատումը, դրանց նվազեցումը և կառավարման տեղային միջոցառումների մշակումը: Որպես որոշում ընդունելու համալիր գործընթաց 1 ` փորձաքննության
շրջանակներում հաշվի են առնվում բնագիտական, տնտեսագիտական, սոցիալ-տնտեսական և նորմատիվ-իրավական պահանջների ու նկատառումների ամբողջությունը:
ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության հարաբերությունները կարգավորվում են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով2 և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ 3 : «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք
կարող են իրականացվել միայն դրական փորձաքննական եզարակացության առկայության դեպքում, որը համապատասխան թույլտվություն ստանալու պարտադիր պայմաններից է:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա գործունեության
տեսակների ցանկը բավականին ընդարձակ է և ներառում է շրջակա միջավայրի վրա
բացասական ազդեցության պոտենցիալ ունեցող տարբեր ոլորտներ` էներգետիկա,
լեռնահանքային արդյունաբերություն, քիմիական արդյունաբերություն, շինանյութերի
արդյունաբերություն, մետալուրգիա, էլեկտրատեխնիկական, ռադիոէլեկտրոնային արտադրություն և մշակում, փայտի և թղթի արդյունաբերություն, թեթև արդյունաբերություն, սննդի արդյունաբերություն, ձկնային տնտեսություն, քաղաքաշինություն, քաղաքային տնտեսություն, թափոնների օգտագործում, բնության պահպանություն, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ջրային տնտեսություն, ենթակառուցվածքներ, սպասարկման ոլորտ: Նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրը ներառում է գործունեության համապատասխան ենթատեսակներ, որոնց համար «Շրջակա միջավայրի
1 Տե´ս Neil Craik. International Law of Environmental Impact Assessments. Process, Substance and
Integration. Cambridge University Press. 2008, էջ 3:
2 Ընդունվել է 20.11.1995 թ., ուժի մեջ է մտել 14.12.1995 թ., ՀՀԱԺՏ 1995/9:
3 Ընդունվել է 30.03.1999 թ., ուժի մեջ է մտել 25.04.1999 թ., ՀՀՊՏ 1999.04.15/9(75):
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վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների
սահմանային չափերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված է ստորին
շեմ, որը գերազանցելու դեպքում փորձաքննությունը պարտադիր է: Գործունեության
առանձին տեսակներ, անկախ հզորությունից կամ մասշտաբներից, պարտադիր ենթակա են փորձաքննության` հաշվի առնելով դրանց էկոլոգիական ռիսկերը:
Այժմ փորձենք քննարկել այն հարցը, թե նշված օրենքով սահմանված գործունեության տեսակների ցանկը որքանով կարող է ուղղորդող լինել պարտադիր էկոլոգիական
ապահովագրության համակարգի կիրառման դեպքում: Այսինքն` արդյո՞ք պարտադիր
էկոլոգիական ապահովագրության պոլիս ձեռք բերելու պայմանը ցանկում ընդգրկված
գործունեության որևէ տեսակ իրականացնելն է, թե՞ անհրաժեշտ են նաև գործունեության նշված տեսակների լրացուցիչ բնութագրիչներ նման որոշում կայացնելու համար:
Ակնհայտ է, որ հիշյալ ցանկում տեղ գտած գործունեության տեսակները տարբեր
աստիաճանի ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա, ինչը կարևոր է հաշվի
առնել պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության հարցը կարգավորելիս: Ազդեցությունների տարբերությունը բնականաբար ենթադրում է գործունեության տեսակների
համապատասխան դասակարգում` ըստ ազդեցության ուժգնության, մասշտաբների,
տևողության, հետագայում բացասական ազդեցությունների վերացման հնարավորության և այլ չափանիշների: Այսպիսի դասակարգման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում
է առաջին հերթին հենց շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննության գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու տեսանկյունից, քանի որ առավել նվազ ազդեցություն ունեցող գործունեության տեսակների համար կարելի է սահմանել դյուրին ընթացակարգ, և հակառակը: Միաժամանակ, այն հնարավորություն կտա ըստ հնարավոր
ազդեցության անհատականացնել գործունեության այն տեսակները, որոնք իրականացնող սուբյեկտների վրա կտարածվի պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության պոլիս ձեռք բերելու պահանջը: Ըստ տրամաբանության` դրանք պետք է լինեն գործունեության այն տեսակները, որոնք շրջակա միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն և հետևաբար առավել բարձր ռիսկեր ունեն: Այսինքն` պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության պայմանը պետք է գործի փորձաքննության ենթակա և առավել բարձր ռիսկեր ունեցող գործունեության տեսակ իրականացնող տնտեսվարողների համար:
Գործող իրավակարգավորման պայմաններում նման դասակարգում գոյություն չունի, ուստի պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության չափանիշների սահմանումը
ենթադրում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածում ամրագրված գործունեության տեսակների դասակարգում ըստ
ռիսկայնության` հաշվի առնելով նաև սահմանային հզորությունները: Նման դասակարգումը, իհարկե, պետք է տեղ գտնի պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության հարաբերությունները կարգավորող, ապագայում ընդունվելիք օրենքում: Մեր մոտեցումը
հիմնավորվում է նրանով, որ ներկայումս քննարկվող օրենքը գործունեության տեսակների ռիսկայնության հետ իրավական հետևանքներ չի կապում, հետևաբար օրենքում
գործունեության տեսակների դասակարգում սահմանել զուտ պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության նկատառումներով նպատակահարմար չենք գտնում:
Այս առնչությամբ դրական պետք է համարել այն, որ գործունեության տեսակների
դասակարգման խնդիրը որոշակիորեն լուծվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում4: Այստեղ նախա4

ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայք` http://www.mnp.am/?p=216,
21.08.2013թ. դրությամբ:
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տեսվող գործունեության տեսակները ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի դասակարգված են «Ա», «Բ» և «Գ» կատեգորիաների: Այսինքն`
«Ա» կատեգորիայի գործունեության տեսակներն ունեն շրջակա միջավայրի վրա զգալի
ազդեցություն, «Բ» կատեգորիայի տեսակները` միջին, իսկ «Գ» կատեգորիայի տեսակները` ցածր ազդեցություն: Հարկ է նշել, որ նախագծում գործունեության տեսակների
ցանկը և դրանց սահմանային հզորությունները համապատասխանում են «Շրջակա միջավայրի վրա տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» ՄԱԿ-ի ԵՏՀ կոնվենցիայի5 հավելված 1-ին: Չանդրադառնալով հիշյալ նախագծի
համակողմանի իրավական գնահատականին, որը դուրս է մեր առջև դրված խնդիրներից, արձանագրենք, որ կիրառված մոտեցումն առաջադիմական է: Նախագիծն ընդունվելու դեպքում «Ա» կատեգորիայի գործունեության տեսակների ցանկը կարող է ուղղորդող լինել պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության հարցը որոշելիս: Միաժամանակ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ կլինի նաև հաշվի առնել գործունեության առանձին
տեսակների ազդեցության այլ բնութագրիչներ, որոնց ամբողջությունը թույլ կտա բացահայտել զգալի ազդեցություն հասկացության բովանդակությունը:
Իսկ ի՞նչ ենք հասկանում զգալի ազդեցություն ասելով. արդյո՞ք սա պարզ համեմատության վրա հիմնված գնահատողական կատեգորիա է, թե՞ իր հիմքում ունի որոշակի
չափանիշներ: Արևմուտքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության
ինստիտուտի կիրառման շուրջ քառասունամյա փորձի արդյունքում մշակվել են երեք
հիմնական չափանիշներ (պայմաններ), որոնցից մեկի կամ ավելիի առկայությունը բավարար է ազդեցությունը զգալի համարելու համար: Այդ չափանիշները հետևյալներն են.
1. Նախատեսվող գործունեության չափը, մասշտաբը կամ հզորությունը, այսինքն`
երբ տվյալ բնութագրիչները գործունեության տվյալ տեսակի համար սովորականից մեծ
են:
2. Տեղադիրքը, այսինքն` երբ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է
հատուկ կարևորություն ունեցող կամ էկոլոգիապես առանձնակի զգայուն տարածքում
(օրինակ` գերխոնավ տարածքներ, պետական արգելոցներ, ազգային պարկեր, հատուկ գիտական, հնագիտական, մշակութային կամ պատմական արժեք ներկայացնող
վայրեր) կամ դրանց հարող տարածքներում, ինչպես նաև այն տարածքներում, որտեղ
նախատեսվող գործունեությունը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ բնակչության
վրա:
3. Ազդեցությունը, այսինքն` երբ նախատեսվող գործունեությունն ունի համալիր բացասական ազդեցություն, ներառյալա այնպիսիք, որոնք կարող են լուրջ հետևանքներ
թողնել մարդկանց առողջության կամ արժեքավոր տեսակների և օրգանիզմների վրա,
ինչպես նաև այն ազդեցությունները, որոնք վտանգում են ազդակիր տարածքի` նպատակային նշանակությամբ օգտագործման հնարավորությանը, և այն ազդեցությունները, որոնք առաջացնում են շրջակա միջավայրի հնարավորությունները գերազանցող
լրացուցիչ բեռնվածություն6:

5 Ընդունվել է 25.06.1998 թ., վավերացվել է 16.05.2001 թ., ուժի մեջ է մտել 30.10.2001 թ.,
ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.12.20/4(12):
6 Տե´ս Stephen Stec, Susan Casey-Lefkowitz. The Aarhus Convention: An implementation Guide.
New York, Geneva, 2000, էջ 94:
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Համեմատությունից պարզ է դառնում, որ Նախածգում սահմանված ցանկը հիմնվում
է միայն առաջին պայմանի վրա, մյուս երկուսը հանդիպում են առանձին բնապահպանական և բնառեսուրսային օրենքներում, սակայն ոչ թե որպես զգալի ազդեցության
գնահատման չափանիշներ, այլ որպես որոշակի գործունության իրականացման սահմանափակումներ: Օրինակ, «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի7 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Կենտրոնական, անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում արգելվում է Սևանա լճի էկոհամակարգերի վրա վնասակար ազդեցություն ունեցող ցանկացած տեսակի գործունեություն»: Այս դեպքում տնտեսական գործունեության
բացառման չափանիշը նախատեսվող գործունեության տեղադիրքն է:
Հարկ է նշել, որ տնտեսական գործունեության սահմանափակաման մասով առանձին բնապահպանական և բնառեսուրսային օրենքները մի շարք դեպքերում ունեն բացառող (ինչպես վերոգրյալ օրինակում), իսկ որոշ դեպքերում էլ` սահմանափակող նշանակություն: Օրինակ` «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի8 20-րդ հոդվածի համաձայն` «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման գոտում արգելվում է տնտեսական գործունեություն, որը կարող է սպառնալ
այդ տարածքների էկոհամակարգերի կայունությանը, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը»:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության և էկոլոգիական ապահովագրության հարաբերակցությունը քննարկելիս հարկ է ուշադրություն դարձնել նաև
փորձաքննության շրջանակներում ուսումնասիրվող փաստաթղթերի բովանդակության
և հատկապես շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության
արժանահավատությանը, որը, փաստորեն, կանխորոշում է փորձաքննության արդյունքը: Այս տեսանկյունից ուսանելի կարող է լինել մի շարք երկրներում (Ավստրիա, Լեհաստան և Սլովակիա) փորձաքննության ներկայացված փաստաթղթերի որակի (բովանդակություն, տվյալների արժանահավատություն, լրակազմություն) նկատմամբ արտաքին (այլ մարմնի կողմից) վերահսկողության կառուցակարգի կիրառումը9:
Ո՞ր փուլում է կնքվում պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության պայմանագիր:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննությունն ավարտվում է նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ դրական կամ բացասական փորձաննական եզրակացություն տրամադրելով: Քանի դեռ փորձաքննության գործընթացը չի ավարտվել,
և փաստացի հայտնի չէ գործունեության տվյալ տեսակի իրականացման հնարավորությունը, պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության պայմանագիր կնքելու մասին
խոսք լինել չի կարող: Սակայն փորձաքննության դրական արդյունքի դեպքում առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում այն հարցը, թե որ փուլում պետք է կնքվի պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության պայմանագիր՝ բնապահպանական և բնառեսուրսային թույլտվություններ (այսուհետ` էկոլոգիական թույլտվություններ) ստանալուց
առա՞ջ, թույլտվությունները ստանալուց հետո՞, թե՞ մինչև գործունեությունը փաստացի
սկսելը:
Ընդունվել է 15.05.2001 թ., ուժի մեջ է մտել 04.07.2001 թ., ՀՀՊՏ 2001.07.04/19(151):
Ընդունվել է 27.11.2006 թ., ուժի մեջ է մտել 04.01.2007 թ., ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521):
9 Տե´ս Pavel Cerny, Jerzy Jendroska. Transposition and implementation of EIA Directive in some EU
Member States (with special emphasis on transport infrastructure cases) // elni Review. 2012 Special
Edition, էջ 3:
7
8
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ՀՀ գործող օրենսդրության իմաստով էկոլոգիական թույլտվությունների ներքո պետք
է հասկանալ շրջակա միջավայրի և դրա առանձին տարրերի վրա սահմանված որոշակի չափաքանակով բացասական ներգործություն ունենալու, ինչպես նաև առանձին
բնական ռեսուրսների օգտագործման համար պետական լիազորված մարմնի կողմից
տրված թույլտվությունները: Որպես օրինակ՝ կարելի է նշել թափոնների հեռացման,
մթնոլորտային օդ կատարվող արտանետումների, ջրօգտագործման, անտառօգտագործման, ընդերքօգտագործման համար տրվող թույլտվությունները և այլն: Տնտեսական գործունեության մի շարք, հատկապես` շրջակա միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն ունեցող տեսակների համար պահանջվում է ստանալ մեկից ավելի թույլտվություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի տրամադրման համար համապատասխան ենթօրենսդրական ակտերով սահմանված են հատուկ կարգեր և պայմաններ:
Էկոլոգիական թույլտվությունների ինստիտուտը էկոլոգիական ապահովագրության
ինստիուտի գործառման տեսանկյունից դիտարկելիս առանցքային է այն հարցը, թե
արդյո՞ք թույլտվությունների տրամադրումը, ի թիվս այլ պայմանների, պետք է պայմանավորված լինի նաև տնտեսվարողի` էկոլոգիական ապահովագրության պոլիս ձեռք
բերելու հանգամանքով, թե՞ ոչ: Իհարկե, խոսքը գործունեության այն տեսակների համար անհրաժեշտ թույլտվությունների մասին է, որոնք իրականացնող սույբեկտների
համար պարտադիր է լինելու էկոլոգիական ապահովագրությունը:
Ինչպես արդեն նշվել է վերևում, էկոլոգիական ապահովագրության առարկա հանդիսացող գործունեության տեսակներն ունեն զգալի ազդեցություն և ենթակա են շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության: Սա նշանակում է, որ դրական փորձաքննական եզրակացություն ստանալուց հետո տնտեսվարողը պարտավոր է ձեռք
բերել էկոլոգիական ապահովագրության պոլիս, որը պարտադիր պայման է լինելու համապատասխան գործունեությունը սկսելու համար: Այսինքն` էկոլոգիական թույլտվություններ ստանալու գործընթացն ամեն դեպքում հաջորդելու է համապատասխան ապահովագրական պոլիս ձեռք բերելուն: Եվ գործնականում տնտեսվարողը թույլտվությունների տրամադրման փուլում պետական լիազորված մարմնին կներկայացնի պոլիսի
առկայությունը հավաստող փաստաթղթերը: Քանի որ, գործող օրենսդրության համաձայն, յուրաքանչյուր թույլտվության համար տնտեսվարողը պարտավոր է ներկայացնել
առանձին հայտ, հարց է առաջանում, թե ե՞րբ է նպատակահարմար ներկայացնել ապահովագրական պոլիսը, և արդյո՞ք յուրաքանչյուր դեպքում այն պահանջելը չի համարվի անհամաչափ վարչարարություն:
Գործող իրավակարգավորման պայմաններում իրատեսական լուծում կարող է լինել էկոլոգիական ապահովագրական պոլիս
ձեռք բերած սուբյեկտների միասնական էլեկտրոնային բազայի ստեղծումը, որի տվյալները հասանելի կլինեն էկոլոգիական թույլտվություններ տրամադրող մարմիններին: Իհարկե, այս մեխանիզմի կիրառումը ենթադրում է համապատասխան իրավական կարգավորում:
Էկոլոգիական թույլտվությունների համակարգի մասին խոսելիս հարկ է անդրադառնալ նաև դրա զարգացման տեսանելի հեռանկարին, որը շրջակա միջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման կարգավորման (այսուհետ` IPPC) համակարգն է: Համապատասխան օրենքի ընդունումը ՀՀ-ում, որը կկարգավորի նաև էկոլոգիական թույլտվությունների կապակցությամբ առաջացող հասարակական հարաբերությունները, նախատեսվում է 2015 թվականին: Այն փոխարինելու է էկոլոգիական
թույլտվությունների գործող համակարգին` թույլտվությունների ստացման համար ներդնելով տնտեսվարողների համար առավել դյուրին «մեկ պատուհանի» սկզբունքը: IPPC
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համակարգի հիմնական առավելություններից են անհարկի վարչարարության կրճատումը, բոլոր բնապահպանական և բնառեսուրսային թույլտվությունների տրամադրումը միասնական ընթացակարգով առավելագույնը 240 օր ժամկետում10: IPPC-ի շրջանակներում անհրաժեշտ թույլտվությունները տրամադրվում են դրական փորձաքննական եզրակացություն ստանալուց հետո՝ մինչև գործունեությունը փաստացի սկսելը: Այս
պարագայում գտնում ենք, որ էկոլոգիական ապահովագրության պոլիսի առակայությունը պետք է համապատասխանի էկոլոգիական թույլտվություններ ստանալուն:
ԵՄ-ում IPPC համակարգը (ներդրվել է «Աղտոտման համալիր կանխարգելման և
հսկման կարգավորման մասին» Եվրոպայի խորհրդի 96/61/EC դիրեկտիվի 11 հիման
վրա) գործում է 1996 թվականից և փաստորեն տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման կենտրոնական տարրն է: Այն տնտեսության առավել քան երեսուն ճյուղերի համար թույլտվությունների տրամադրման համալիր ընթացակարգ է, ինչպես օրինակ՝ մետալուրգիան, հանքարդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, թափոնների վերամշակումը և այլն: Այն էկոլոգիական ստանդարտների համաեվրոպական միասնական համակարգի, ինչպես նաև լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների (BAT – Best available technologies) ներդրումները խրախուսելու նպատակ է հետապնդում12:
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության կիրառման տեսանկյունից IPPC համակարգի ներդրումը ենթադրում է ապահովագրական պոլիսի առկայությունը դիտել որպես համապատասխան թույլտվություն տրամադրելու պայման: Հետևաբար առաջարկում ենք «Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության մասին» ՀՀ ընդունվելիք օրենքում էկոլոգիական ապահովագրության պոլիսի առկայությունը սահմանել որպես թույլտվության հարցը լուծելու պարտադիր պայմաններից մեկը գործունեության այն տեսակների համար, որոնք պետք է լինեն պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության առարկա: Նման մոտեցման օրենսդրական ամրագրումը հնարավորություն
կտա գործունեության առանձին վտանգավոր տեսակների համար ընդգծել կանխարգելման սկզբունքի առաջանայնությունը և, իհարկե, բուն գործունեության իրականացման փուլում նվազեցնել վարչարարությունը:

10

Տե´ս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական
կենտրոնի կայք` http://www.elrc.ysu.am/?page=news&id=154&type=5&language_id=1 22.08.2013թ.
դրությամբ:
11
OJ L 257, 10.10.1996, p. 26-40:
12 Տե´ս Stefan Scheuer. EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental
Legislation. Brussels, 2005, էջեր 177, 181:
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This article is devoted to several legal issues of application of mandatory environmental
insurance, namely, the criteria and timing.
In the light of both the current EIA legislation and EIA law draft submitted to the
National Assembly of RA, criteria for mandatory environmental insurance are scrutinized.
The level of environmental risk based on each activity type and its thresholds is
substantiated to serve as a basic condition for application of mandatory environmental
insurance. In the same time, taking into account different approaches applied in current
law and the law draft, particularly lack of any classification in the current law and threegroup classification of activities in the draft, corresponding suggestions for legal regulation
are drawn up for both situations.
The issue of timing (stage) of signing environmental insurance contract is discussed
within the framework of obtaining environmental permissions, which, according to RA
legislation, follow the EIA procedure and precede the actual activities. Based on
considerations of strengthening the application of precautionary principle for activities
bearing significant environmental risk, maintaining proportionate administration and for the
sake of ensuring the quality of environment and human health, it is substantiated that in
cases of mandatory environmental insurance, the contract is to be signed in the stage of
applying for environmental permissions.
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հրաչիկ ՅԱՐՄԱԼՈՅԱՆ
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
________________________________________

Միջազգային դատարանների կողմից իրավունքի ստեղծման հնարավորությունը
դարձել է միջազգային իրավունքի գիտությունում ակտիվ քննարկման առարկա: Ընդ որում` կարծիքները բաժանվում են հիմնականում երկու խմբի. ընդհանուր իրավական
համակարգում տեսաբանները (այդ թվում նաև` ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի նախկին դատավորներ) հաճախ այն կարծիքն են արտահայտում, որ
միջազգային դատարանների կողմից միջազգային իրավունքի ստեղծումն անխուսափելի է, մինչդեռ մայրցամաքային իրավական համակարգում այս հարցի վերաբերյալ առավելապես պահպանողական մոտեցում են ցուցաբերում. նրանք գտնում են, որ միջազգային դատարանները միջազգային իրավունքի նորմեր չեն ստեղծում, այլ միջազգային
իրավունքի մեկնաբանման, զարգացման միջոցով հստակեցնում են միջազգային իրավունքում արդեն իսկ գոյություն ունեցող նորմերը:
Միջազգային իրավական նորմերի գոյությունը ստուգելու համար շատ հաճախ անդրադարձ է կատարվում Արդարադատության միջազգային դատարանի հայտնի որոշումներին, որոնցից են, օրինակ, The North Sea Continental Shelf1 -ը` միջազգային սովորութային իրավունքի չափանիշները սահմանելու համար, Barcelona-Traction 2 -ը`
«erga omnes» պարտականությունների, ինչպես նաև դիվանագիտական պաշտպանության համար: Այս գործերում ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանը
միջազգային սովորութային կամ այլ նորմերի մեկնաբանության ճանապարհով այնպիսի
ձևակերպումներ է անում, որոնք սովորաբար նորարական ոճի մեկնաբանություններ են
ներկայացնում: Ուստի չպետք է թերագնահատել Արդարադատության միջազգային դատարանի դերակատարությունը միջազգային իրավունքի ձևավորման գործում: Այլ հարց
է, թե այդ դերակատարությունն ինչպես է դրսևորվում:
Ստորև կներկայացնենք ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կարգավիճակի վերաբերյալ տարբեր իրավական համակարգերում արտահայտված կարծիքները` փորձելով ցույց տալ դրանց հիմքում ընկած փաստարկները:
Արդարադատության միջազգային դատարանի նախկին դատավոր Հերշ Լաութերփախթը իր աշխատություններից մեկում ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի վերաբերյալ նշում է. «ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի
որոշումները հաստատում են, որ կա իրավունք: Այդ որոշումները իրավունքի նորմի գոյության վկայություն են: Դա չի նշանակում, որ դրանք իրավունքի փաստացի աղբյուրներ չեն: Խնդիրը այն է, որ իրավունքի շատ նորմերի վկայության և աղբյուրի միջև տարբերությունը երևակայական է և նվազ խիստ, քան սովորաբար կարծում են: Քանի որ

1
2

Տե´ս http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=e2&case=51&p3=0
Տե´ս http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
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այդ վկայությունները ցույց են տալիս, թե ինչպիսին են միջազգային իրավունքի նորմերը, ուստի դրանք մեծ մասամբ նույնական են»3:
Լաութերփախտն ավելի հեռուն է գնում` նշելով, որ Դատարանը կարող է իր որոշումները դիտել որպես միջազգային իրավունքի արտահայտում` հաշվի չառնելով ստատուտի դրույթներիը. «Դրանք պարտադիր չեն պետությունների համար: Դրանք պարտադիր չեն նաև Դատարանի համար, սակայն ոչ մի գրավոր կարգադրություն չի կարող
դրանք խոչընդոտել` իրենց հեղինակության ուժով (авторитетно) ցույց տալու, թե որն է
միջազգային իրավունքը, և ոչ մի գրավոր կարգադրություն չի կարող խոչընդոտել Դատարանին դրանք որպես այդպիսին դիտելու»4:
Նշելով, որ միջազգային հարաբերություններում չկա օրենսդիր մարմին, անգլիացի
իրավաբան Ֆիցմաուրիսը գրում է. «Այդ պատճառով էլ միջազգային հասարակությունը
հատուկ կախվածություն ունի միջազգային դատարաններից միջազգային իրավունքի
զարգացման, հստակեցման և դրան առավել հիմնավոր ուժ հաղորդելու գործում, քան
այն, ինչը կարող է հիմնվել պետությունների` հաճախ տարբեր և անորոշ պրակտիկայի
կամ առանձին հեղինակների կարծիքների վրա, ինչքան էլ դրանք հեղինակավոր լինեն»5:
Մեկ այլ անգլիական իրավաբան` Ու. Ջենքսը, համեմատություն անցկացնելով անգլիական դատական համակարգի հետ, նշում է. «Միջազգային իրավունքն այժմ ունի իր
դատարանը, և այդ միջազգային դատարանը պետությանը բնորոշ իմաստնությամբ է
մոտենում իրավունքին նոր կենսական ուժ հաղորդելու խնդրին»:6 «Միջազգային դատարանն անձև և վիճելի սովորույթի փոխարեն աստիճանաբար հարցերի ավելի մեծ
շրջանակի նկատմամբ է կիրառում դատական նախադեպը» 7:
Անգլիական իրավաբան Օկոնելը պնդում է. «Միջազգային իրավունքի համակարգում դատավորի դերը նման է իրավունքի ընդհանուր համակարգում դատավորի դերին, որտեղ նա գլխավոր տեղ է զբաղեցնում ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման,
դրանց կիրառման և փոփոխման գործում` հղում կատարելով համապատասխան հանգամանքներին անալոգիայի և ընդունված հիպոթեզների ընդարձակման ճանապարհով» 8:
Միջազգային դատարանը դարձել է միջազգային իրավունքի զարգացման հզոր գործիք9:
Տունկինն իր «Միջազգային իրավունքի տեսություն» աշխատության մեջ նշում է, որ
միջազգային դատարանների և արբիտրաժների որոշումների` որպես իրավունքի աղբյուրների մասին ժամանակակից իրավաբանական գրականությունում առկա են երկու
հակադիր տեսակետներ: Ըստ առաջին տեսակետի, որն ամենից հաճախ արտահայտվում է իրավունքի ընդհանուր համակարգի երկրներում, չափազանցեցվում է Միջազգային դատարանի որոշումների դերը10:

3

Տե´ս Lauterpacht H., The Development of International Law by the International Court, 1958.- էջ21:
Տե´ս նույն տեղը, էջ 22:
5
Տե´ս Fitzmaurice D., Hersch Lauterpacht „The Scholar as Judge“ // BYBIL. 1961. Vol. 37. - էջ 14:
6
Տե´ս Jenks W., The Common Law of Mankind, London, 1958. էջ 181:
7
Տե´ս նույն տեղը, էջ 180: Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից նախադեպի
կիրառման վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե´ս Jenks W., The Prospect of International
Ajudication,London, 1964:
8
Տե´ս O‘ Connell D.P., International Law. Vol. 1,London, 1965. - էջ 28:
9
Տե´ս Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, Vol. II, London, 1956. - էջ 607:
10
Տե´ս Г. И. Тункин, Теория международного права, Москва, 2009. - էջ 159:
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Տունկինը, մեկնաբանելով ընդհանուր իրավունքում առկա կարծիքները, նշում է, որ
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ»
կետի տրամաբանությունը բոլորովին այլ է և չի համապատասխանում վերոնշյալ հեղինակների կարծիքին, այսինքն` միջազգային դատարանների որոշումները իրավունքի
նորմի գոյության մասին չեն վկայում: Այս հայեցակարգը բխում է իրավունքի ընդհանուր
համակարգից, որը կիրառելի չէ միջազգային իրավունքի նկատմամբ: Միջազգային դատարանին նման դեր վերագրելը նշանակում է խախտել նրա որոշումների սահմանը11:
Մեկնաբանելով Լաութերփախթի մտքերը` Տունկինը նշում է. «Ըստ Լաութերփախթի`
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները միջազգային իրավունք են: Այսպիսով, նա Դատարանի որոշումները հավասարեցնում է Դատարանի
ստատուտով թվարկված միջազգային պայմանագրերին և միջազգային սկզբունքին:
Սակայն եթե ստատուտը նշում է, որ Դատարանը պարտավոր է միջազգային պայմանագրերը և միջազգային սովորույթը կիրառել որպես միջազգային իրավունքի մաս, որով Դատարանը պետք է առաջնորդվի, ապա դատական որոշումների մասով ստատուտում այլ բան է նշված. դրանք կարող են օգտագործվել միայն որպես օժանդակ միջոց` միջազգային իրավունքի այս կամ այն նորմի գոյության փաստը հավաստելու համար: Չպետք է մոռանալ, որ ստատուտը դատական որոշումները դիտում է նույն հարթությունում, ինչ միջազգային հեղինակավոր տեսաբանների տեսությունները» 12:
Եթե Դատարանը իր որոշումները դիտարկեր որպես միջազգային իրավունքի մարմնավորում, այսինքն` որպես պետության համար պարտադիր բնույթ ունեցող, ապա դա
կհակասեր իր ստատուտին: Սակայն Արդարադատության միջազգային դատարանը,
ինչպես և ցանկացած այլ միջազգային դատարան, հիմնադրվել է միջազգային պայմանագրի հիման վրա, այն է` ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը (ներառյալ` Արդարադատության
միջազգային դատարանի ստատուտը): Միջազգային դատարանի իրավասությունները
և պարտականությունները սահմանվում են կանոնադրությունով, ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանինը` Դատարանի ստատուտով, և Դատարանը չի կարող պահանջել, որ իր որոշումներին տրվի ավելի մեծ նշանակություն, քան նախատեսված է Դատարանի ստատուտով13:
Գերմանական իրավունքում միջազգային դատարանների որոշումները դիտվում են
որպես իրավաճանաչողության աղբյուր: Չնայած ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի ստատուտի 59-րդ հոդվածը նշում է, որ Դատարանի որոշումները
պարտադիր են միայն Կողմերի համար և միայն տվյալ գործով, այնուամենայնիվ տարիների ընթացքում Դատարանի որոշումները` որպես օժանդակ միջոցներ, իրավաճանաչողության համար ձեռք են բերել մեծ նշանակություն:
Միջազգային իրավունքի ականավոր տեսաբան, գերմանացի Շտեֆան Հոբեն նշում
է. «ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ հոդվածը
թվարկում է, թե Դատարանը ինչ պետք է կիրառի իրեն ներկայացված վեճերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելիս: 38-րդ հոդվածը իր առաջին մասի «դ» կետում որպես իրավանորմերի սահմանման համար օժանդակ միջոցներ է հիշատակում դատարանների որոշումները և միջազգային իրավունքի ճանաչված մասնագետների դոկտրինաները, սակայն սա չպետք է հանգեցնի այնպիսի սխալ կարծիքի, թե դատական որոշումնե-

րը և միջազգային իրավունքի ականավոր մասնագետների կարծիքները ևս իրավունքի
աղբյուր են» 14:

11

Տե´ս նույն տեղը, էջ 160:
Տե´ս նույն տեղում:
Տե´ս նույն տեղը, էջ 161:
14
Տե´ս Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht, Begründet von Otto Kimminich, 9. Auflage,
Narr Francke Attempto Verlag GmBH, 2008.- էջ 198:
12
13
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Կեմպենը նշում է, որ Միջազգային իրավունքի աղբյուր հասկացությունը միջազգային
իրավունքի ստեղծման գործընթացի տեսանկյունից վերաբերում է միջազգային իրավունքի նորմերի ծագմանը 15: Միջազգային իրավունքի աղբյուրներն ստեղծում են միջազգային իրավունքի նորմեր: Այս իմաստով միջազգային իրավունքի աղբյուրների
թվին են դասվում Արդարադատության միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ
հոդվածի 1-ին մասի ա-գ կետերում նշված միջազգային պայմանագրերը, միջազգային
սովորութային իրավունքը, ինչպես նաև իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները: Իրավունքի աղբյուրի ձևական հասկացությունից (source of law, source de droit) բացի` կա
նաև իրավունքի աղբյուրի նյութական հասկացությունը, որը ներառում է արտաիրավական հիմնարար արժեքները և տարրերը, ինչպես օրինակ` արդարություն կամ իրավաչափություն 16 : Իրավունքի աղբյուրներից պետք է տարբերել իրավունքի ճանաչման
աղբյուրները, որոնք կարող են կիրառվել միջազգային իրավունքի նորմեր սահմանելու
համար: Իրավունքի ճանաչման աղբյուրներից են միջազգային և ազգային դատարանների որոշումները:
Ընդհանուր իրավական համակարգում ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային
դատարանի կողմից իրավունքի ստեղծման հնարավորությունը կապում են այդ դատարանի որոշումների նախադեպային բնույթի հետ, որին ի պատասխան` միջազգային իրավունքի մեկ այլ տեսաբան` Գ. Շվարցենբերգերը, նշում է. «Միջազգային դատարանների և տրիբունալների որոշումները չունեն նախադեպի ուժ անգլիական իրավունքի
տեխնիկական իմաստով: Միջազգային դատարանների որոշումները կարող են ունենալ
միայն համոզիչ բնույթ» 17:
Ըստ Կեմպենի` միջազգային դատարանների առաքելությունն է կիրառել միջազգային իրավունքը, այլ ոչ թե ստեղծել այն: Միաժամանակ Արդարադատության միջազգային դատարանի դատական պրակտիկան մասամբ վճռորոշ ազդեցություն է ունեցել միջազգային իրավունքի զարգացման վրա18:
Միջազգային իրավունքի մեկ այլ հայտնի մասնագետ` Վոլֆգանգ Գրաֆ Վիցթումը,
նշում է, որ ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ
հոդվածի և 59-րդ հոդվածի վերապահման (գործին մասնակցող կողմերի համար ՄԱԿ-ի
Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների պարտադիրությունը) համաձայն` դատական որոշումները համարվում են ոչ թե իրավունքի աղբյուրներ, այլ ճանաչման աղբյուրներ19: Հետևաբար դրանք իրավունքի սահմանման համար օժանդակ
միջոցներ են: Դրանք առաջին հերթին ծառայում են ապացուցելու այն պրակտիկայի գոյությունը, որն ունի պարտադիր ուժ: Դատական որոշումների հասկացության ներքո
նկատի ունեն ոչ միայն ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի, Ազգերի
լիգայի Միջազգային արդարադատության մշտական դատարանի, Ծովային իրավունքի
միջազգային տրիբունալի որոշումները (նույնիսկ եթե նախկին որոշումները չունեն
պարտադիր ուժ մյուս որոշումների նկատմամբ (stare decisis)), այլ նաև ազգային դատարանների որոշումները:
Պրոֆեսոր Իփսենը նշում է, որ Արդարադատության միջազգային դատարանը միջազգային իրավական վեճերը լուծում է միջազգային իրավունքի, սովորութային իրա15

Տե´ս Kempen/ Hillgruber, Völkerrecht, Verlag C.H. Beck München, 2007.- էջ 56:
Տե´ս W. Heintschel von Heinegg, in: K. Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 5. Aufl., 2004, Vor § 9, Rn. 1.
17
Տե´ս Schwarzenberger G.A., Manual of International law. p. 255. Waldock H., General Course on
Public International Law // RdC. Vol. 106 1962:
18
Տե´ս Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2008. - էջ 20:
19
Տե´ս Wolfgang Graf Vitzthum, Völkerrecht, De Gruzter Recht, Berlin, 2007. - էջ 98:
16
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վունքի և անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր իրավական սկզբունքների կիրառմամբ: Ստատուտի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի դ կետի համաձայն` Դատարանը վերոնշյալից բացի կիրառում է «դատական որոշումները և տարբեր ազգերի հայտնի միջազգային իրավունքի մասնագետների տեսությունները` որպես իրավական նորմերի սահմանման օժանդակ միջոցներ»: Դրան համապատասխան` դատական որոշումները և
միջազգային իրավունքի մասնագետների տեսությունները միջազգային իրավունքի
աղբյուրներ չեն20, այլ կարող են կիրառվել` գտնելու այն միջազգային իրավական նորմերը, որոնք դասվում են վերոնշյալ իրավունքի աղբյուրներից որևէ մեկի խմբին:
Խորհրդային հեղինակների մեծամասնությունն այն կարծիքին է, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի և միջազգային արբիտրաժների որոշումները միջազգային իրավունքի նորմերի ստեղծման կամ փոփոխման միջոցներ չեն, այլ դասվում են օժանդակ միջոցների շարքը21:
Պրոֆեսոր Ա. Ֆերդրոսը, խոսելով դատական որոշումների և միջազգային հեղինակավոր տեսաբանների տեսությունների մասին, նշում է. «Դատական որոշումը երբեք չի
կարող հիմնվել բացառապես նախկին դատական որոշումների և դոկտրինաների վրա:
Դատարանը կարող է միայն օգտագործել նախկին դատական որոշումները և դոկտրինաները, որպեսզի սահմանի միջազգային իրավունքի դեռևս ոչ բավականաչափ պարզ
նորմերը: Այդ կերպ միջազգային դատարանների որոշումները և միջազգային դոկտրինան իրավունքի ինքնուրույն աղբյուրներ չեն, այլ պարզապես միջազգային իրավունքի
օժանդակ աղբյուրներ են, որոնք ծառայում են միջազգային իրավունքի կասկածելի
դրույթների պարզմանը» 22:
Միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ Դատարանը իրեն ներկայացված գործերը քննելիս պետք է գործի «միջազգային իրավունքի
հիման վրա»: Դատարանը լիազորված չէ փոփոխություններ անելու գործող միջազգային իրավունքում, այլ պետք է դրանով առաջնորդվի: Ստատուտը ուղղակիորեն մերժում է դատական նախադեպի հայեցակարգը` 59-րդ հոդվածում սահմանելով, որ Դատարանի որոշումները պարտադիր են միայն գործով կողմերի համար և միայն տվյալ
գործով: Այս վերապահումով Դատարանը կարող է կիրառել իր որոշումները որպես իրավունքի նորմերը սահմանելու օժանդակ միջոցներ: Հետևաբար Դատարանի ստատուտին համապատասխան` դատարանի որոշումները միջազգային իրավունքի նորմերի ստեղծման կամ փոփոխման գործընթացի մաս չեն23:
Գ. Կելսենը, հղում կատարելով Միջազգային դատարանի ստատուտի 59-րդ հոդվածին, գրում է, որ Դատարանի որոշումները չեն կարող նախադեպային բնույթ ունենալ24:
Օփենհայմի «Միջազգային իրավունք» աշխատությունում նշվում է. «Դատական որոշումների նախադեպերի վերաբերյալ «ընդհանուր իրավունքի» դոկտրինայի նման
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21

108

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

որևէ բանի բացակայության դեպքում միջազգային դատարանների որոշումները միջազգային դատարանակազմությունում իրավունքի ուղղակի աղբյուրներ չեն» 25:
Ի. Բրունլին իր հերթին նշում է, որ Դատարանը միայն կիրառում է իրավունք, այլ ոչ
թե ստեղծում26:
Բնականաբար հարց է առաաջանում` ինչպիսին է Դատարանի դերակատարությունը միջազգային իրավաստեղծման գործընթացում: Միջազգային դատարանը ոչ թե
կազմված է պետության ներկայացուցիչներից, այլ պետության ներկայացուցիչների կողմից ընտրված անձանցից, որոնք գործում են որպես անկախ դատավորներ27: Դատարանի որոշումները արտահայտում են Դատարանի անդամների կարծիքը, որոնք միջազգային իրավունքի մասնագետներ են: Այս տեսանկյունից միջազգային դատարանի
որոշումները մոտենում են դոկտրինաներին, և իզուր չէ, որ Դատարանի ստատուտը
նույն հարթության վրա է դնում դատական որոշումները և միջազգային հեղինակավոր
տեսաբանների դոկտրինաները:
Մյուս կողմից, Արդարադատության միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի գլխավոր մարմիններից է, որն իրականացնում է դատական գործառույթներ ՄԱԿ-ի կանոնադրության
և իր ստատուտին համաձայն. այն քննում է պետությունների կողմից իրեն ներկայացված գործեր, որոնցում կողմերը պետություններ են: Դատարանի որոշումները պարտադիր են այդ գործով կողմերի համար, և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը նախատեսում է, որ
կողմերը պարտավոր են դրանք կատարել28:
Արդարադատության միջազգային դատարանի այս յուրահատուկ գծերը հիմք են
տալիս կարծելու, որ այդ որոշումները մտնում են միջազգային նորմաստեղծման գործընթացի մեջ որպես միջազգային պրակտիկայի մաս այն առումով, որ հավաստում են
միջազգային իրավունքի նորմի առկայությունը կամ բացակայությունը, ինչպես նաև մեկնաբանում են այդ նորմերը:
Քանի որ դա այդպես է, ապա կարելի է ասել, որ միջազգային դատարանները մասնակցում են միջազգային իրավաստեղծման գործընթացին միջազգային սովորույթների
միջոցով: Որպես միջազգային պրակտիկայի մաս` միջազգային դատարանի որոշումները կարող են հանգեցնել միջազգային իրավաստեղծման գործընթացի ավարտմանը
դրանք պետությունների կողմից ճանաչելու միջոցով և ամրագրվել միջազգային իրավունքում:
Սակայն եթե ընդհանուր դիտարկենք միջազգային դատարանի պրակտիկան, ապա
կարելի է գտնել որոշումներ, որոնք չեն համապատասխանում գործող միջազգային իրավունքին, որոշումներ, որոնցում արտահայտված է վերջինիս միակողմանի մեկնաբանությունը:
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ հոդվածի
«դ» կետում նշված դատական որոշումների հասկացությունը ներառում է ոչ միայն
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներն ու եզրակացությունները, այլև դրանից բացի այլ միջազգային, ինչպես նաև ազգային դատարանի որոշումները: Չնայած Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները, այդ դատարանի ստատուտի 59-րդ հոդվածին համաձայն, տվյալ կոնկրետ գործից դուրս պարտադիր ներգործություն չունեն, և Արդարադատության միջազգային դատարանի դեպքում
չի գործում նախադեպի դոկտրինան, Արդարադատության միջազգային դատարանը
25
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ձգտում է ստեղծել կայուն պրակտիկա և այդ պատճառով էլ հաշվի է առնում նախկին որոշումները: Նաև այլ միջազգային դատարանների համար մեծ նշանակություն ունի Արդարադատության միջազգային դատարանի պրակտիկան, չնայած միջազգային դատարանների աստիճանակարգություն գոյություն չունի29:
Ստատուտի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի կարգավորումը անկատար է երկու առումով: Մի կողմից, քանի որ անվանվում են միայն իրավունքի կանոնների սահմանման կարևորագույն օժանդակ միջոցները, այն վերջնական կարգավորում չէ, այնպես որ Դատարանը կարողանա օգտվել նաև այլ օժանդակ միջոցներից (օրինակ` պայմանագրային պրակտիկայից): Մյուս կողմից` դատական պրակտիկայի և դոկտրինայի
գործառույթը սահմանափակելով գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի մասին
հուշում անելով ` ոչ բավարար ձևով է նկարագրվում դրանց նշանակությունը միջազգային իրավունքի նորմերի առաջացման գործընթացի և բովանդակության համաձայնեցման համար:
38-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում հիշատակված «դատական որոշումներ» արտահայտությունը առաջին հերթին վերաբերում է Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներին: 38-րդ հոդվածում արված հղումը ստատուտի 59-րդ հոդվածին, ըստ որի` Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները «պարտադիր են միայն վեճի կողմերի համար և միմիայն այդ գործով», պարզ է դարձնում, որ այդ
դատարանի որոշումները գործում են միայն inter partes և միայն քննվող դեպքի համար
ունեն կաշկանդող ազդեցություն, բայց դրանք ընդհանրապես որոշումների ընդունման
օժանդակ միջոցներ են : Այսպիսով` Արդարադատության միջազգային դատարանն ինքը կաշկանդված չէ նախկին որոշումներով: Այնուամենայնիվ, Արդարադատության միջազգային դատարանն իր պրակտիկայում ուշադրություն է դարձնում և´ իր նախկին, և´
իր իրավանախորդի` Միջազգային արդարադատության մշտական դատարանի, և´ միջազգային արբիտրաժների որոշումներին: Պետությունները բազմիցս հղում են անում
Արդարադատության միջազգային դատարանի պրակտիկային, որպեսզի իրենց իրավական դիրքերը հիմնավորեն:
Այս պրակտիկան պայմանավորված է այն բարձր հեղինակությամբ, որով վերաբերվում են Դատարանի որոշումներին: Դատարանի որոշումները էական ներդրում են ունեցել միջազգային իրավունքի սահմանմանը ու զարգացմանը: Եթե դատարանը որևէ
վիճելի իրավական դիրքի մասին որոշում է կայացնում, ապա պետական պրակտիկան
կարող է միայն դժվարությամբ դրա հետ հաշվի չնստել30: Բացի դրանից` պետությունները Դատարանի հետ իրենց հարաբերություններում կողմնորոշվում են արդեն առկա
ուղղորդիչ որոշումներով, քանի որ վերջիններս` որպես օժանդակ միջոցներ, հուշում են
միջազգային իրավունքի նորմերի գործողության և բովանդակության մասին: Եվ, վերջապես, միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը պետք է իր նախագծերի մշակման
ժամանակ պատշաճ ուշադրություն դարձնի նաև դատական պրակտիկային: Դրանով
Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներն էական ներդրում են կատարում միջազգային իրավունքի ամրապնդման և հետագա զարգացման մեջ:
Դատավորների կողմից իրավունքի ստեղծումը ընդհանուր իրավունքի իրավական
համակարգի հատկանիշ է: Ընդհանուր իրավունքը, որը «ստեղծված է Ուեստմինիստրի
արքայական դատարանների կողմից, «դատավորի կողմից ստեղծված» իրավունք է», և

29

Տե´ս Harris, David J., Cases and Materials on International Law, 6. Aufl. London 2004.- էջ 52:
Հմմտ. Sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 2 vols.,
Cambridge 1986. - էջ 171:
30
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«դատական որոշումների դերը ոչ միայն իրավական նորմեր կիրառելն է, այլև դրանք
սահմանելը»31:
Այն իրավասության համապատասխան, որով Արդարադատության միջազգային դատարանին օժտել է միջազգային համայնքը, Դատարանը իրավունք ստեղծելու իրավունք
չունի32: Արդարադատության միջազգային դատարանը (միջազգային արդարադատության մշտական պալատ և Միջազգային դատարան) ստեղծվել է որոշակի կոնկրետ նպատակներով, որոնք սահմանված են Դատարանի ստատուտում: Դատարանը տարիների
ընթացքում «սկսել է իրականացնել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք ամբողջությամբ
չեն համընկնում այն առաջադրանքների հետ, որոնք հեղինակների մտքում էին դատարանի ստեղծման ժամանակ»33: Դատարանի գործունեության նոր ուղղությունը դարձավ
միջազգային իրավունքի զարգացումը: «Դատական որոշումները դարձել են ամենակարևոր գործոն միջազգային իրավունքի զարգացման համար, և դատական որոշումների հեղինակությունն ու համոզիչ ուժը երբեմն այդ որոշումներին հաղորդում են ավելի մեծ կարևորություն, քան դրանք ունեն ձևական իրավունքի տեսանկյունից»34:
Որոշ գիտնականներ գտնում են, որ Միջազգային դատարանը միջազգային իրավունքի զարգացման ընթացքում երբեմն ստեղծում է միջազգային իրավունք: Այդպիսի
իրավունքը բնորոշվել է որպես «դատավորական օրենսդրություն», որն իրականում «ոչ
թե իրավական տերմին է, այլ իրավական փիլիսոփայություն» 35:
Մոհամեդ Շահաբուդենը նշում է, որ քանի որ Արդարադատության միջազգային դատարանը մեծապես նպաստում է իրավունքի զարգացմանը, կարելի է ենթադրել, որ իրավունքի զարգացումն ի վերջո հանգեցնում է նոր իրավունքի ստեղծմանը 36 : Շատ
դեպքերում գրեթե անհնար է ասել, թե որտեղ է ավարտվում միջազգային իրավունքի
զարգացումը, և սկսվում միջազգային իրավունքի ստեղծումը37: South West Africa գործում դատավոր Տանական արտահայտեց հետաքրքիր կարծիք. «Մենք չեն կարող հերքել դատական գործողություններում որոշակի աստիճան ստեղծագործական տարրի
առկայության հավանականությունը և Արդարադատության միջազգային դատարանն իրավունք ունի հռչակել, թե ինչ է կարելի տրամաբանորեն բխեցնել իրավական համակարգի, ինստիտուտի կամ նորմի raison d’etre-ից (գոյության իմաստից), բայց թույլատրված չէ ստեղծել իրավական համակարգից, ինստիտուտից կամ նորմից անկախ իրավունք» 38:
Չնայած Արդարադատության միջազգային դատարանը միշտ ուշադիր է եղել, որ
«երբեք չհաստատի իրավունք ստեղծելու իր իրավասությունը»,39 այնուամենայնիվ մի
31

Տե´ս Rene David and John E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today, New York 1978. ‐ էջ
348:
32
Տե´ս Taron Simonyan, The Impact oft he Civil and Common Law Traditions vis-a-vis the Sources
of International Law, Tufts University, 2009, էջ 11:
33
Տե´ս Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court,
London 1958, էջ 5:
34
Տե´ս Oppenheim’s International Law, 9th edition, Longman (1992), I, para. 13, էջ 41:
35
Տե´ս Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court,
London 1958, էջ 155:
36
Տե´ս Mohamed Shahabuddeen, Precedent in The World Court, Cambridge University Press
(1996), էջ 68:
37
Տե´ս Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,Advisory Opinion,
Individual Opinion by Judge Alvarez, I.C.J., 1949, էջ 190:
38
Տե´ս South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase,
Dissenting Opinion of Judge Tanaka, I.C.J., 1966. - էջ 277:
39
Տե´ս Mohamed Shahabuddeen, նշված աշխատ., էջ 86:
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քանի որոշումներում այն արել է իրապես հեղափոխական հայտարարություններ, որոնք
կարելի է դիտել որպես նոր իրավունք40: Այսպես, Jurisdiction of Danzig Courts գործում
դատարանը նշեց, որ անհատները ևս երբեմն կարող են միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինել և ներկայացնել բողոքներ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա41:
International Status of South-West Africa գործում Արդարադատության միջազգային
դատարանը ճանաչեց ոչ միայն պետությունների և ժողովուրդների իրավունքները, այլ
նաև միջնորդության հարցերում տեղաբնիկների իրավունքը 42: Այս տեսանկյունից ամենակարևորը Reparation գործն է, որը «դատական օրենսդրական գործունեության ամենակարևոր օրինակն է» 43 : Այդտեղ Արդարադատության միջազգային դատարանը
գտավ, որ ՄԱԿ-ն իրավասու է միջազգային բողոք ներկայացնելու պատասխանատու
դե յուրե կամ դե ֆակտո կառավարության դեմ (նույնիսկ ՄԱԿ-ի ոչ անդամ պետությունների)` ռեպարացիա ստանալու համար44:
Դատական օրենսդրության այլ գործեր ևս հայտնի են, որտեղ Միջազգային դատարանը սահմանեց այնպիսի իրավունքներ և պարտականություններ, որոնք նախկինում
երբեք չեն եղել միջազգային պայմանագրերում, սովորույթներում և նույնիսկ իրավունքի
ընդհանուր սկզբունքներում: Դատարանը դրանք բնորոշեց որպես իրավունքի զարգացման արդյունք, բայց իրականում դրանք չի կարելի այլ կերպ ձևակերպել, քան իրավունքի զարգացման միջոցով իրավունքի ստեղծում45:
Սակայն Արդարադատության միջազգային դատարանը իր որոշումներում միշտ հերքել է, որ ինքը կարող է ստեղծել իրավունք. «Պարզ է, որ Դատարանը չի կարող հանդես
գալ որպես օրենսդիր… այն ամրագրում է գոյություն ունեցող իրավունքը և օրենսդրական գործունեություն չի իրականացնում» 46: Լոտուսի գործում47 դատավոր Ուայսը ևս
դեմ էր Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից իրավունքի ստեղծմանը.
«Միջազգային իրավունքը չի ստեղծվում կարծիքների և համակարգերի զանգվածով, ոչ
էլ դրա աղբյուրը որոշումների հանրագումարն է, նույնիսկ եթե այդ որոշումները նման են
իրար: … Միջազգային իրավունքի միակ աղբյուրը «consensus omnium» է» 48: Մեկ այլ
գործում` Peace Treaties, դատավոր Ռեդը նշել է, որ ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանը իրավաստեղծ մարմին չէ 49 : Նույն կարծիքը արտահայտել են
դատավոր Ամոունը Namibia գործում50 և դատավոր Կռիլովը Reparation գործում51:
40

Տե´ս Taron Simonyan, նշված աշխատ., էջ 11:
Տե´ս Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion, P.C.I.J., Series B, N. 15, 1928. - էջ17:
42
Տե´ս International Status of South-West Africa, Advisory Opinion, I.C.J., 1950. - էջ 133:
43
Տե´ս Sir Hersch Lautherpacht, նշված աշխատ., էջ 176:
44
Տե´ս Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J.,
1949. - էջ 187
45
Տե´ս Taron Simonyan, նշված աշխատության էջ 12:
46
Տե´ս Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996. - էջ 226, 237;
47 Տե´ս http://ruwanthikagunaratne.wordpress.com/2012/07/27/lotus-case-summary/
48
Տե´ս The Case of The S.S. “Lotus”, France v. Turkey, Dissenting Opinion of Judge Weiss, P.C.I.J.,
September 1927, Series A, N. 10, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/32_Lotus_Opinion_
Weiss.pdf., էջ 43-44:
49
Տե´ս Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I.C.J., Advisory
Opinion, Dissenting Opinion of Judge Read, 1950, http://www.icj-cij.org/docket/files/8/1879.pdf. - էջ
244:
50
Տե´ս Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
West Africa), Advisory Opinion, Separate Opinion of Vice-President Ammoun, I.C.J., 1971,
http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5601.pdf. - էջ 72:
51
Տե´ս Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,Dissenting Opinion of
Judge Krylov, I.C.J., 1949, http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1847.pdf. - էջ 219:
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Ի տարբերություն ներպետական դատարանների` ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը
չունի կենտրոնական սանկցիայի մեխանիզմ, որպեսզի հարկադրի իր որոշումները: Միջազգային դատարանը, այսպիսով, պետք է պետություններին համոզի պրակտիկ լուծումներով, եթե ուզում է ներազդել միջազգային իրավունքի զարգացման վրա: Ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Արդարադատության միջազգային դատարանի
որոշումները չեն ներազդում պետությունների կարծիքի վրա միայն Դատարանի հեղինակության հիման վրա, այլ Դատարանը պետք է գտնի մեծամասնության համար ընդունելի լուծումներ, այլ կերպ ասած` կոնկրետ իրավական փաստարկման ճշմարտությունը սահմանափակ կարևորություն ունի իրավական դիսկուրսի վրա ներազդելու առումով: Հետաքրքիր է, որ Barcelona Traction գործում դատարանը նույնիսկ չփորձեց հիմնավորել erga omnes պարտականությունների առաջացումը: Այնուամենայնիվ, Դատարանի այդ որոշումը հիմնարար ազդեցություն ունեցավ պետությունների միջազգային
պատասխանատվության իրավունքում երրորդ պետությունների իրավասության կոնցեպցիայի առումով: Դրան հակառակ` նույն Դատարանը Fisheries Jurisdiction գործում
նույնիսկ մի քանի հղում կատարեց պետական պրակտիկայի վրա ափամերձ պետությունների բացառիկ ձկնորսական գոտին տասներկու ծովային մղոնով սահմանափակելու համար, բայց այս որոշումը էական ազդեցություն չունեցավ միջազգային իրավունքի
այս ոլորտի հետագա զարգացման վրա:
Միջազգային դատարանների որոշումները` միջազգային իրավական նորմերի որոշման համար օժանդակ միջոցները, կոչված են բացահայտելու միջազգային իրավունքի
նորմերի գոյությունը և բովանդակությունը: Միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ
հոդվածի համաձայն` դրանք կարևոր դեր են խաղում «որպես օժանդակ միջոց իրավական նորմերը սահմանելու» համար:
Միջազգային դատական ատյանների որոշումները մեծ նշանակություն ունեն միջազգային իրավական նորմի բովանդակությունը պարզաբանելու առումով: Դրանց մեջ
կարևորագույն դեր ունեն միջազգային արդարադատության մշտական պալատի և Միջազգային դատարանի որոշումները: Որոշակի միջազգային սովորույթի գոյությունն ապացուցելու համար կարող է բավարար լինել միջազգային դատականների մեկ կամ մի
քանի վճիռներ, որոնցում վկայակոչվում է այդպիսի սովորույթը: Միջազգային դատարանի որոշումների հետ մեկտեղ որպես «opinio juris» (կամ դրա բացակայության) վկայություն կարող են լինել նաև դրա խորհրդատվական եզրակացությունները:
Միջազգային դատական որոշումներն այն տարածված միջոցներից են, որոնք թույլ
են տալիս բացահայտել միջազգային իրավունքի սովորութային նորմերի գոյությունը`
անկախ այն բանից` դրանք ընդունել են միջազգայի՞ն, թե՞ ներպետական (ազգային)
դատական մարմինները: Որպես այդպիսի միջոցներ կարող են օգտագործվել ոչ միայն
դատարանների, այլև արբիտրաժների որոշումները:
Նշենք, որ դատական որոշումները, այնուամենայնիվ, օժանդակ միջոցներ են, և այստեղ չի կարելի դրանք նույնացնել անգլո-սաքսոնական իրավական համակարգերին
բնորոշ իրավունքի լիարժեք աղբյուրի` դատական նախադեպի հետ: Այս առումով դատական որոշումների` որպես օժանդակ միջոցի դերի ճանաչումը կարելի է դիտել որպես տարբեր իրավական համակարգեր ունեցող պետությունների միջև յուրատեսակ
փոխզիջման դրսևորում52:

52

Տե´ս Վ. Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, Երևան, 2002, էջ 26:
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPROACHES ON THE
STATUS OF THE DECISIONS OF INTERNATIONAL COURTS
IN COMMON AND CONTINENTAL LEGAL SYSTEMS
Hrachik YARMALOYAN
Researcher at Chair of European and International Law,
Law Faculty of Yerevan State University
_________________________________

In recent decades the decisions of the international courts have had great influence on
the process of development of international law which led to the active discussions about
the change of status of the decisions of international courts in terms of international law
creation process in general.
Most of the discussions in this sphere are concentrated on the World Court (known also
as ICJ (International Court of Justice) or UN International Court). In common law legal
system a view has been often expressed that World Court creates international law in its
decisions. The authors of this approach stress the importance of the development of
international law by international courts also attributing to the decisions of World Court
precedential effect, thus concluding that the World Court creates international legal norms.
On the other hand, the discussions in the continental legal system follow the
conservative approach emphasizing that the decisions of World Court are only subsidiary
means for determination of the rules of law as it is stated in the Statute of the Court (Article
38 of the Statute). The publicists of continental legal system do not underestimate the
importance of the decisions of international courts in the process of development of
international law, but according to them World Court decisions do not have binding
precedential effect in the meaning used in England and the mission of international courts
is to find and to clarify the law which already exists and to develop international law.
The Author of the Article brings forward the scientific approaches which exist in two
legal systems and makes analysis of the arguments that are behind those approaches.
In conclusion the Author expresses view, that though the decisions of World Court have
played an enormous role in development of international law, the World Court does not
create international law. It defines rules of law in way of finding out the law that already
exists. The Court itself cannot create international law independent from the States who
are the main subjects of law creation in international law.
The Author agrees with those publicists who say that the World Court “takes part in the
law creation process” only through custom law because very often the World Court
decisions have showed the existing custom laws analyzing the continuous state practice
as evidence of a general practice accepted as law.
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՄԱԿ-Ի ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Մակար ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ և
դիվանագիտություն ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Խաղաղապահ առաքելությունների անձնակազմը տեղակայման երկրում պաշտպանված է անձեռնմխելիությամբ, ինչն անհրաժեշտ է առաքելության բնականոն գործունեության համար: Հետճգնաժամային երկրներում գործող ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունները հաճախ ներգրավվում են նպաստելու պետականաշինությանը և
մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդմանը: Սակայն գործնականում
խաղաղապահներն իրենք էլ են երբեմն ոտնահարում այն արժեքները, որոնք նրանք
կոչված են պաշտպանելու: Քիչ չեն դեպքերը, երբ խաղաղապահները չարաշահում են
իրենց անձեռնմխելիությունը և կատարում ապօրինի և անթույլատրելի քայլեր, որոնց
կանխարգելմանն ուղղված միջոցների ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է այս աշխատանքը:
Ուսումնասիրությունը բաղկացած է երեք մասերից: Առաջին մասում մենք կներկայացնենք խաղաղապահների անձեռնմխելիությունն ու արտոնություններն ըստ միջազգային իրավական նորմերի և ըստ ուժերի տեղակայման վերաբերյալ պայմանագրերի:
Երկրորդ մասում մենք անդրադարձ կկատարենք խաղաղապահների կողմից նախկինում իրականացված իրավախախտումներին, իսկ երրորդ մասում կուսումնասիրենք
խաղաղապահների պատասխանատվության խնդիրը, առկա մեխանիզմների արդյունավետությունն ու չկարգավորված մնացած հարցերը:
1.1. ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 105-րդ հոդվածի համաձայն` «Միավորված ազգերի կազմակերպությունն իր յուրաքանչյուր անդամի տարածքում օգտվում է այնպիսի արտոնություններից ու անձեռնմխելիությունից, որոնք անհրաժեշտ են իր նպատակներն իրականացնելու համար»: Խաղաղապահ առաքելությունները դիտարկվում են որպես Անվտանգության խորհրդի օժանդակ մարմին ու ՄԱԿ-ի «անհրաժեշտ աշխատակազմ»`
օգտվելով այդ կարգավիճակից բխող բոլոր արտոնություններից ու անձեռնմխելիություններից (հոդվ. 29 և 97):
Այսինքն` կանոնադրության մեջ սահմանվում է միայն «ֆունկցիոնալ իմունիտետ»,
սակայն 1946թ. «ՄԱԿ-ի արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների մասին կոնվենցիայում», ինչպես նաև տեղակայվող զորքի կարգավիճակի վերաբերյալ կնքվող համաձայնագրերում, ՄԱԿ-ի իմունիտետի շրջանակն ավելի լայն է ներկայացվում, քան այն
ենթադրվում է ֆունկցիոնալ իմունիտետի դեպքում1:
Նախ, ըստ կոնվենցիայի` ՄԱԿ-ի համար, որպես կազմակերպություն, սահմանվում է
ամբողջական անձեռնմխելիություն պետությունների իրավական համակարգերից, և
միակ բացառությունն այն է, երբ ՄԱԿ-ը, ի դեմս Գլխավոր քարտուղարի կամ Անվտանգության խորհրդի, հստակ կերպով հրաժարվում է իր անձեռնմխելիությունից կոնկրետ
դեպքի համար2:

1
2

Convention On the Privileges and Immunities of the United Nations, 1 U.N.T.S. 13 (1946).
Ibid., UN Immunities, Article II, Section 2; Article V, Section 20.
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Բացի դրանից, կոնվենցիան ՄԱԿ-ի պաշտոնյաների համար սահմանում է դիվանագիտական անձեռնմխելիությանը համահավասար արտոնություններ և անձեռնմխելիություններ 3 : Խաղաղապահ առաքելությունների ղեկավար պաշտոնյաների համար
այս մակարդակի անձեռնմխելիությունն ամրագրվում է նաև զորքերի կարգավիճակի
մասին համաձայնագրերում4:
Խաղաղապահ առաքելությունների կազմում ներառված ՄԱԿ-ի քարտուղարության
աշխատակիցների համար գործում է կոնվենցիայով սահմանվող էքսպերտի կարգավիճակը, որն արդեն վերջիններիս ապահովում է ֆունկցիոնալ անձեռնմխելիությամբ, որի
համաձայն` անձեռնմխելիությունը պետք է ապահովվի այնքանով, որքանով անձեռնմխելիությունն «անհրաժեշտ է իրենց առաքելության ժամանակ անկախ կերպով իրականացնելու իրենց գործառույթները»5: Սակայն խաղաղապահների տեղակայման ողջ ընթացքում նրանք համարվում են «գործող էքսպերտներ», ինչը փաստացի պաշտպանում
է նրանց անձեռնմխելիությամբ6:
Ինչ վերաբերում է պետությունների տրամադրած ռազմական և ոստիկանական
անձնակազմին, ապա նրանց անձեռնմխելիությունը տեղակայման երկրում սահմանվում է ՄԱԿ-ի և տեղակայման պետության միջև կնքվող զորքերի կարգավիճակի համաձայնագրերով, որոնք ամրագրում են այդ զորքերի հանդեպ տրամադրող պետության
ամբողջական քրեական իրավազորության պահպանումը7:
ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան հաստատել է համաձայնագրերի օրինակելի ձևեր, որոնց հիման վրա կնքվում են համաձայնագրեր մի կողմից տեղակայման պետության
կառավարության հետ, և մյուս կողմից` զորք և տրամադրող պետությունների հետ: Միևնույն ժամանակ, համաձայնագրերի կողմերի համաձայնությամբ խաղաղապահների
համար կարող են սահմանվել նաև ավելի լայն անձեռնմխելիություններ8: Հատկանշական է, որ օրինակ` Կոտ դ'Իվուարում «UNOCI»-ն տեղակայվում է նախքան զորքերի
կարգավիճակի պայմանագրի կնքումը, և Անվտանգության խորհուրդն իր բանաձևում
նշում է, որ մինչև Կոտ դ'Իվուարի կառավարության հետ պայմանագրի կնքումը խաղաղապահների կարգավիճակի վերաբերյալ ժամանակավորապես գործելու է «A/45/594»
բանաձևի օրինակելի ձևը9:
Իսկ Արևելյան Թիմորի և Կոսովոյի նման դեպքերում, որտեղ փաստացի տեղակայման երկրի կառավարություն չկա, որպեսզի ՄԱԿ-ը վերջինիս հետ պայմանագիր կնքի,
խաղաղապահների անձեռնմխելիության երաշխիքները ամրագրվում են միայն ՄԱԿ-ի և
զորք տրամադրող պետությունների միջև կնքվող համաձայնագրերում10:
Բացի այդ, ժամանակավոր կառավարման լիազորություններով առաքելությունների
ղեկավարներին Անվտանգության խորհուրդը լիազորում է անձեռնմխելիությունների
շրջանակը ինքնուրույն ընդլայնելու իրավասությամբ11: Այսպես, Կոսովոյում «KFOR»-ի
3

Walter Gary Sharp, Sr., “Symposium: the United Nations, Regional Organizations, and Military
Operations: Article: Protecting the Avatars of International Peace and Security; 7 DUKE J. COMP. &
INT'L L. 93, Fall, 1996, p 129:
4
United Nations, Model Status of Forces Agreement, UN Doc A/45/594 (1990), para. 24.
5
Ibid, See also UN Immunities, Article VI; Rawski, To Waive or Not To Waive: Immunity and
Accountability in U.N. Peacekeeping Operations, 18 CONN. J. INT'L L. 103 (2002):
6

Ibid.
See Model SOFA, supra note 4, para. 27(b).
8
Ibid, A/C.5/66/8; Annex Chapter 9; Rawski, supra note 5.
7
9

S/Res/1528(2004),para. 9:
See Rawski, supra note, p. 108.
11
Ibid, p. 109.
10
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կարգավիճակի շուրջ տարաձայնությունները վերացնելու համար «UNMIK»-ը 2000թ.
ընդունում է հատուկ որոշում, որով ուղղակիորեն ամրագրվում է «KFOR»-ի անձնակազմի ամբողջական անձեռնմխելիությունը12:
1.2. ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ:
Իրավական տեսանկյունից խաղաղապահներն անձեռնմխելի են տեղակայման երկրում, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք չպետք է հանցագործությունների կատարման դեպքում անպատիժ մնան: Այնուամենայնիվ, առաքելությունների փորձը ցույց է
տալիս, որ անձեռնմխելիությունը որոշ խաղաղապահների մոտ ստեղծում է անպատժելիության զգացում 13 : Խնդիրը հատկապես արդիական է առաքելության զինվորական
անձնակազմի շրջանում: Իսկ իրավախախտումների պատճառներից մեկը հոգեբանորեն բարդություններն են ուժ գործադրողից խաղաղության պահապանի վերածվելու ընթացքում14:
Խաղաղապահների կողմից թույլ տրված իրավախախտումների օրինակները բազմաթիվ են: Հատկապես մտահոգիչ են խոցելի խմբերի` կանանց և անչափահասների
հանդեպ բռնությունները, ներառյալ սեռական շահագործումը, թրաֆիքինգի կազմակերպմանն աջակցությունը, հանցավոր խմբավորումների հետ համագործակցությունը և
այլն15: Եղել է նաև մեղադրանք Ռուանդայում խաղաղապահներից մեկի դեմ, որն օգնում
էր ցեղասպանություն կատարողներին նույնականացնել ու տուտսիներին16:
Տեղակայված զինվորականները հաճախ նպաստում են նաև մարմնավաճառության
ավելացմանը, ինչը նաև կարող է հանգեցնել կանանց և երեխաների թրաֆիքինգի ավելացմանը 17 : Ավելին, Բոսնիայում խաղաղապահներին մեղադրում էին բազմաթիվ կանանց թրաֆիքինգի զոհ դարձնելու մեջ` սեռական շահագործման ենթարկելու նպատակով18: Երբեմն թրաֆիքինգի ենթարկվող կանանց առևտուրը կազմակերպվում է հենց
խաղաղապահների ճամբարների դարպասների առջև19: Ըստ 2000-2001 թվականների
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների տարածաշրջանային պաշտոնյա Դավիթ Լամբի` «Սեռական ստրուկների վաճառքը Բոսնիայում հիմնականում գոյություն ունի ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունների պատճառով. առանց խաղաղապահների ներկայության
հարկադրված մարմնավաճառությունը Բոսնիայում կլիներ շատ քիչ» 20 : 1990-ական
12

Regulation On the Status, Privileges and Immunities of KFOR and UNMIK and Their Personnel in
Kosovo, UNMIK/REG/2000/47 (2000).
13
Special Committee on Peacekeeping Operations, Comprehensive review of the whole question of
peacekeeping operations in all their aspects, UN Doc. A/54/839 (2000).
14
See Carlos Scin, Heart of Peacekeeping Training: The Challenge of Avoiding Darkness in a
Solider’s Mind, 2 PEACEKEEPING & INT’L REL (2001).
15
Տես Ռազմավարական մշակումների կենտրոն, «Խաղաղապահներ. տեղեկատվական փաթեթ», Երևան, 2006, հղ. http://armenianhouse.org/eu/xph-web.pdf; Frederick Rawski, To Waive or
Not To Waive: Immunity and Accountability in U.N. Peacekeeping Operations, 18 CONN. J. INT'L L.
103 (2002).
16

Ibid.
See Keith J. Allred, Peacekeepers and Prostitutes: How Deployed Forces Fuel the Demand for
Trafficked Women and New Hope for Stopping It, 33 ARM. FOR. & SOC. 5 (2006), p. 9.
18
See Jennifer Murray, Who Will Police the Peace-Builders? The Failure to Establish Accountability
for the Participation of United Nations Civilian Police in the Trafficking of Women in Post-Conflict
Bosnia and Herzegovina, 34 COLUM. HUMAN RIGHTS L. REV. 475 (2003).; Rawski, supra note 5,
17

p. 116.

19
20

See supra note 17 p. 7.
Ibid.
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թվականների հետկոնֆլիկտային երկրների մեկ այլ ուսումնասիրություն ցույց է տալիս,
որ այդ երկրների կեսում խաղաղապահների ժամանումը զուգակցվել է երեխաների
մարմնավաճառության արագ աճով21:
1.3. ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐԸ
Խաղաղապահների անձեռնմխելիությունը չի նշանակում ազատում իրավախախտումների համար պատժից. խաղաղապահները պարտավոր են պահպանելու թե´ մարդու իրավունքների, թե´ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը: Սակայն
1990-ականներից ի վեր որոշ խաղաղապահներ Բալկաններում, Արևելյան Թիմորում,
Սոմալիում, Կոնգոյում, Հաիթիում և այլուր կատարել են լուրջ իրավախախտումներ և
անպատիժ մնացել: Սա թերևս պայմանավորված է պատասխանատվության թույլ համակարգով:
Խաղաղապահների գործողությունների համար մի կողմից պատասխանատու են
հենց իրավախախտ անձիք, իսկ մյուս կողմից` ՄԱԿ-ը կամ զորք տրամադրող պետությունը` կախված նրանից, թե նշվածներից ով է արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնում խաղաղապահների գործողությունների հանդեպ22: Սակայն ՄԱԿ-ին կամ զորք
տրամադրող պետություններին պատասխանատվության կանչելու գործուն մեխանիզմներ ըստ էության չկան:
ՄԱԿ-ն ընդունում է իր պատասխանատվությունը ՄԱԿ-ի պաշտոնյաների հրամանատարությամբ գործող խաղաղապահների համար23: 1999թ. ԱՄԴ-ն նույնպես գտավ, որ
կազմակերպության` դատական վարույթից անձեռնմխելիություն ունենալը չի ազատում
նրան իր անօրինական գործողությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց24: Այնուամենայնիվ ՄԱԿ-ը մշտապես օգտվել է իր անձեռնմխելիությունից և փաստացի պատասխանատվության երբեք չի ենթարկվել25:
Ինչ վերաբերում է զորք տրամադրող պետություններին, ապա Կոսովոյում որոշ անհատներ փորձել են զորք տրամադրող պետություններին պատասխանատվության
կանչել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջոցով, սակայն դատարանը հրաժարվել է գործն ըստ էության քննելուց` գտնելով, որ «UNMIK»-ի, «KFOR»-ի
անձնակազմի գործողությունները վերագրելի են ՄԱԿ-ին, իսկ ՄԱԿ-ի գործողությունների իրավաչափությունը քննելու իրավասություն դատարանը չունի26: Սակայն այս դիրքորոշումը խիստ քննադատության է արժանացել մի շարք գիտնականների կողմից, քա21
22

Ibid.

Խաղաղապահների կողմից իրավախախտումների համար պետության կամ միջազգային
կազմակերպության պատասխանատվությունը որոշվում է ըստ արդյունավետ վերահսկողության
թեստի, որը ԱՄԴ-ն կիրառել է Նիկարագուայի և Ցեղասպանության գործերում: Տես Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A.), ICJ Reports 14 (1986);
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia
v. Serbia), I.C.J. (2007).
23
Report of the International Law Commission, UN Doc. A/59/10 (2004), p. 111; Report of the
Secretary-General, UN Doc. A/51/839 (1996), para 17.
24
Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on
Human Rights, Advisory Opinion, ICJ Reports 62 (1999), p. 69.
25
Kjetil Mujezinovic Larsen, Attribution of Conduct in Peace Operations: The 'Ultimate Authority and
Control' Test, 19 EJIL 509 (2008), p. 512; UN Immunities, Article II, Section 2, Article V, Section 20.
26
Decision as to the Admissibility of App. No. 71412/01 Agim Behrami and Bekir Behrami v. France,
and App. No. 78166/01 Ruzhdi Saramati v. France, Germany and Norway, Grand Chamber decision
of 2 May 2007, ECHR (2 May, 2007).
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նի որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող խաղաղապահ գործողությունները համարվում են վերագրելի ՄԱԿ-ին միայն այն պատճառով, որ դրանք լիազորվել էին Անվտանգության խորհրդի կողմից27: Մինչդեռ ավելի տրամաբանական կլիներ դիտարկել
գործողությունները համատեղ գործողության լույսի ներքո, որի դեպքում դրանք պետք է
վերագրելի լինեն միաժամանակ և՛ միջազգային կազմակերպությանը, և՛ պետությանը:
Սակայն դատարանը նախընտրում է առաքելության բոլոր գործողությունները վերագրել ՄԱԿ-ին` փակելով է իր կողմից խաղաղապահների պատասխանատվությանն առնչվող գործերի քննության հնարավորությունը28:
Խաղաղապահներին անձնական պատասխանատվության ենթարկելը նույնպես
բարդ խնդիր է: Ըստ տեղակայման երկրի հետ զորքի կարգավիճակի մասին համաձայնագրերի` ՄԱԿ-ը հանձն է առնում երաշխիքներ ստանալու զորք տրամադրող պետություններից, որ վերջիններս կհետևեն տեղակայվող անձնակազմի կարգապահությանը և
իրավախախտումների համար կենթարկեն պատասխանատվության 29 : Սակայն մինչև
2007թ. ՄԱԿ-ն ընդհանրապես չէր ստանում նման երաշխիքներ զորք տրամադրող պետություններից 30 : Եվ քանի որ միջազգային պայմանագրերը չէին կարող պարտավորություններ ստեղծել երրորդ կողմերի համար, զորք տրամադրող պետություններն ընդհանրապես պարտավորված չէին պատասխանատվության ենթարկելու իրենց խաղաղապահներին31:
Միայն 2007 թվականից զորք տրամադրող պետությունների հետ կնքվող փոխըմբռնման համաձայնագրերում ներառվում են նաև հանգամանալից դրույթներ, որոնցով պետությունները հանձն են առնում հետևելու խաղաղապահ առաքելություններին
մասնակցող իրենց ուժերում կարգապահությանը և պատասխանատվության ենթարկելու իրավախախտումներ կատարած անձանց32:
Իրավախախտներին իմունիտետից զրկելը քաղաքական որոշման խնդիր է, և հնարավորության դեպքում թե´ պետությունները, թե´ ՄԱԿ-ը հակված են խուսափելու իրենց
խաղաղապահների իրականացրած հանցանքների մասին բարձրաձայնելուց: 1990-ական թթ. ՄԱԿ-ը փորձում էր ընդհանրապես թաքցնել խաղաղապահների կատարած իրավախախտումները: Բայց հետագայում խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է պահվում, և կազմակերպությունը որոշակի միջոցներ է ձեռնարկում իրավախախտումների
բացահայտման և պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Բացի այդ, խաղաղապահների գործողությունների հետաքննումն ինքնին բավական
բարդ գործընթաց է, քանի որ հանցագործությանն առնչվող վկաներն ու ապացույցները
դժվար հասանելի են զորք տրամադրող պետության դատարանների համար: Նույնիսկ
այն դեպքերում, երբ պետությունները ցանկանում են պատասխանատվության ենթարկել իրենց խաղաղապահներին, նրանք հաճախ հայտնվում են այնպիսի իրավիճակում,
երբ հետաքննության արդյունքները թերի կամ անբավարար են լինում ներպետական օրենքի հիման վրա մեղադրվող խաղաղապահներին պատասխանատվության ենթարկելու համար33:
27

See e.g. Larsen, supra note 25; Alexander Breitegger, Sacrificing the Effectiveness of the
European Convention on Human Rights on the Altar of the Effective Functioning of Peace Support
Operations: A Critique of Behrami & Saramati and Al Jedda, , 2 INT’L COM. LAW REV. 155 (2009).
28
See Larsen, supra note 25, p 512.
29
Model SOFA, supra note 4 para. 48.
30
UN Condict and Discipline Unit, Investigations, at http://cdu.unlb.org/Statistics/Investigations.aspx
31
Vienna Convention on the Law of Treaties, 1155 U.N.T.S.331 (1969), Art. 34-35.
32
33

A/C.5/66/8; Annex Chapter 9

Ibid, pp. 14-16.
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Եթե զինվորական և ոստիկանական անձնակազմը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հայրենիքում, ապա ՄԱԿ-ի քարտուղարության աշխատակիցների և էքսպերտի կարգավիճակով անձնակազմի կողմից նմանատիպ խախտումների դեպքում
կազմակերպությունը պետք է տվյալ պաշտոնյային զրկի իմունիտետից, և դատավարությունն իրականացվի տեղակայման երկրում 34 : ՄԱԿ-ի աշխատակիցները և էքսպերտները ավելի քիչ են լուրջ իրավախախտումներ կատարվում, քան ռազմական
անձնակազմը: Սակայն Կոսովոյում, Արևելյան Թիմորում և այլուր նման իրավախախտումներ ևս տեղի են ունեցել, և ՄԱԿ-ը որոշ պաշտոնյաների զրկել է անձեռնմխելիությունից35:
Խաղաղապահներին պատասխանատվության կանչելու նոր հնարավորություն է
ձևավորվում Միջազգային քրեական դատարանի հիմնումից հետո, որը սակայն իրավասու է քննել միայն միջազգային քրեական հանցագործությունները` ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ հանցագործությունները և պատերազմական հանցագործությունները, և միայն այն պետությունների տարածքում, որոնք վավերացրել են Հռոմի ստատուտը36: Այնուամենայնիվ քիչ հավանական է, որ խաղաղապահները նման ծավալների
իրավախախտումներ իրականացնեն: Բացի այդ, ԱՄՆ-ը, որը չի վավերացրել Հռոմի
ստատուտը, հետևողականորեն չեզոքացնում է ՄԱԿ-ի խաղաղապահ կամ հարկադրական մասնակցող իր զինվորականների հանդեպ ՄՔԴ իրավազորությունը37:
Որոշ հեղինակներ առաջարկում են ստեղծել Միջազգային մարդասիրական օմբուդսմենի ինստիտուտը, որը համաշխարհային մակարդակով կզբաղվեր խաղաղապահների կողմից մարդասիրական իրավունքի ոլորտում թույլ տված իրավախախտումների բացահայտմամբ38:
Այն մեխանիզմը, որով ՄԱԿ-ը 2008 թվականից փորձում է պայքարել խաղաղապահների կողմից իրավախախտումների կատարման դեմ, ընդհանուր առմամբ ուրվագծվել
էր խաղաղապահների կողմից սեռական շահագործման վերաբերյալ 2005թ. ՄԱԿ-ի զեկույցում39: Մեխանիզմի հիմնական երեք տարրերը պարբերական ստուգումների կազմակերպումն է, խաղաղապահների դեմ բողոքների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալների
բազայի պահպանումը և լուրջ մեղադրանքների դեպքում տվյալ խաղաղապահի հանդեպ հայրենիքում ձեռնարկվող իրավական միջոցներին հետևելը40: Այս մեխանիզմն անշուշտ իր դրական ազդեցությունն է բերում իրավախախտումների դեմ պայքարում:
Դրանով հանդերձ, համակարգը դեռևս կենտրոնանում է միայն լուրջ իրավախախտումների վրա: Իսկ խաղաղապահներին զորք տրամադրող պետություններում պատժելու
34

See Michael Singer, Jurisdictional Immunity of International Organizations: Human Rights and
Functional Necessity Concerns, 36 VA. J. INT'L L. 53 (1995).
35
Rawski, supra note 5.
36
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հարցը շարունակում է մնալ այդ պետությունների քաղաքական որոշման խնդիր, որոնց
կշարունակեն առաջնորդվել հնարավորինս քիչ աղմուկ ստեղծելու սկզբունքով:
Ներկայումս ՄԱԿ-ը փորձում է զարգացնել խաղաղապահների պատասխանատվության մեխանիզմը իրավախախտումների համար: Սակայն առկա համակարգն ունի
սահմանափակ հնարավորություններ և դեռևս չի կարող արդյունավետ կերպով կանխել
նշված բացասական երևույթները: ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունները մեծ հավանականությամբ իրենց հետ բերում են նաև տարաբնույթ իրավախախտումների և մարմնավաճառության ու թրաֆիքինգի աճին:
Պատասխանատվության համակարգը թերևս ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե ձևավորվեր հատուկ միջազգային դատական մարմին, որը կքններ խաղաղապահների իրավախախտումները: Նման համակարգի դրական կողմերը կլինեին միասնական մոտեցումը և ուղղակիորեն խաղաղապահների քայլերը քննության առնելու հնարավորությունը: Այնուամենայնիվ, քիչ հավանական է, որ զորք տրամադրող պետությունները կհամաձայնեն խաղաղապահներին պատասխանատվության կանչել-չկանչելու քաղաքական լիազորությունը փոխարինել միջազգային դատական ատյանով:
Իսկ խաղաղապահ առաքելությունների տեղակայման երկրների շահերից է բխում,
որպեսզի խաղաղապահ առաքելությունները ունենան հնարավորինս սահմանափակ
անձնակազմ և տեղակայված լինեն խոշոր բնակավայրերից հնարավորինս հեռու:
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The personnel of the peacekeeping operations are protected with the immunity while
deployed in the receiving country. This is necessary for the ordinary performance of the
functions of the peacekeeping mission. Many UN peacekeeping operations in post-conflict
countries are to contribute to the state-building and the strengthening of human rights
protection. However sometimes peacekeepers also violate the values which they are
supposed to protect. The illegal and inadmissible behavior of some peacekeepers with
abuse of immunity was not a rare phenomenon, especially in the 1990s, and in this paper
the ways of preventing such violations are discussed.
The paper consists of three parts. In the first part the privileges and immunities of the
peacekeepers are presented in accordance with the international law and the agreements
concerning the deployment of a peacekeeping mission. The second part we touch upon
some violations by the peacekeepers which occur more often. And in the third part the
issue of liability of the peacekeepers the efficiency of the existing mechanisms and the
remaining problems are analyzed.

