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ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐԸ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը, Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության վարչությունը, «Պետություն և իրավունք» հանդեսի
խմբագրական խորհուրդն ի սրտե շնորհավորում են Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Հակոբի Եղյանին ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ և հմուտ մանկավարժին ցանկանում են ամուր առողջություն և երկար տարիների արգասաբեր
գործունեություն:

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
ՀՀ իրավաբանների միության վարչություն
«Պետություն և իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհուրդ
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ì²ðâ²Î²Ü Æð²ì²Ê²ÊîàôØÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È
úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ü ´²ðºöàÊàôØÜºðÆ ÐÆØÜ²Ð²ðòºðÀ
Ռաֆայել Եղյան

ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի
դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
______________________

Երկար ժամանակահատված է, ինչ հիմնովին լրամշակվում, փոփոխությունների ու
լրացումների է ենթարկվում 1985 թ. դեկտեմբերի 6-ին ընդունված և ներկայումս գործող
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը (այսուհետև՝ Վարչ. օր.):
Սակայն նախագծի ընդունումը լրամշակման պատճառաբանությամբ բազմիցս հետաձգվել է, իսկ գործող օրենսգիրքը մնացել է անմխիթար վիճակում, թեպետ հաճախակի ենթարկվել է փոփոխությունների ու լրացումների: Թվում է՝ օրենսգրքի նախագիծը մշակողները նույնպես հույս չունեն, որ մոտ ապագայում այն կարող է կյանքի կոչվել:
Նման հոռետեսության պատճառն այն է, որ գործող օրենսգրքում բավականին ստվարածավալ, սակայն կիսատ-պռատ փոփոխություններ ու լրացումներ են կատարվել նաև
ընթացիկ տարվա մարտ ամսին1: Կարծում ենք, պետք է ողջունել փոփոխությունները,
քանի դեռ այն գործում է, սակայն դրանք միաժամանակ պետք է նպատակաուղղված
լինեն իրական բարեփոխումներին:
Բնականաբար, վարչական իրավախախտումների համար պատասխանատվություն
սահմանող հիմնական նորմատիվ-իրավական ակտը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսգիրքն է: Այն դեռևս առաջին և միակ օրենսդրական մեծածավալ ակտն է, որ կանոնակարգում է վարչական պատասխանատվության ընդհանուր հիմնահարցերը: Անկախությունից հետո հանրապետության պետական և հանրային կյանքում կատարված բարեփոխումներն արմատական նշանակություն չունեցան
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության զարգացման ու կատարելագործման առումով:
Եթե նկատի է առնվել, որ շուտով կընդունվի նոր օրենսգիրքը, և նպատակահարմար
չէ փոփոխություններ կատարել, ապա անկախությունից հետո՝ 1993 թվականից ի վեր,
գործող օրենսգրքում հատկապես 2011-2013 թվականներին չէին կատարվի 150 փոփոխություններ ու լրացումներ, և գործող օրենսգիրքը չէր վերահրատարակվի 25 մարտի
2013 թվականին: Բացի այդ, ընդունվել են օրենքներ, որոնք սահմանել են վարչական իրավախախտման ու տույժերի նոր տեսակներ և տուգանքների ավելի բարձր չափեր,
իսկ առանձին հոդվածներ համապատասխանեցվել են արդի պայմաններին և այլն: Այդ
բոլորով հանդերձ՝ Վարչ. օր.-ը ծանրաբեռնվել է ավելորդ անհամաձայնեցված և հակասական իրավական դրույթներով, որոնք մասամբ ժառանգություն են մնացել խորհրդային ժամանակաշրջանից: Պատահական չէ, որ Վարչ. օր.-ի բազմաթիվ դրույթներ բովանդակությամբ և եզրույթներով չեն համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրությանը և
պետական կառուցվածքին: Շատ հոդվածներ և դրույթներ մեխանիկորեն դադարել են
գործելուց և փաստորեն կորցրել են իրենց իրավաբանական ուժը:
1

Տե´ս Վարչ. օր.-ի 249-250 էջեր:

Государство и право

7

Ակնկալելով, որ շուտով կընդունվի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
հանրապետության նոր օրենսգիրքը և այսպիսով անմխիթար վիճակում թողնել գործող
օրենսգիրքը, կարծում ենք, առնվազն անհեթեթություն է:
Վարչ. օր.-ի անսփոփ վիճակի ապտճառն այն է, որ անկախության տարիներին չեն
ձերբազատվել բազմազան անճիշտ դրույթներից, եզրույթներից ու բառակապակցություններից, որոնք որոշակի դժվարություններ են ստեղծում օրենսգրքի օգտագործման
ժամանակ; Մինչդեռ դրանց՝ ուժը կորցրած ճանաչելը երկարատև ու դժվար գործընթաց
չէ, եթե նկատի ունենանք, որ խորհրդային կարգերի փլուզումից բավական ժամանակ է
անցել:
Չնայած առայսօր կատարված փոփոխություններին ու լրացումներին՝ օրենսգրքում
չեն ամրագրվել իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության բնորոշումը և առանձնահատկությունները, սակայն նշված անձանց կողմից զանցանքը մեղավորությամբ կատարելը պարտադիր իրավական հատկանիշ չէ: Գործող օրենսգրքի թերություններից է նաև այն, որ օրենսդրորեն դեռևս չեն սահմանվել վարչական պատասխանատվության սկզբունքները:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով կանոնակարգվող հիմնախնդիրների հետ առնչվում են նաև մի շարք օրենքներ ու օրենսգրքեր, մասնավորապես՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» (05.05.98), «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» (05.05.98), «Տեղական ինքնակառավարման մասին» (07.05.02) ՀՀ օրենքները, ՀՀ մաքսային օրենսգիրքը (06.07.00), ՀՀ դատական օրենսգիրքը (28.11.07), ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը (05.12.13) և այլն:
Վարչ. օր.-ը բազմաթիվ փոփոխություններից ու լրացումներից հետո էլ ոչ պատշաճ
վիճակում է: Մասնավորապես՝ չնայած գործող օրենսգիրքը վերնագրված է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք»,
սակայն այն
2007-2013 թթ. երեք անգամ վերահրատարակվել է փոփոխություններով ու լրացումներով, բայց երկու անգամը՝ աղավաղված վերնագրով. 2009 թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք»
(պաշտոնական վերահրատարակություն) և 2013 թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք» (կազմի վրա), իսկ տիտղոսաթերթի վրա՝ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք»: Ի դեպ, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Վարչ. օր.-ի անվանումը երբեք փոփոխության չի ենթարկվել. «ՀԽՍՀ»-ն պարզապես փոխվել է «ՀՀ» -ի:

Այսպիսով, Վարչ. օր.-ը պետք է օգտագործվի միայն «Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք» վերտառությամբ: Այլ աղբյուր-

ներում նույնպես Վարչ. օր.-ի անվանումը աղավաղված է տրված 2 : Նշված ոչ ճիշտ
տարբերակներն իմաստային աղավաղումներ են առաջացնում. ստացվում է, որ վարչական իրավախախտումները Հայաստանի Հանրապետությանն են:
Գործող Վարչ. օր.-ում խառնաշփոթ է առաջացրել նաև այն, որ դրանում մի շարք
փոփոխություններ ու լրացումներ են կատարվել, ինչպես նաև ուժը կորցրած են ճանաչվել նախկին ԽՍՀ Միությանը վերաբերող որոշ եզրույթներ և այլ բառակապակցություններ ու հոդվածներ, իսկ առանձին հոդվածներում և մասերում դրանք անփոփոխ են
2

Տե´ս ՀՀ գործող օրենքներ, 1985-1997թթ., Գիրք 1, Երևան, 2007թ., էջ 7:
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մնացել:
Նշված փոփոխություններով ու լրացումներով ուժը կորցրած են ճանաչվել դեռևս օրենսգրքում օգտագործվող խորհրդային ժամանակաշրջանի որոշ եզրույթներ, ինչպես
նաև օրենսգրքի այլ թերություններ: Սակայն համակարգված ձևով ձեռբազատվել դրանցից, պարզվում է, ամբողջությամբ և պատշաճորեն չի իրականացվել: Օրենսգրքի մի
քանի տասնյակ հոդվածներում դեռևս պահպանվել են այդ կարգի տարբեր թերացումներ: Այդ է պատճառը, որ օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ չեն համապատասխանում
հանրապետությունում ձևավորվող նոր հասարակական հարաբերություններին և բովանդակությամբ ու եզրույթներով հնացել են: Օրինակ, ԽՍՀ Միություն (ԽՍՀՄ), ԽՍՀՄ
միջազգային պայմանագրեր, ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտեր, ԽՍՀՄ (պետական) սահման, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահություն, ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշում, ԽՍՀՄ դատախազություն, ԽՍՀՄ առողջապահության նախարարություն, ԽՍՀՄ
արդարադատության նախարարություն, ԽՍՀՄ մաքսային օրենսգիրք, ինչպես նաև սոցալիստական իրավագիտակցություն, սոցիալիստական համակեցության կանոններ,
խորհրդային օրենքներ, խորհրդային իրավակարգ, սոցիալիստական օրինականություն,
սոցալիստական սեփականություն (9, 16-18, 22, 23, 27-29, 32, 33, 205, 215-218, 246,
250, 252, 259, 261-265, 281, 287, 298, 302, 309, 311, 326 հոդվածներ) և այլն:
Վարչ. օր.-ի մի շարք հոդվածներում դեռևս պահպանվել են նաև հանրապետական
պետական մարմիններին տարբեր ժամանակահատվածներում տրված՝ ներկայումս այլ
անվանումները: Այսպես, ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահություն, միութենական կամ
ինքնավար հանրապետությունների Գերագույն խորհրդի նախագահություն, ՀՀ նախարարների խորհրդի որոշումներ, ՀՀ տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարարություն, ՀՀ կապի նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության պետական վարչություն, ներքին գործերի մարմին (227, 2271, 237, 243, 246, 264, 267, 283-284 հոդվածներ)
և այլն:
2006 թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ օրենքով ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ պետլեռտեխհսկողության փոքրաչափս նավերի պետական տեսչության մասին 228 հոդվածը,
սակայն անտեսելով դա՝ օրենսգրքի 314 հոդվածի 2-րդ մասը սահմանել է. «Փոքրաչափս նավեր վարելու իրավունքից զրկելու մասին որոշումն ի կատար է ածվում սույն
օրենսգրքի 228 հոդվածում նշված պաշտոնատար անձանց կողմից», իսկ 315 հոդվածն
ամրագրում է. «Եթե վարելու իրավունքից զրկված նավավարը խուսափում է վարորդական վկայականը հանձնելուց, ապա վկայականը վերցվում է սահմանված կարգով ՀՀ
պետլեռտեխհսկողության փոքրաչափս նավերի պետական տեսչությունը»: Փաստորեն,
գործող օրենսգրքում գոյություն չունեցող նույն մարմնի վրա է դրվում նաև փոքրաչափս
նավեր վարելու իրավունքից զրկելու որոշման կատարումը:
Օրենսգրքում դեռևս օգտագործվում են նաև իրավապահ գործունեություն իրականացրած խորհրդային մարմինների ու կազմակերպությունների անվանումները: Այսպես,
ժողովրդական դատավոր, շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարան, կամավոր ժողովրդական դրուժինայի շտաբ, ընկերական դատարան (39, 246, 258, 267, 279,
282, 287, 310 հոդվածներ) և այլն:
Օրենսգրքում դեռևս պահպանվում է խորհրդային տարիներին գործած կոլեկտիվ
տնտեսությունների անվանումները՝ կոլտնտեսությունները և սովխոզները (107 և 143
հոդվածներ) և այլն:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վարչական իրավախախտումների հա-
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մար նշանակվող տուգանքները պատկառելի չափերի են հասնում, որոնք ոչնչով չեն
զիջում քրեական օրենսգրքով սահմանված չափերին: Վերջիններիս չափերը սահմանելիս անհրաժեշտ է՝ օրենսգիրքը նկատի ունենա վարչական իրավախախտումները հանցագործություններից սահմանազատելու, տարբերակելու չափանիշները, հակառակ
դեպքում դրանք որոշակի բարդություններ են ստեղծում գործնականում կիրառելիս:
Կարծում ենք՝ հանցագործությունների համար սահմանվող տուգանքի նվազագույն չափը պետք է սկսվի վարչական զանցանքների համար նշանակվող տուգանքի առավելագույն չափից:
Վարչ. օր.-ը որպես տուգանքի գումարային չափանիշ օգտագործում է հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի որևէպատիկի չափը, սակայն
առանձին հոդվածներում այն օգտագործվում է կոնկրետ դրամի չափով՝ այն էլ ոչ
«լուրջ» գումարի: Մասնավորապես, եթե վարչական զանցանք կատարվելու հետևանքով գույքային վնաս է պատճառվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին, ապա
լիազորված մարմինը (պաշտոնատար անձը), այդ թվում նաև դատավորը, տույժ նշանակելիս իրավունք ունեն միաժամանակ լուծելու գույքային վնասը մեղավորից հատուցելու հարցը, եթե վնասի գումարը չի գերազանցում հիսուն դրամը (39 հոդված):
Եթե անձը չի վիճարկում թույլ տրված խախտումը, և նախազգուշացման կարգով
նրա նկատմամբ նշանակվող վարչական տուժանքը կամ տուգանքը տասը դրամից ավել չէ, արձանագրություն չի կազմվում: Ընդ որում, տուգանքը՝ տասը դրամը, ոստիկանության աշխատակիցը ըստ օրենսգրքի կարող է գանձել խախտումը կատարելու տեղում, և տրվում է սահմանված նմուշի անդորրագիր, որը ֆինանսական խիստ հաշվետվության փաստաթուղթ է (257 հոդված):
Մանր խուլիգանության վերաբերյալ Վարչ. օր.-ի 172 հոդվածն ուժը կորցրած է ճանաչվել 2006 թ. հունվարի 14-ի ՀՀ օրենքով3: Չնայած դրանից յոթ տարի է անցել, սակայն օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներում (մասնավորապես՝ 13, 20, 261, 267, 277,
284, 305) պահպանվել է օրենսգրքում գոյություն չունեցող վարչական իրավախախտման այդ տեսակը: Օրենսգրքի 305 հոդվածը նույնիսկ ամրագրում է. «Եթե մանր խուլիգանություն կատարած տասնվեցից մինչև տասնութ տարեկան անձինք ինքնուրույն
վաստակ չունեն, տուգանքը գանձվում է ծնողներից կամ նրանց փոխարինող անձանցից», իսկ այդ տարիքի անձինք մանր խուլիգանություն կատարելու դեպքում ենթակա
են վարչական պատասխանատվության ընդհանուր հիմունքներով (13 հոդվածի 2-րդ
մաս): Թվարկված հոդվածներով սահմանվում են նաև մանր խուլիգանություն կատարած անձի վերաբերյալ նյութերը ընկերական դատարանի, հասարակական կազմակերպության կամ աշխատավորական կոլեկտիվի քննարկմանը հանձնելու կարգը (20 հոդվածի 3-րդ մաս), ոստիկանության կողմից նրան ձերբակալելու դեպքերը (261 հոդվածի
1-ին մաս), նրա ներկայության պարտադիր լինելը իր վերաբերյալ գործը քննելիս (267
հոդվածի 2-րդ մաս), գործի քննության ժամկետները (277 հոդված), վարչական տույժ
նշանակելու մասին որոշումը հասարակայնությանը տեղյակ պահելը (284 հոդվածի 1-ին
մաս):
Չնայած Վարչ. օր.-ի 5 հոդվածի (պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքի շրջանային խորհուրդների և դրանց գործադիր կոմիտեների լիազորությունները
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վարչական իրավախախտումների բնագավառում) ուժը կորցրած է ճանաչվել4, այնուամենայնիվ օրենսգրքում դեռևս պահպանվել են շրջանային, քաղաքային, քաղաքների
շրջանային, գյուղական և ավանային խորհուրդների և դրանց գործադիր կոմիտեների,
ինչպես նաև վերջիններիս առընթեր վարչական հանձնաժողովների և անչափահասների գործերի հանձնաժողովների անվանումները: Մի շարք հոդվածներով և դրույթներով
դրանց լայն իրավունքներ են վերապահված վարչական պատասխանատվության վերաբերյալ ակտերի ընդունման, վարչական իրավախախտումների կանխման, նշված
հանձնաժողովների կազմավորման, վարչական գործերի քննության և տույժերի կիրառման ոլորտներում (13, 214-217, 219-220, 281, 287 և այլն):
Վարչ. օր.-ի 214 հոդվածին համապատասխան՝ վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ գործերը քննում են պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովները, ինչպես նաև պատգամավորների ավանային,
գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեներն ու անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային հանձնաժողովները և ՀՀ օրենսդրական
ակտերով դրա համար լիազորված այլ մարմիններ (պաշտոնատար անձինք): Ընդ որում, վարչական հանձնաժողովները լուծում են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համապատասխան այլ մարմինների (պաշտոնատար անձանց) իրավասությանը վերապահված գործերը (215 հոդվածի 1-ին մաս), իսկ ավանային, գյուղական խորհուրդների գործկոմները քննում են օրենսդրությամբ իրենց վերապահված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը (215 հոդվածի 2-րդ
մաս):
Որպես կոլեգիալ մարմիններ՝ վարչական հանձնաժողովները ստեղծվում են պատգամավորների համապատասխան խորհուրդների կողմից, իսկ անչափահասների գործերի հանձնաժողովները՝ պատգամավորների համապատասխան խորհուրդների կողմից (216 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր) սահմանելով այդ հանձնաժողովների նիստերի իրավազորությունը (217 հոդված):
Առանձին հոդվածներով թվարկվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ այն գործերը, որոնք ենթակա են վարչական հանձնաժողովների քննությանը: Դեռ
ավելին, վերջիններս քննում են նաև այն իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը,
որոնց համար վարչական պատասխանատվություն է սահմանվում օրենսգրքի 5 հոդվածին համապատասխան, ի դեպ, հոդված, որի ուժը կորցրած է ճանաչվել դեռևս անցյալ տարի5 (219 հոդված):
Վարչ. օր.-ի 13 հոդվածը, որը կանոնակարգում է անչափահասների պատասխանատվության վերաբերյալ հիմնահարցը, անմխիթար վիճակում է ինչպես պատասխանատվության իրավական ակտերի առնչությամբ, այնպես էլ թվարկված այն հոդվածների կապակցությամբ, որոնք զանցանքներ կատարելու դեպքում սահմանում են պատասխանատվություն: Նշված հոդվածին համապատասխան՝ տասնվեցից մինչև տասնութ տարեկան հասակում վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց
նկատմամբ պետք է կիրառեն ներկայումս գոյություն չունեցող մարմնի՝ Հայաստանի
Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության կողմից խորհրդային տարի4
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ներին հաստատված Անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների
շրջանային խորհուրդների գործկոմների հանձնաժողովների կանոնադրությամբ նախատեսված միջոցները:
Օրենսգրքի 53, 123-131, 160, 172, 173, 182, 190-193 հոդվածներով նախատեսված
վարչական իրավախախտումներ կատարելու դեպքում տասնվեցից տասնութ տարեկան անձինք ենթակա են պատասխանատվության ընդհանուր հիմունքերով: Սակայն
փաստենք, որ թվարկված հոդվածներից վեցը (1232, 1245, 127, 129, 130, 172) ուժը
կորցրած է ճանաչված:
Ընդ որում, նկատի ունենալով կատարված զանցանքի բնույթն ու խախտողի անձը,
նշված անձանց վերաբերյալ գործերը, բացառությամբ օրենսգրքով նախատեսված
դեպքերի, կարող են հանձնվել դարձյալ գոյություն չունեցող շրջանային (քաղաքային),
քաղաքների շրջանային խորհուրդների գործկոմների` անչափահասների գործերի
հանձնաժողովների քննությանը:
Դեռ ավելին, գործող օրենսգրքին համապատասխան՝ տասնվեցից մինչև տասնութ
տարեկան անչափահասներն ընդհանուր հիմունքներով կարող են ենթակա լինել վարչական պատասխանատվության ԽՍՀ Միության օրենսդրական ակտերով ուղղակիորեն
նախատեսված նաև այլ դեպքերում:
Վարչ. օր.-ի 220 և 221 հոդվածները համապատասխանաբար վերաբերում են պատգամավորների ավանային, գյուղական խորհուրդների գործկոմների կողմից վարչական
իրավախատումների վերաբերյալ նախատեսված գործերի քննությանը և այն անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային, քաղաքների շրջանային) հանձնաժողովների կողմից անչափահասների վարչական զանցանքների վերաբերյալ գործերի քննությանը: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ներկայումս անչափահասների գործերի՝ այդպիսի կարգավիճակով հանձնաժողովները գործել են խորհրդային իշխանության տարիներին:
Պատգամավորների շրջանային (քաղաքային) և քաղաքի շրջանային խորհուրդների
գործկոմներին առընթեր հարբեցողության դեմ պայքարի հանձնաժողովները քննում են
օրենսգրքի 159 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը (222 հոդված): Սակայն փաստենք, որ 159 հոդվածը վերացվել է դեռևս
03.12.96 թ.6:
Տարօրինակ է, բայց փաստ, որ գործող Վարչ. օր.-ը բազմաթիվ հոդվածներում որպես գործող մարմիններ զուգահեռաբար օգտագործում են ինչպես պատգամավորների
շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային, ավանային, գյուղական խորհուրդները և դրանց գործադիր կոմիտեներ, այնպես էլ տարածքային պետական կառավարման մարմիններ և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ արտահայտությունները: Միաժամանակ, մի շարք հոդվածներ լրացվել են համայնքի ղեկավար, գյուղական
համայնքներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ նոր հասկացություններով
(1521, 154, 1982, 208, 2191 հոդվածներ և այլն): Սակայն դեռևս «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 1995 թ. նոյեմբերի 7-ի ՀՀ օրենքով
սահմանվել է, որ հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են՝ մարզերը,
համայնքները, մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքը և նրա թաղային համայնքները, նաև առանձին թաղամասեր: Ընդ որում, մարզերում իրականացվում է պե6
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տական կառավարում, իսկ համայնքներում՝ տեղական ինքնակառավարում7: Եթե վերջիններիս խնդիրներն ու գործառույթները ըստ օրենսգրքի վերապահված են տարածքային պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ապա պարզ չէ, թե
ով է իրականացնում այն մարմինների խնդիրներն ու գործառույթները, որոնք առհասարակ գոյություն չունեն (խոսքը վերաբերում է շրջանային (քաղաքային), քաղաքի շրջանային, ավանային, գյուղական խորհուրդներին և դրանց գործադիր կոմիտեներին):
Անգործության են մատնված կամ էլ գոյություն չունեն նաև խորհրդային տարիներին
ստեղծված ինչպես վարչական, այնպես էլ անչափահասների գործերի հանձնաժողովները: Կարծում ենք, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նախկին փորձը և զուգահեռ գործող
մարմիններից ուժը կորցրած ճանաչել իրականում գոյություն չունեցողները և տարածքային պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օժտել համապատասխան լիազորություններով, և գուցե անհրաժեշտություն առաջանա
վերականգնելու վարչական հանձնաժողովները և անչափահասների գործերի հանձնաժողովները:
Վարչ. օր.-ի 20 և 21 հոդվածները սահմանում են վարչական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը՝ հաշվի առնելով իրավախախտողի անձը և իրավախախտման բնույթը, ինչպես նաև կատարված վարչական իրավախախտման նվազ նշանակությունը: Նման դեպքերում իրավախախտում կատարած անձն ազատվում է վարչական պատասխանատվությունից, և գործի նյութերը հանձնվում են ընկերական դատարանի, հասարակական կազմակերպության կամ աշխատավորական կոլեկտիվի
քննությանը, եթե, հաշվի առնելով կատարված իրավախախտման բնույթը և իրավախախտողի անձը, նրա նկատմամբ նպատակահարմար է կիրառել հասարակական ներգործության միջոց:
Օրենսգրքի 20 հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 126, 129, 133, 159, 163, 174-177
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց
համար վարչական պատասխատատվությունից վերը նշված հիմունքներով ազատված
անձանց վերաբերյալ նյութերը կարող են հանձնվել նաև ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում և դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ստեղծված հարբեցողության դեմ պայքարի հանձնաժողովի քննությանը: Ի դեպ,
ինչպես արդեն նշվեց, այդ հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում էր
Վարչ. օր.-ի 159 հոդվածի հիման վրա, որի ուժը կորցրած է ճանաչվել դեռևս 1996 թ.8,
20 հոդվածի 2-րդ մասում թվարկված հոդվածներից հինգը (129, 133, 159, 163, 174) իրենց ուժը կորցրած են ճանաչվել:
20 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ օրենսգրքի 53, 126, 129, 133, 159, 163, 165, 172,
174-177 հոդվածներով նախատեսված վարչական խախտումներ կատարած անձանց
նկատմամբ կիրառված հասարակական ներգործության միջոցների մասին վերը նշված
հանձնաժողովը կամ հասարակական կազմակերպությունները 10-օրյա ժամկետում
պարտավոր են հայտնել նյութերն ուղարկած մարմնին (պաշտոնատար անձին): Ի դեպ,
ինչպես Վարչ. օր.-ի բազմաթիվ այլ հոդվածներում, այնպես էլ սույն հոդվածում թվարկված հոդվածների զգալի մասի ուժը կորցրած է ճանաչվել (տվյալ պարագայում` 129,
133, 159, 163, 172, 174):
7
8
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Ըստ վարչ. օր.-ի 21 հոդվածի՝ նվազ նշանակություն ունեցող իրավախախտման
դեպքում գործը քննող լիազորված մարմինը (պաշտոնատար անձը) կարող է իրավախախտողին ազատել վարչական պատասխանատվությունից և բավարարվել բանավոր նկատողությամբ:
Կարծում ենք, վարչական պատասխանատվությունից ազատվելու ինստիտուտը
ինչպես բովանդակությամբ, այպես էլ էությամբ չի համապատասխանում նոր ձևավորվող հասարակական հարաբերություններին, ուստի անհրաժեշտ է այն վերանայել:
Իրավաբանական գրականության և օրենսդրության մեջ օգտագործվում են առանձին եզրույթներ, որոնք գործածվում են միայն տվյալ իրավունքի ճյուղի բնագավառում:
Սակայն օրենսդիր մարմինը երբեմն դրանք աղավաղում է: Մասնավորապես, հանրահայտ է, որ «պատժվում է» եզրույթը, որն օգտագործվում է քրեական օրենսդրության
մեջ, սխալմամբ օգտագործվում է նաև «առաջացնում է» հասկացության փոխարեն, որը
գործածվում է վարչական օրենսդրության մեջ: Այսպես, գործող Վարչ. օր.-ի մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու ժամանակ9, այսուամենայնիվ, «առաջացնում է»
հասկացության փոխարեն ամրագրվել է «պատժվում է» եզրույթը (1952 և 2131 հոդվածներ):
Օրենսդիրը «պատժվում է» եզրույթից բխող բառակապակցությունն աղավաղել է
նաև տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ 07.05.02 ՀՀ օրենքի 57 հոդվածի 3րդ մասի «գ» կետում՝ «տույժի միջոց» կամ «տուժամիջոց» բառի փոխարեն ամրագրելով «պատժամիջոց» հասկացությունը:
Օրենսդրական ակտից, մասնավորապես օրենսգրքից օգտվելու, այն կիրառելու,
ինչպես նաև առանձին մասի վկայակոչումը հեշտացնելու համար, կարծում ենք, անհրաժեշտ է օրենսդրական ակտի հոդվածների մասերը համարակալել արաբական թվերով: Օրինակ՝ Վարչ. օր.-ի 32 մասից կազմված 158 հոդվածում չի թվարկված, իսկ
դրան հարևան 15715 հոդվածը կազմված է ընդամենը երեք մասից և թվարկված է ըստ
մասերի: Ի դեպ, օրենսգրքի հոդվածների ճնշող մասը թվարկված չէ ըստ մասերի, սակայն օրենսդրական տեխնիկան պարտադրում է պահպանել տերմինաբանության համաձայնեցման և միասնականության պահանջները:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի բարձիթողի վիճակը, անտարակույս, բացասաբար է ազդում իրավական պետության կառուցման հիմնախնդիրների լուծման վրա: Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև նկատի ունենալ, որ վարչական զանցանքներն իրենց տարածվածությամբ ավելի մեծ տոկոս են կազմում, քան հանցագործությունները, և իվերջո չպետք է անտեսել վարչական օրենսդրության հսկայական
դերն օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման, իրավախախտումների կանխման ասպարեզում:
Հանրապետությունում իրականացվող պետական կառավարման համակարգի և պետական ապարատի բարեփոխումները նպատակ ունեն նաև հաշվի առնելու արտասահմանյան երկրների դրական փորձը: Բնականաբար, խոսքն այդ փորձի մեխանիկական փոխառման մասին չէ: Դրա արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է խուսափել մեխանիկորեն փոխառելուց, այլ հաշվի առնել հանրապետության
առանձնահատկությունները, իրավական համակարգը և այլ նրբերանգներ: Հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը պետք է ունենա ոչ միայն տեսական-իմացական, այլև կիրառա9

Տե´ս ՀՀՊՏ, № 66 (590), 26.12.07, նույն տեղը № 15 539, 14.03.07:
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կան նշանակություն: Բացի այդ, այն թույլ է տալիս պարզել կառավարչական որոշումների մշակման և ընդունման կառուցակարգերն այն երկրներում, որոնք վարչաիրավական
հարաբերություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ: Դեռ ավելին, արտասահմանյան երկրների վարչաիրավական համակարգը ներառում է արդի պետականության զարգացման միտումները, ինչպես նաև տարբեր երկրների վարչական օրենսդրության առանձնահատկությունները: Այս առնչությամբ հանրապետության վարչական
իրավունքը զգալիորեն տարբերվում է միջազգային փորձից, որը կարգավորման մեթոդներով, միասնական տեսակետներով, իրավական լուծումներով ու էությամբ դեռևս
չի առանձնանում: Չնայած վերջին տասնամյակում Վարչ. օր.-ում բազմազան և բազմապիսի փոփոխություններ ու լրացումներ են կատարվել վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի բովանդակությունը ՀՀ Սահմանադրությանը, օրենքներին և միջազգային իրավական չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով, այսուամենայնիվ դրանք իրականացվել են ոչ պատշաճ մակարդակով:
Չպետք է անտեսել նաև, որ որպես վարչաիրավական կարևոր ինստիտուտ` վարչական պատասխանատվությունն իրավական պատասխանատվության համակարգում
բավականին լայն կիրառում ունի: Այս առումով, ունենալով վարչական պատասխանատվության առանձնահատուկ իրավական հատկանիշներ, մասնավորապես՝ որպես
իրավակարգի, օրինականության ապահովման միջոց, յուրահատուկ նորմատիվ իրավական հիմք և կիրառման պայմաններ, վարչական իրավախախտումը որպես վարչական պատասխանատվության նախադրյալ կիրառվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ դրա համար լիազորված վարչական մարմինների (պաշտոնատար անձանց) ու դատարանի կողմից: Ի դեպ, ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ առանձին երկրներում (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ճապոնիա և այլն) վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը կարևոր երաշխիք է
ինչպես պետական կառավարման, այնպես էլ պետական իշխանության արդյունավետ
գործունեության համար:

THE ISSUES OF REFORM OF LEGISLATION ON
ADMINISTRATIVE OFFENCES
Rafayel Yeghyan
YSU Chair of Constitutional Law,
Candidate of Legal Sciences, Docent
_________________________________

It has already taken a long time that it has been drafting a new code of the Republic of
Armenia on administrative offence, including more than one hundred and fifty changes and
amendments simultaneously since they were adopted in 1985 are still acting in Code.
In addition, there have been enacted laws, that have defined new types of
administrative penalty and new higher fines. In this context, the acting Code has been
overloaded with unnecessary and contradictory terms.
Many terms are in contradiction with the Constitution of the Republic of Armenia by its

Государство и право

15

content a great number of articles, and terms aren’t valid and forfeit their validity, that
creates certain difficulties while using the Code. For example, in same cases they are
based on lapsed articles and terms. Thus the neglected state of the Code effect negatively
in order to build a legal state.

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Рафаел Егиян
Канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного права ЕГУ
____________________________________

Долгое время разрабатывается проект нового Кодекса РА об административных
правонарушениях. В том же время в действующем Кодексе (1985г.) произведено
более чем 150 изменений и дополнений. Кроме того, были отдельно приняты законы,
которые помимо указанных изменений и дополнений устанавливают новые виды
административных взысканий, а также штрафы в большом размере. Вследствие
этого Кодекс обременился излишними и противоречивыми правовыми положениями.
Содержание и терминология многих из них не соответствуют Конституции РА.
Большое число статей и положений перестали действовать и утратили юридическую
силу, что создает определенные неудобства в плане применения Кодекса. В Кодексе
до сих пор употребляются названия государственных органов и термины советских
времен.
Естественно, запущенное положение Кодекса отрицательно отражается на
решении задач строительства правового государства.

Բանալի բառեր – վարչական իրավախախտում, Օրենսգիրք, փոփոխություններ և լրացումներ, վարչական պատասխանատվություն, վարչական տույժ, օրենսդրական ակտեր, Օրենսգրքի հոդվածներ և հասկացություններ, իրավական պետություն

Key words: administrative offense, Code, Changes and additions, administrative
responsibility, administrative penalties, legislative acts, Code articles and terms, legal
state.
Ключевые слова: административное правонарушения, Кодекс, изменения и
дополнения, административная ответственность, административные взыскания,
законодательные акты, статьи и термины Кодекса, правовое государство.
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ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Սայադ Բադալյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________________

Օրենսդրական գործընթացը` որպես օրենքների ընդունման առնչությամբ իրականացվող գործունեություն, սկիզբ է առնում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի
իրագործմամբ: Այս առումով առանձնակի կարևորություն է ստանում նշված իրավունքի
իրագործման այնպիսի ձևերի սահմանման անհրաժեշտությունը, որոնք օրենսդրական
նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտների կողմից այդ իրավունքն անարգել իրագործելու իրական հնարավորություն կապահովեն:
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի վերաբերյալ իրավագիտության մեջ ձևավորվել են մի քանի դիրքորոշումներ, որոնց վերլուծությունը թույլ
է տալիս դրանք խմբավորել հիմնական հատկանիշների ընդհանրության հիման վրա։
Առանձին գիտնականներ գտնում են, որ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը հնարավորություն է տալիս պառլամենտում առաջադրելու միայն պատրաստի օրինագծեր1։ Մյուսների կարծիքով, այն ոչ միայն նախատեսում է օրինագծեր, այլ նաև օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնելու լիազորություն2։ Որոշ գիտնականների կարծիքով էլ, օրենսդրական նախաձեռնությունն օրենսդրի առջև իրավական նորարարությունների անհրաժեշտության մասին հարցի բարձրացումն է կա'մ հատուկ դրա
համար լիազորված մարմինների և իրավասու անձաց կողմից, կա'մ այնպիսի մարմինների և իրավասու անձանց կողմից, որոնք օժտված չեն այդ իրավունքով, և որոնց կողմից նոր օրենքի ընդունման նախաձեռնման հարցի քննարկումը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում վերապահված է օրենսդիր մարմնի հայեցողությանը3։
Այսպիսով, ի մի բերելով և ընդհանրացնելով քննարկվող հիմնախնդրի վերաբերյալ
իրավաբան գիտնականների կարծիքները, կարելի է առանձնացնել օրենսդրական նա1
Տե´ս, օրինակ, Редькин О. Б. Консолидированная законодательная инициатива: правовое
обоснование, оценка // Конституционное и муниципальное право. - М.: Юрист, 2011, № 4, էջ
54; Безруков А. В. Законодательная инициатива: проблемы реализации и взаимодействия
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խաձեռնության իրավունքի բովանդակության վերաբերյալ երեք մոտեցում`
ա) միայն օրինագծեր ներկայացնելն ու դրանք պարտադիր քննարկման առարկա
դարձնելն է,
բ) ինչպես օրինագծեր, այնպես էլ օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնելը
և դրանք պարտադիր քննարկման առարկա դարձնելն է,
գ) օրինագծեր և օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնելն է, պայմանով, որ
օրինագծերը պետք է պարտադիր քննարկվեն, իսկ առաջարկությունները` օրենսդիր
մարմնի հայեցողությամբ։
Մեր կարծիքով, վերոհիշյալ երրորդ մոտեցումը բավարար չափով հիմնավորված չէ։
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը սուբյեկտիվ իրավունք է` վերապահված
Սահմանադրությամբ որոշված մարմիններին և անձանց: Օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտի կողմից այդ իրավունքի իրագործումն իրավաբանական փաստ է, որի ուժով ծագում է իրավահարաբերություն տվյալ իրավունքի սուբյեկտի և օրենսդիր մարմնի միջև: Այդ իրավահարաբերությունում օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտի իրավունքին համապատասխանում է օրենսդիր մարմնի պարտականությունը` պարտադիր քննարկման առարկա դարձնել օրենսդրական նախաձեռնությունը: Նման պայմաններում չի կարող խոսք լինել օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործմամբ ծագած իրավահարաբերությունում օրենսդիր մարմնի հայեցողության մասին: Այդ
մասին կարող է խոսք լինել միայն այն դեպքում, երբ օրենսդիր մարմնին օրինագիծ է
ներկայացվում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտ չհանդիսացող
անձի կողմից:
Այսպես, ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ կարող է օրենսդիր
մարմնին ներկայացնել առաջարկություններ կամ օրինագծեր։ Այդ հնարավորությունը
բխում է ՀՀ Սահմանադրության 27.1. հոդվածում ամրագրված` անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության նկատառումներով իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց դիմումներ կամ
առաջարկություններ ներկայացնելու և ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան
ստանալու իրավունքից։ Բացի դրանից՝ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27րդ հոդվածը (5-րդ մաս) սահմանում է, որ իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք իրենց նախաձեռնությամբ իրավունք ունեն մշակելու և համապատասխան իրավաստեղծ
մարմիններ ներկայացնելու նորմատիվ-իրավական ակտերի նախագծեր։ Սակայն, ի
տարբերություն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտների կողմից
ներկայացված օրինագծերի, այս օրինագծերի քննարկումը խորհրդարանի համար
պարտադիր չէ։ Ընդ որում, խորհրդարանը բոլոր դեպքերում չի էլ կարող քննարկել
նման օրինագծերը, քանի դեռ դրանք առաջադրված չեն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքով օժտված սուբյեկտի կողմից: Հետևաբար, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը միայն Սահմանադրությամբ որոշված սուբյեկտներին ընձեռված
հնարավորությունն է՝ օրենսդիր մարմնում առաջադրելու պարտադիր քննարկման ենթակա օրինագծեր:
Ինչ վերաբերում է օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրականացման
ձևերի խնդրին (պատրաստի օրինագծի թե նաև օրենսդրական առաջարկությունների
տեսքով), ապա կարծում ենք, որ այս հիմնախնդիրն ունի ոչ այնքան տեսական, որքան
գործնական նշանակություն: Թե´ պատրաստի օրինագծի առաջադրման և թե´ օրենսդրական առաջարկության ձևով այս իրավունքի իրագործման դեպքում նույնն է օրենսդ-
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րական նախաձեռնության իրավունքի բովանդակությունը` որպես օրենսդիր մարմնի
առջև օրենսդրական նոր կարգավորման հարց բարձրացնելու Սահմանադրությամբ ապահովված հնարավորություն: Նման պայմաններում օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունքի իրագործման ձևերի սահմանման հարցում պետք է առաջնորդվել` հաշվի
առնելով նշված խնդրի գործնական կարևորությունը` այն դիտարկելով օրենսդրական
նախաձեռնության իրավունքի այն սուբյեկտների համար նշված իրավունքի իրագործման լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանելու անհրաժեշտության համատեքստում, որոնք
կարող են որակյալ օրինագծեր պատրաստելու հետ կապված հանդիպել օբյեկտիվ
բարդությունների: Այդպիսի սուբյեկտների թվին կարելի է դասել հիմնականում անհատ
պատգամավորներին, ինչպես նաև ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնության
ինստիտուտի ներդրված լինելու դեպքում` քաղաքացիներին: Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի բոլոր սուբյեկտների կողմից այդ իրավունքից օգտվելու լայն երաշխիքներ ստեղծելու նպատակով նպատակահարմար է նշված սուբյեկտների համար
որպես այդ իրավունքի իրագործման ձև նախատեսել նաև օրենսդրական առաջարկությունները։
Դեռևս մեկ դար առաջ իրավաբան-գիտնականները նշում էին. «Փաստորեն, պառլամենտական նախաձեռնության լիակատար ազատության պայմաններում օրենսդրական
նախաձեռնությունն ինքնին անխուսափելիորեն կենտրոնանում է կառավարության ձեռքում, քանի որ միայն վերջինս ունի օրենքների նախնական մշակման անհրաժեշտ
տեխնիկական ռեսուրսներ»4։ «Կառավարական նախաձեռնությունն ամենուրեք և միշտ
լինում է ավելի գործուն, քանի որ թե´ քանակությամբ և թե´ հիմնավորվածությամբ նախարարական նախաձեռնությունները բարձր են մյուսներից։ Նախարարությունն ունի
գիտականորեն և տեխնիկապես պատրաստված օրինաստեղծագործության համար ներուժի պաշար, հարուստ է օրենսդրական նյութերով, վիճակագրական տվյալներով,
գրադարաններով»5։
Միևնույն ժամանակ, օրենսդրական առաջարկությունը ևս պետք է ունենա մասնավորեցման որոշակի աստիճան և իրականացվի օրենքով հստակ սահմանված ձևով։ Օրինակ` չի կարելի օրենսդրական առաջարկություն համարել պատգամավորների ելույթները որևէ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին, ինչպես երբեմն նշվում է
իրավաբանական գրականության մեջ6։ Մեր կարծիքով, օրենսդրական առաջարկությունը պետք է իրականացվի օրենքի հիմնական գաղափարն արտացոլող գրավոր օրենսդրական առաջարկության տեսքով, որը պետք է ընդգրկի հետևյալ հարցերը.
ա) կարգավորման ենթակա հարաբերությունների բնութագիրը,
բ) օրենքի նպատակները,
գ) օրենքի հիմնական դրույթները,
դ) օրենքի կիրառման ենթադրվող հետևանքների ընդհանուր վերլուծությունը,
ե) ի կատարումն օրենքի ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի թվարկումը։
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Նման մասնավորեցման աստիճան ունեցող օրենսդրական առաջարկության հիման
վրա արդեն կարելի է մշակել որակյալ օրինագիծ։ Միաժամանակ, նման առաջարկության մշակումը օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտից չի պահանջում
ունենալ այն կազմակերպական և տեխնիկական ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են
օրինագծի պատրաստման համար, և որոնց բացակայությունը կարող է խոչընդոտել
այդ սուբյեկտների կողմից իրենց օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքն արդյունավետորեն իրագործել։
Ի տարբերություն պատրաստի օրինագծի առաջադրմամբ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման՝ օրենսդրական առաջարկության ներկայացմամբ
և դրան օրենսդիր մարմնի կողմից հավանություն տալով օրենսդրական նախաձեռնության փուլը չի ավարտում։ Օրենսդրական առաջարկությանը հավանություն տալու դեպքում դրվում է համապատասխան օրինագծի մշակման հարցը, և առաջարկության հիման վրա սկսվում է օրինագծի մշակման գործընթացը, որն այնուհետև առաջադրվում է
օրենսդիր մարմնում օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտի կողմից` ընդհանուր
կարգով։
Պետք է նշել, որ օրենսդրական գործընթացի փուլային բաժանումը ևս մի փոքր այլ է,
երբ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքն իրագործվում է օրենսդրական առաջարկության ներկայացման տեսքով։ Այս դեպքում օրենսդրական գործընթացի հիմնական փուլերը կլինեն հետևյալները` օրենսդրական առաջարկության ներկայացում, օրենսդրական առաջարկության քննարկում, օրենսդրական առաջարկության ընդունում,
օրինագծի մշակում, օրինագծի առաջադրում, օրինագծի քննարկում, օրենքի ընդունում
և օրենքի հրապարակում։
Օրենսդրական առաջարկության ինստիտուտի ներդրման դեպքում լուծում պահանջող հարցերից մեկն այն է, թե որ մարմինը պետք է իրականացնի օրինագծի մշակումն
այն բանից հետո, երբ օրենսդրական առաջարկությունն ստանում է պառլամենտի հավանությունը։
Մեր կարծիքով, այս խնդրի ամենաարդյունավետ լուծումն այն է, որ օրենսդրական
առաջարկությանը օրենսդիր մարմնի կողմից հավանություն տալուց հետո օրինագծի
մշակման պարտականությունը դրվի Ազգային ժողովի համապատասխան ոլորտային
մշտական հանձնաժողովի վրա: Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական
հանձնաժողովների կողմից օրինագծերի մշակումը չունի բավարար իրավական հիմքեր։ Մասնավորապես, Սահմանադրության 73 հոդվածի համաձայն՝ մշտական հանձնաժողովներն ստեղծվում են օրենսդրական ակտերի նախագծերի և այլ հարցերի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրակացություններ ներկայացնելու համար։ Այսինքն՝ մշտական հանձնաժողովներն օրինագծեր պատրաստելու սահմանադրական իրավասություն չունեն։
Նման պայմաններում օրենսդրական առաջարկությունների ինստիտուտի ներդրման
դեպքում առաջարկում ենք, որ Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած օրենսդրական առաջարկությունների հիման վրա օրինագծերի մշակման պարտականությունը
դրվի Ազգային ժողովի աշխատակազմի վրա։ Օրինագծի մշակումից հետո այն պետք է
առաջադրվի օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի այն սուբյեկտի կողմից, որը
ներկայացրել է օրենսդրական առաջարկությունը։
Վերադառնալով օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի
հիմնախնդրին` պետք է նշել, որ որպես այդպիսի ձև երբեմն նշվում է նաև արդեն իսկ
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շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը։ Այսպես, Վենետիկի հանձնաժողովի` օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ զեկույցում7 օրինագծերում ուղղումներ կատարելու առաջարկ ներկայացնելու իրավունքն առանձնացվում է որպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ինքնուրույն ձև։ Ընդ որում, ըստ նշված զեկույցի՝ ուղղումների իրավունքը
դիտվում է որպես առավելապես պառլամենտական արտոնություն։ Քանի որ օրինագծեր ներկայացնելու իրավունքը գործնականում կենտրոնացված է գործադիր իշխանության ձեռքում, ուղղումների իրավունքը նշվում է որպես օրենսդիր իշխանության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման հիմնական ձև։
Մի շարք պետություններում ուղղումների իրավունքն օրենսդրորեն ամրագրված է
որպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձև։ Օրինակ՝ համաձայն ՌԴ Պետական դումայի կանոնակարգի 104 հոդվածի` օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքն իրականացվում է նաև օրինագծերում ուղղումներ կատարելու առաջարկություններ ներկայացնելու միջոցով8։
Համաշխարհային պրակտիկայում հանդիպում են նաև դեպքեր, երբ ուղղումների իրավունքը վերապահվում է ոչ միայն պառլամենտի յուրաքանչյուր անդամի, այլ նաև
մշտական հանձնաժողովներին, պառլամենտական խմբերին, կառավարությանը, նախարարներին և վերջիններիս կողմից լիազորված պաշտոնատար անձանց, ինչպես օրինակ, սահմանված է Լատվիայի սահմանադրության 63 հոդվածում 9 և Լեհաստանի
սահմանադրության10 119 հոդվածում։
Գտնում ենք, սակայն, որ արդեն իսկ շրջանառության մեջ գտվող օրինագծերում ուղղումներ կատարելու առաջարկները չի կարելի դիտարկել որպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձև։ Ճիշտ է, և' օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի, և' ուղղումներ առաջարկելու իրավունքի սուբյեկտները նույնն են` կառավարություն և պատգամավորներ, սակայն այդքանով այս երկու ինստիտուտների
ընդհանրությունն ավարտվում է։ Ընդ որում, եթե օրինագծում ուղղումներ կատարելու
առաջարկի ներկայացումը համարենք օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձև, ապա ստացվում է, որ այդ իրավունքի իրագործումը դուրս է գալիս օրենսդրական նախաձեռնության փուլի շրջանակներից և կարող է իրագործվել նաև օրենսդրական նախաձեռնության հաջորդ` օրինագծի քննարկման փուլում։ Նշվածը,
ինքնին, տրամաբանորեն հակասում է օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի բովանդակությանը։
Այսպիսով, ամփոփելով օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման
ձևերի հիմնախնդրի քննարկումը՝ կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումները.
ա) բավարար չափով հիմնավորված չէ այն դիրքորոշումը, որը թեև օրենսդրական
առաջարկությունները դիտում է որպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի ի7

Տե'ս Report on Legislative Initiative Adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary Session
(Venice, 12-13 December 2008).
8
Постановление от 22 января 1998г. N 2134-ll ГД «О Регламенте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/law/review/
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9
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րագործման ձև, սակայն դրա քննարկումը պայմանավորվում է օրենսդիր մարմնի հայեցողությամբ: Օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտիվ իրավունքին միշտ համապատասխանում է դրա իրագործմամբ ծագող իրավահարաբերության մյուս կողմի` օրենսդիր մարմնի պարտականությունը` քննարկելու իրեն ներկայացված օրինագիծը
կամ օրենսդրական առաջարկությունը,
բ) թե' պատրաստի օրինագծի առաջադրման և թե' ապագա օրենքի հիմնական գաղափարն արտացոլող օրենսդրական առաջարկության ձևով օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման դեպքում նույնն է մնում այս իրավունքի բովանդակությունը` որպես օրենսդիր մարմնի առջև օրենսդրական նոր կարգավորման հարց
բարձրացնելու Սահմանադրությամբ ապահովված հնարավորություն,
գ) կոնկրետ պետությունում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի սահմանման հարցում պետք է առաջնորդվել` ըստ խնդրի գործնական
կարևորության: Քանի որ օրենսդրական առաջարկությունը օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման առավել պարզ ընթացակարգ է, ապա այդ հնարավորությունը կարելի նախատեսել միայն այն սուբյեկտների համար, որոնք կարող են օբյեկտիվ բարդությունների հանդիպել որակյալ օրինագծեր պատրաստելու հարցում,
դ) արդեն իսկ շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու իրավունքը չի համարվում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործում: Թեև այս երկու իրավունքների սուբյեկտները շատ հաճախ
նույնն են (կառավարություն և պատգամավորներ), սակայն դրանք իրենց բնույթով
տարբեր են: Բացի դրանից՝ շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու իրավունքն իրագործվում է ոչ թե օրենսդրական նախաձեռնության, այլ օրինագծի քննարկման փուլում, և եթե դա համարում ենք օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործում, ապա խեղաթյուրվում է օրենսդրական գործընթացի փուլային բաժանումը:

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT
OF LEGISLATIVE INITIATIVE
Sayad Badalyan
Phd student, YSU Chair of Constitutional Law
____________________

Legislative process as an activity carried out in connection with the adoption of laws
starts from the realization of the right of legislative initiative. In this aspect the need for
definition of such kind forms is of particular importance, which will provide legal ability for
the implementation of the right by subjects of legislative initiative. In this context this article
is dedicated to the problems of fixing such kind of forms of the realization of the right of
legislative initiative.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Саяд Бадалян
Аспирант кафедры Конституционного права ЕГУ
______________________________

Законодательный процесс, как деятельность, осуществляемая в связи с
принятием законов, начинается с осуществления права законодательной
инициативы. В этой связи особую важность имеет необходимость определения таких
форм
осуществления
законодательной
инициативы,
которые
обеспечат
действительную возможность для беспрепятственного осуществления субъектами
законодательной инициативы данного права. Данная статья посвящается проблемам
юридического закрепления таких форм осуществления права законодательной
инициативы.

Բանալի բառեր – օրենսդրական գործընթաց, օրենսդրական նախաձեռնություն, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք, օրինագիծ, օրենսդրական առաջարկություն, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտ
Key words: Lawmaking process, legislative initiative, right of legislative initiative, bill,
proposed bill, persons having the right to propose bills.
Ключевые слова: законодательный процесс; законодательная инициатива; право
законодательной инициативы; законопроект; законодательное предложение; субъект
законодательной инициативы
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Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ìàðØ²Ü Ð²ðòàôØ ÐÐ Ü²Ê²¶²ÐÆ
Üºð¶àðÌàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü Î²èàôò²Î²ð¶ºðÆ
´²ðºÈ²ìØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ
Ø»ñÇ ê³ñ·ëÛ³Ý

ºäÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
_____________________

2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáí áñáß³ÏÇáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»óÇÝ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ý³Ë³ï»ëí»ó Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÐÐ í³ñã³å»ïÇÝ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³Ñí»ó ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÁ ³ñ¹»Ý
Ññ³íÇñáõÙ ¨ í³ñáõÙ ¿ í³ñã³å»ïÁ1, ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ëïáñ³·ñáõÙ ¿ í³ñã³å»ïÁ. ¹ñ³Ýù ³ÛÉ¨ë »ÝÃ³Ï³ ã»Ý ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ í³í»ñ³óÙ³ÝÁª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¨ ³½³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ:
ì»ñÁ Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëï»óÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ,
¹ñ³ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ å»ïù ¿ ÷³ëï»É, áñ ·áñÍáÕ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ¹»é¨ë å³ÑáõÙ ¿ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ³½¹»óÇÏ ÉÍ³ÏÝ»ñ: ÊáëùÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áõ ¹ñ³Ý
»ÝÃ³Ï³ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Ï³ñ·Ç ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: ²Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý íñ³, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ýñ³ ³½³ï ·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ
Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ËÝ¹ñáõÙ: ²Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ ùÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ï»ë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³í³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ Ùß³Ï»Éáõª ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍ»Éáõ ³éáõÙáí:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³: 2005 Ãí³Ï³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí»ó ÐÐ í³ñã³å»ïÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Ï³éáõó³Ï³ñ·: ²Ûëå»ë, »Ã»
1

²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÇëï Ï³ñáÕ ¿ Ññ³íÇñ»É ¨ í³ñ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ (ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 86-ñ¹ Ñá¹., Ù³ë 2):
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1995 Ã. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇª í³ñã³å»ïÇÝ ÙÇ³ÝÓÝÛ³ Ï³ñ·áí å³ßïáÝÇ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ 2005 Ã. ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ (4-ñ¹
Ï»ï) Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ í³ñã³å»ï ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ï»Õ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ¨ å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý
íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇÝ, ÇëÏ »Ã» ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ³å³ ³é³í»É Ãíáí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇÝ:
²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ³ÛÉ¨ë ãáõÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Û»óáÕáõÃÛáõÝ í³ñã³å»ïÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ù³ÝÇ áñ áñå»ë í³ñã³å»ïÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý
ã³÷³ÝÇß ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý (³é³í»É Ãíáí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ) íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ ³é³ç³¹ñíáÕ ³ÝÓÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
ÊáëùÁ Ý³Ë å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý (§å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓ¦) Ù³ëÇÝ ¿, ÇëÏ ¹ñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙª Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý (§³é³í»É Ãíáí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓ¦) Ù³ëÇÝ:
àñå»ë íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï, µ³Ûó áã µ³í³ñ³ñ ÏáÕÙÝáñáßÇãª ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ï»Õ»ñÇ
µ³ßËáõÙÁ, ÇëÏ áñå»ë å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇÝ áñáß»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ· Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»É å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï2: ö³ëïáñ»Ý, áñå»ë ÐÐ í³ñã³å»ïÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ã³÷³ÝÇß ¿
ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁª
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ï»Õ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ: ¸ñ³ Ñ»ï
Ù»Ïï»Õª ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÇó µ³óÇ, ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇÝ áñáß»Éáõ áñ¨¿
ÏáÝÏñ»ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·:
²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ µ»ñí³Í ÝáñÙÝ Çñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ½áõï Ó¨³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝáõÙ
µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³ÛÝ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù í³ñã³å»ï Ýß³Ý³Ï»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ³å³Ñáí»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»ÉÁ: â¿՞ áñ ÷³ëïáñ»Ý áãÇÝã
ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ å³ï·³íáñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõó Ñ»ïá í³ñã³å»ï Ýß³Ý³Ï»É Çñ»Ý §Ó»éÝ³ïáõ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÓÇ¦3, ³é³í»É ¨ë áñ ³Û¹ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ áñå»ë í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³Íáõ (áõëïÇª
áñå»ë Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓ) ÏÝ»ñÏ³Û³óÝÇ Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹ÇÝ:
ØÇÝã¹»é å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ í³Õáõó Ç í»ñ Ùß³Ï»É ¿
³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï³ñµ»ñ³ÏÁ. í³ñã³å»ï ¿ Ýß³Ý³ÏíáõÙ (Ï³Ù
2

î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝ¹Ñ. ËÙµ. ¶.
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ (Ð. ºÝ·áÛ³Ý, Ñá¹. 55, Ï»ï 4), ºñ¨³Ý, §Æñ³íáõÝù¦, 2010 Ã., ¿ç
610:
3
î»°ë ²Ûí³½Û³Ý Ü., ºÕÛ³Ý è. ÐÐ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÷á÷áËí³Í ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: Æñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, ºñ¨³Ý, 2006, ¿ç 24:
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ÁÝïñíáõÙ) ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ï³Ù
Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í ³ÝÓÁ:
²ÛÉ ¿ ËÝ¹ÇñÁ, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ
ëï³Ý³ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÁª ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³Ý³Éáí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ4:
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý áñáß »ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Ûë Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÏáÝÏñ»ï
å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÙ³ï³íáñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí, ù³Ý½Ç ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿, áõëïÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Û¹ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ áñå»ë Ï³ÝáÝ ³Ùñ³·ñáõÙ »Ý ëáëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ
¹»é¨ë áã µ³í³ñ³ñ íÇ×³ÏÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ¹³ñÓÝ»É ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝ»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»É ûñ»Ýùáíª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
²Ûë Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Íª Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ùï³Í»É, áñ »Ã» ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñëï³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ, ³å³
Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿. ëÏ½µáõÝùáñ»Ý Ý³ å³ñï³íáñ ¿ í³ñã³å»ï Ýß³Ý³Ï»É ³Û¹ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ:
ºÃ» ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ãÏ³ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ, ³å³ ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍ»É Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: Ü³, ³é³çÝáñ¹í»Éáí å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É, áñ áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñí»Ý
í³ñã³å»ïÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ßáõñç: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ëÝûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ áñ¨¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ ëï³Ý³É å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ û·ïÇÝ, ³å³ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ å³ñï³íáñ ¿ í³ñã³å»ï Ýß³Ý³Ï»É ³Û¹
³ÝÓÇÝ:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, »Ã» å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ Ï³Ý »ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ, áñáÝù
áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ Ãíáí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, ³å³ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ³Û¹ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ÙÇç¨5:
àñå»ë Ï³ÝáÝ, Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý, ÏÇë³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ ÏÇë³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ: ºÃ» áã ÙÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ãÇ ëï³ó»É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, ³å³ Ü³Ë³·³ÑÁ
í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ïá³ÉÇóÇ³ Ï³½Ù³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ: ÊÝ¹ÇñÁ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿, »ñµ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ áã
ÙÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, ¨ í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ
4

î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ (å³ï. ËÙµ.ª Ü. ². ²Ûí³½Û³Ý), ºñ¨³Ý, ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2011, ¿ç»ñ 136-137:
5
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¿ç 612:

26

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù
6

Ïá³ÉÇóÇ³Ý ãáõÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ : ²Û¹ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ (Î³ÝóÉ»ñÁ) ÁÝïñíáõÙ ¿ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ü³Ë³·³ÑÇ
³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµª ÝáñÁÝïÇñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇ (´áõÝ¹»ëÃ³·Ç) ÏáÕÙÇó:
ÀÝïñí³Í ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ, áñÁ ëï³ó»É ¿ ´áõÝ¹»ëÃ³·Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ñ»ïá Ü³Ë³·³ÑÁ Ýñ³Ý å³ßïáÝ³å»ë Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïáÝáõÙ: Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
å³ßïáÝÇ »Ý Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïíáõÙ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇóª Î³ÝóÉ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ:
ºÃ» Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ãÇ ÁÝïñíáõÙ, ³å³ ´áõÝ¹»ëÃ³·Ý Çñ³í³ëáõ ¿ Ñ³çáñ¹ »ñÏáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³¹ñ»É ¨ ÁÝïñ»É Î³ÝóÉ»ñÇÝª ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÁÝïñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ Ü³Ë³·³ÑÁ å³ñï³íáñ ¿ Ýß³Ý³Ï»É Î³ÝóÉ»ñÇ å³ßïáÝáõÙ: ºÃ» ´áõÝ¹»ëÃ³·Ç ³é³ç³¹ñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ñ³í³ù»É ¿ ¹ñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ, ³å³ Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ù Ýñ³Ý Ýß³Ý³Ï»É Î³ÝóÉ»ñÇ å³ßïáÝáõÙ,
Ï³Ù ¿É ³ñÓ³Ï»É ´áõÝ¹»ëÃ³·Á7: ²ÛëÇÝùÝª »Ã» ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇÝ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ÁÝïñ»É Î³ÝóÉ»ñÇÝ, ³å³
³éÏ³ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù, ³ÛëÇÝùÝª ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ãÏ³ Ñëï³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, ¨ ûñ»Ýë¹ñÇÁ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ ÁÝ¹áõÝ»É áñ¨¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙ:
ØÇ³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¿ ´áõÝ¹»ëÃ³·Ç Ñ»ï³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÃáÕÝíáõÙ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ:
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ (4-ñ¹ Ï»ï) ³Ùñ³·ñí³Í áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ã»Ý ¹³ñÓÝáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÓÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý áõ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ãÇ Ýå³ëïáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Õ³ù³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³ÝÁ: ²é³í»É ¨ë »Ã» ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 74.1-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
³é³çÇÝ Ù³ëÇ å³Ñ³ÝçÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª Ü³Ë³·³ÑÝ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ, »Ã» í»ñçÇÝë »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç »ñÏáõ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ, ³å³ ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿΄É
³í»ÉÇ ¿ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ÑÇßÛ³É ÇÝëïÇïáõïÁ:
ºÃ» ³é³çÝáñ¹í»Ýù ù³Õ³ù³Ï³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³å³ ëáõÛÝ ÝáñÙÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³Ùñ³·ñáõÙÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í Ï³ñáÕ ¿ Ãí³É, ù³Ý½Ç »Ã» í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³Ïí³Í ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý (³é³í»É Ãíáí
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ) íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ËáñÑñ¹³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç ãÇ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áõñ»ÙÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍí»É ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ï»ïáí ³Ùñ³·ñí³Íª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ 8 Çñ³óÝ»Éáí:
6

î»°ë ì. ²Ûí³½Û³Ý, Ü³Ë³·³Ñ-Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ (¶Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ (29 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2007Ã.),
ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2007, ¿ç 62:
7
î»°ë Основной Закон Федеративной Республики Германия 23.05.1949 Ã., Ñá¹. 63:
8
Àëï ³Û¹Ùª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 74.1-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ áõ Ï³ñ·áí ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³ñï³Ñ»ñÃ ÁÝïñáõÃÛáõÝ:
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ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ, ·ïÝí»Éáí ³ñÓ³ÏÙ³Ý íï³Ý·Ç ³é³ç, Ï³ñáÕ ¿ §Ñ³ñÏ³¹ñí³Í¦ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³É Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ: ÖÇßï ¿, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 74.1-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÝáñÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áã Ã» í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ãï³ÉáõÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ µ³ó³éíáõÙ, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³ÏÇ Çñ Ý³ËÁÝïñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝª íëï³Ñ ÉÇÝ»Éáí, áñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ³ñÓ³ÏáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ Ïï³ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óí»ÉÇù Ï³é³í³ñáõÃ-Û³Ý Íñ³·ñÇÝª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Çñ³í³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃ»Éáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ Õ»Ï³í³ñÇª í³ñã³å»ïÇ ³å³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ã»¨ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÝÙ³Ý³ïÇå Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ËáñÃ ã¿ Ý³¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý áñáß å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ9, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÝ
Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ã»ñ¨ë Ï³ñÇù áõÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý: Ð³í»É»Ýù, áñ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿
¹³éÝáõÙ áã ³ÛÝù³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÁ Ñ³Ù³ñÅ»ù Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ, áñù³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó §Ï³é³í³ñ»ÉÇ¦ ¹³ñÓÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ïñ³Ù³·Íáñ»Ý Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ »ñÏñÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÇÝ:
ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ É³ÛÝ »Ý Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¨ ³½³ïÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¨ ³½³ïíáõÙ »Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇóª í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ (Ñá¹. 55, Ï»ï 4): Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí,
í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ
ãÇ Ï³ßÏ³Ý¹áõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ, ûñÇÝ³Ï, å³ßïáÝÇ Ýß³Ý³Ï»É áñ¨¿
Ý³Ë³ñ³ñÇ Ï³Ù Ýñ³Ý å³ßïáÝ³ÝÏ ³Ý»É ë»÷³Ï³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñóáõÙ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ¨ í³ñã³å»ïÇ ÙÇç¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Í³·»É, ÇÝãÁ Ã»ñ¨ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¨´ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ, ¨´ í³ñã³å»ïÁ: ²ÛÉ
Ï»ñå ³ë³Íª ïíÛ³É ¹»åùáõÙ §Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý¦ ·ñ³í³Ï³ÝÁ áã ³ÛÝù³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÝ »Ý, áñù³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ÏßÇéÁ:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñí»É ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ9

²Ûëå»ë ûñÇÝ³Ïª ´»É³éáõëáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý (Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç) Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇóª ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ å»ïù ¿ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝÇ í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß, ù³Ý »ñÏß³µ³ÃÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙª »ñÏ³Ý·³ÙÛ³
Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ýß³Ý³Ï»É í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ, ³ñÓ³Ï»É
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÁ ¨ Ýß³Ý³Ï»É Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ï»՛ë Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.), (Ñá¹í. 106): Î³Ùª è¸ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ
Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ¹³ßÝáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇóª ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³ÛÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³ÛÇ ÏáÕÙÇó »ñ»ù ³Ý·³Ù Ù»ñÅí»Éáõó Ñ»ïá è¸ Ü³Ë³·³ÑÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ, ³ñÓ³ÏáõÙ ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ
Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ï»՛ë Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г., с учётом
поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ), (Ñá¹í. 111):
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Û³Ùµ ãÝ³Ë³ï»ëí³Í Ýáñ ÇÝëïÇïáõïª Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñáõÙÁ
Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÜÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý
Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª ÅáÕáíñ¹ÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿... §ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í å»ï³Ï³Ý... Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ... ÙÇçáóáí¦: ÆëÏ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù³íáñíáõÙ »Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí: ²Ûë ³éáõÙáí Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ »Õ³Ý³Ï ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: àõëïÇ Ñëï³Ï ã¿, Ã» ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÇÝãåÇëÇÝ »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù í³ñã³å»ïÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ
Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ²ñ¹Ûá՞ù í³ñã³å»ïÁ å³ñï³íáñ ¿ Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ã»ÏÝ³Íáõ(Ý»ñ)ÇÝ Ýß³Ý³Ï»É Ý³Ë³ñ³ñ(Ý»ñ)Ç å³ßïáÝáõÙ: úñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ûë Ñ³ñóÁ ãÇ Ï³ñ·³íáñí³Í: ÆëÏ Ïá³ÉÇóÇáÝ Ñáõß³·ñ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý µ³ó³é³å»ë Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ëï³ó³Í ï»Õ»ñÇÝ: ØÇÝã¹»é ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³Ý ßáõñç: ²Û¹ Ñ³ñóÁ ÝáõÛÝå»ë ÉáõÍí³Í ã¿: ²Ûë ³éáõÙáí ÙÇ·áõó» Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ, áñå»ë½Ç Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ áõ í³ñã³å»ïÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ10:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ÇÝãå»ë íÏ³ÛáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ, í×éáñáß ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Á: 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í
¿ÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÏÇë³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Ç §ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý-Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý¦ Ùá¹»ÉÇÝ, ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óñ»ó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ:
øÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ å»ïù ¿ ÷³ëï»É, áñ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Áª å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ ·»ñ³Ï³ ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ùµ, ³Ûëûñ ·áñÍáõÙ ¿ ³é³Ýó ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ, ÇÝãÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ï³ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, ¨ Ñ»Ýó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ¿
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ ³é³çÝáñ¹Á: ²Ûë ³éáõÙáí ãå»ïù ¿ µ³ó³é»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÙÇç¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÁ ¨ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ áõÝ»Ý³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ï³¹Çñ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É
ï¨³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ: ÐÐ ·áñÍáÕ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã»Ý ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »ñµ ÁÝïñíáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ü³Ë³·³Ñ, Ï³Ù ¿É, »ñµ ÝáñÁÝïÇñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ ¿ §Ñ³Ï³¹Çñ¦ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ Ü³Ë³·³ÑÇÝ: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ëÏ³ÍÇ
ï³Ï ¹ñí»É ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 49-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ³Ï³Ù³ÛÇó ³Ý½áñ ÏÉÇÝÇ ³å³Ñáí»Éáõ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ã¨»ñÇ µÝ³Ï³ÝáÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¨ ³½³ïÙ³Ý Ñ³ñóÇ Ñ»ï Ï³åí³Íª áõ10

î»°ë ì. ²Ûí³½Û³Ý, Ü³Ë³·³Ñ-Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ¿ç 65:

Государство и право
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ß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ ÏÇë³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ó¨ áõÝ»óáÕ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý áñáß å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, êÉáí»ÝÇ³ÛáõÙ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ å³ßïáÝÇ »Ý Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¨ å³ßïáÝ³ÝÏ ³ñíáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇª ä»ï³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇóª Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ: Â»ÏÝ³ÍáõÝ Ý³Ëù³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³Ý³ ä»ï³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Çñ³í³ëáõ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí ¨ å³ï³ëË³ÝÇ Çñ»Ý áõÕÕí³Í Ñ³ñó»ñÇÝ ¥ê³ÑÙ.
Ñá¹í. 112¤: ´áõÉÕ³ñÇ³ÛáõÙ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ÁÝïñáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁª Ý³Ë³ñ³ñ-Õ»Ï³í³ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, ëï»ÕÍáõÙ, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ÉáõÍ³ñáõÙ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª Ý³Ë³ñ³ñ-Õ»Ï³í³ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ11:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇÝã¨ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ í³ñã³å»ïÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí: ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí, ³ÛëÇÝùÝª Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí, áñÝ ¿É ÉáõÍáõÙ ¿ ï³ÉÇë ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ:
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ
ÉáõÍáõÙ ¿ Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ãí³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ñ³ñóÁ:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õª Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁª áñå»ë Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, ëï»ÕÍíáõÙ, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ ÉáõÍ³ñíáõÙ »Ý í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµª ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí12:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ ûÅïí³Í ã¿ í³ñã³å»ïÇÝ ë»÷³Ï³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ùµ: Ü³ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ Ï³ñáÕ
¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ (ê³ÑÙ. Ñá¹. 84, Ù³ë 2)13, ÇÝãÁ, Ã»ñ¨ë, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ
·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ µ³Å³Ýí³Í »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ü³Ë³·³ÑÇ ÙÇç¨, áõ ³Û¹ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ ¨
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ùßï³Ï³Ý ß÷Ù³Ý ¨ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ µ³ó³éíáõÙ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿
ÁÝÓ»é»É µ³ñÓñ³óÝ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ14: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ²½11

î»° ë Конституция Республики Болгария (обнародована в “Държавен вестник”, бр.56 от 13
июля 1991г.), Ñá¹í. 84:
12
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ý »ÝÃ³Ï³ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ 18.07.2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÜÐ-174-Ü Ññ³Ù³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³ÍÇ 7-ñ¹ ¨ 8-ñ¹ Ï»ï»ñÁ:
13
è³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óí»É:
14
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ (4-ñ¹ Ï»ï) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ ÝáñÁÝïÇñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³é³çÇÝ ÝÇëïÇ, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Çñ å³ßïáÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝí»Éáõ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ãï³Éáõ, í³ñã³å»ïÇ ÏáÕÙÇó Ññ³Å³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óí»Éáõ Ï³Ù í³ñã³å»ïÇ å³ßïáÝÁ Ã³÷áõñ ÙÝ³Éáõ ûñÁ:
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·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ áã ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, áã ¿É ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß³ÏÇ³óí³Í ã»Ý, ÇÝãÁ ¨ë íÏ³ÛáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³ÏïÇí Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª ãÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ ïíÛ³É
Ñ³ñóáí í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝáÕÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ ¿:
øÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõë³Ý»ÉÇ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ ÏÇë³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨ áõÝ»óáÕ ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ, áñáÝó áñáß ï³ññ»ñ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñ¹Ý»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ²Ûëå»ë, È»Ñ³ëï³ÝáõÙ
Ã»¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ (Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á) Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó,
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí»Éáõó Ñ»ïáª 14 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇÝª ê»ÛÙÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁª ËÝ¹ñ»Éáí íëï³ÑáõÃÛ³Ý
ùí»: ºÃ» Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ï³Ù ¿É »Ã» íëï³ÑáõÃÛ³Ý ùí» ãÇ
ïñíáõÙ, ³å³ ê»ÛÙÁ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇª ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÃíÇ ³éÝí³½Ý Ï»ëÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, Ó³ÛÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ 14 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝïñáõÙ ¿
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
ê»ÛÙÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¹ñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ »ñ¹áõÙÁ:
ê³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ê»ÛÙÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ãÏ³½Ù³íáñÙ³Ý
¹»åùáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ 14 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ Ýñ³ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµª Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÙÛáõë
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¨ë Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿ ëï³Ý³
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ùí»Ý: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ïñ×³ïáõÙ ¿ ê»ÛÙÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ15:
êÉáí»ÝÇ³ÛáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ä»ï³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ: Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ
ÁÝïñíáõÙ ¿ ä»ï³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇóª ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµª å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ãÇ ëï³ÝáõÙ Ó³ÛÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçíáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, ³å³
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ÏñÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ñáÕ ¿ 14 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ñÏ»É ³ÛÉ Ï³Ù ÝáõÛÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ: ÀÝ¹ áñáõÙª Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³ñÏ»É Ý³¨ ï³ëÇó áã å³Ï³ë ³Ý¹³Ù áõÝ»óáÕ ËáñÑñ15

î»°ë Конституция Республики Польша от 02.04.1997 г. (Дневник Законов от 16 июля 1997 г.,
N 78, поз. 483), Ñá¹. 154, 155:
È»Ñ³ëï³ÝáõÙ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ê»ÛÙÇ ³éç¨ ÏñáõÙ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝª Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝª Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ Ï³Ù Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í Ñ³ñó»ñáí (157-ñ¹ Ñá¹.):
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¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ËÙµ»ñÁ: ºÃ» ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
ëï³óíáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ Ý³Ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÛÉ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³Éª Áëï
¹ñ³Ýó ³é³ç³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Ç: ºÃ» Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ ÁÝïñíáõÙ, ³å³ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñª
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åùÇ, »ñµ ä»ï³Ï³Ý ÅáÕáíÁ 48 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³ ¨
ùí»³ñÏáÕ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ¹»åùáõÙ ÁÝïñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ¿ Ý»ñÏ³ ¨ ùí»³ñÏáÕ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ:
´áõÉÕ³ñÇ³ÛáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ Ñ»ï
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í³ÃÇí ËÙµÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ý³Ë³ñ³ñ-Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïáÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ Ï³½Ù³íáñ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý: ºÃ» ïíÛ³É Ã»ÏÝ³ÍáõÝ 7-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³é³ç³ñÏ»É
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ï³½ÙÁ, ³å³ Ü³Ë³·³ÑÁ ¹³ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ Ãí³ù³Ý³Ïáí
»ñÏñáñ¹ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙµÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ: ºÃ» ³Ûë ¹»åùáõÙ ¨ë Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ï³½ÙÁ ãÇ ³é³ç³ñÏíáõÙ, Ü³Ë³·³ÑÁ 7-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³çáñ¹ ËÙµ»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ ³é³ç³¹ñ»É Ý³Ë³ñ³ñ-Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïáÝÇ Ã»ÏÝ³Íáõ: ºÃ» Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ï³½Ù³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿, ³ÛëÇÝùÝª Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Ï³½Ù³íáñ»É Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, ³å³ Ü³Ë³·³ÑÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ÁÝïñ»É Ý³Ë³ñ³ñ-Õ»Ï³í³ñ: ºÃ» Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
ãÇ ·³ÉÇë, ³å³ Ü³Ë³·³ÑÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, ³ñÓ³ÏáõÙ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ16:
ì»ñÁ Ýßí³Í ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó ³ÏÝ»ñ¨ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý,
ÇëÏ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁª áã Ó¨³Ï³Ý, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ü³Ë³·³ÑÇ ¨
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÙÇç¨ Çñ»Ýó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³óÝ»ÉÇë ½ëåáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ·áñÍáõÝ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷³ëïáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñáñ»Ý Ñëï³Ï áõñí³·Íí³Í »Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
ÑÝ³ñ³íáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
Ýå³ëïáõÙ ¿ Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, Ã»¨ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕí³Í ¿ÇÝ
Ý³¨ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ýª áñå»ë ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÝÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ ³Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ,
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ë Ñ³Ý16

î»°ë Конституция Республики Болгария (обнародована в “Държавен вестник”, бр.56 от 13
июля 1991 г.), Ñá¹. 99:
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ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ó»éù»ñáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µ³í³Ï³Ý Éáõñç ÉÍ³ÏÝ»ñ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ç ù³ßí³Í Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Çñ³í³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÏËÃ³Ý»Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ýª áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ Ïë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý
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TENDENCIES OF IMPROVEMENT OF CERTAIN
CONSTITUTIONAL MECHANISMS OF INFLUENCE OF THE RA
PRESIDENT ON THE PROCESS OF FORMATION
OF THE GOVERNMENT
Mary Sargsyan
Phd student, YSU Chair of Constitutional Law
_______________________

The article systemically emphasize the substations, which are tended to highlight
comprehensive analysis of certain inquires, revealing basic issues and raising adequate
conclusions regarding their solutions made by the RA President concerning executive
authorities. In our opinion, it mainly concerns ambiguous wordings envisaged in Point 4 of
Article 55 of the RA Constitution, which does not make the process of nomination and
appointment of the Prime-Minister of the Republic predictable, as well as wide range of
discretion of the RA President concerning the issue of appointment and dismissal of the
members of the RA Government, related to the process of formation of the Government
and the issue of arising political disagreement between the President of the Republic and
National Assembly in the case when the head of the state and the parliament express
opposing political orientation. In this concern, analysing the legal mechanisms of formation
of government in certain states (Poland, Slovenia, Bulgaria) allows to conclude that some
of their elements may be introduced in the Republic of Armenia.
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Мери Саргсян
Аспирант кафедры Конституционного права ЕГУ
______________________

В данной статье систематизированы обоснования, направленные на
всесторонний анализ некоторых вопросов воздействия Президента РА на
исполнительную власть, выявление основных проблем и выдвижение равноценных
предложений по их решению. Речь, в частности, идет о неоднозначных, по нашему
мнению, формулировках, закрепленных в пункте 4-ом статьи 55 Конституции РА,
которые делают непредвиденными процесс выдвижения и назначения
соответствующего лица на должность премьер-министра РА, широких рамках
полномочий Президента РА по вопросу назначения и освобождения членов
Правительства РА, проблеме возможного возникновения политических разногласий
между Президентом Республики и Национальным Собранием в связи с процессом
формирования Правительства в случае, когда глава государства и парламент
придерживаются противоположных политических ориентаций. В связи с этим, изучив
правовые механизмы формирования правительства в некоторых государствах
(Польша, Словения, Болгария), автор пришел к выводу, что некоторые их элементы
можно внедрить в Республике Армения.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, Ü³Ë³·³Ñ, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí, í³ñã³å»ï, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, Ã»ÏÝ³Íáõ, ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ:

Key words: RA Constitution, President, National Assembly, Prime-Minister, the member of the
Government, candidate, executive.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Конституции РА, Президент, Национальíîå Собрание, премьерминистр, член Правительства, кандидат, исполнительнàÿ власть.
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ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՔՎՈՏԱՅԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Արև Ղազարյան

ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 37-րդ հոդվածում ամրագրված
է յուրաքանչյուրի հաշմանդամության, հիվանդության, գործազրկության և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունքը: Ըստ այս հիմնարար սկզբունքի՝ սոցիալական ապահովության ծավալն ու ձևերը երկրում սահմանվում
են օրենքով: Բացի այս իրավունքի սահմանադրական ամրագրումից՝ պետությունը նաև
ստանձնել է դրանք լիարժեք կյանքի կոչելու և արդյունավետ կիրառումն ապահովելու
միջազգային պարտավորություններ:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության արդյունավետությունն ապահովելու տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության գործատուների՝ իրենց աշխատողների թվի որոշակի տոկոսի չափով աշխատատեղերի ապահովման նորմատիվի
(քվոտայի) պարտադիր կիրառման դեպքում հնարավոր տնտեսական ռիսկերի բացահայտումն ու դրանք մեղմելու լուծումների առաջադրումը օրակարգային խնդիրներ են և
պահանջում են իրագործելիության հիմնավորման տեսամեթոդական և իրավական հիմքերի հետազոտություն և կառուցակարգերի մշակում:
Միջազգային փորձը վկայում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղերի պարտադիր քվոտան առավելապես գործում է հետևյալ իրավական
հիմքերով.
1. Քվոտայի պարտադիր պայմանը վերաբերում է միայն պետական կազմակերպություններին (Բելգիա, Իռլանդիա, Կիպրոս)2,
2. Քվոտայի պարտադիր պայմանը վերաբերում է և´ պետական, և´ մասնավոր
կազմակերպություններին (Ավստրիա, Չեխիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան,
Հունգարիա, Իտալիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդեռլանդներ, Պորտուգալիա, Սլովակիա, Իսպանիա)2:
3. Քվոտայի կիրառման այլընտրանքի փոխարեն գործատուի կողմից կարող է
ընտրվել սահմանված գումարի վճարումը (այս պայմանը էապես տարածված է քվոտա
կիրառող երկրներում1), որը կուտակվում է կա´մ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար նախատեսված հատուկ հիմնադրամում, կա´մ օգտագործվում է քվոտայի պահանջը ապահոված գործատուներին խրախուսելու համար: Օրինակ՝ գործատուի կողմից քվոտան չապահովելու դեպքում՝ սահմանված փոխհատուցման տուրքը Ֆրանիայում կազմում է քվոտայի սահմաններում յուրաքանչյուր աշխատանքի չտեղավորված
հաշմանդամություն ունեցող անձի հաշվով՝ ամսական նվազագույն աշխատավարձի
չափով, Լյուքսեմբուրգում՝ նույն տրամաբանությամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի 50

1

Global Jobs Pact Policy Briefs, International Labour Organization, Brief #09, 2011.
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2,3

տոկոսի չափով) :
4. Քվոտայի չափը, որպես կանոն, տարբերակվում է ըստ երկու գործոնների՝ ա)
ըստ պետական ու մասնավոր հատվածների (օրինակ՝ Լեհաստանում պետական գործատուի համար՝ 2 տոկոս, մասնավորի համար՝ 6 տոկոս), բ) ըստ աշխատողների թվի՝
Չեխիա, Իտալիա (Իտալիայում՝ 15-35 աշխատողի դեպքում՝ 1 հաշմանդամություն ունեցող անձ, 36-50-ի դեպքում՝ 2 հաշմանդամություն ունեցող անձ, 50 և ավելիի դեպքում՝ 7
տոկոսը)2,3:
5. Ուսումնասիրված գրեթե բոլոր երկրներում սահմանվածից պակաս աշխատող
ունեցող կազմակերպություններում քվոտա չի կիրառվում (նվազագույնը` 15, առավել
հաճախ հանդիպող սահմանները՝ 20 - 50)1,2,3:
6. Քվոտա սահմանած երկրներում իրականացվում են գործատուին փախհատուցելու պետական որոշակի ծրագրեր: Որպես կանոն, տարածված է գործատուին նվազագույն աշխատավարձի չափով որոշ ժամանակ փոխհատուցում տրամադրելու պետական ծրագիրը, որը, փաստորեն, առկա է նաև Հայաստանում: Լայն կիրառություն ունի նաև գործատուին սոցիալական հարկերից ազատելու տարբերակը1,2,3:
Քվոտայի կիրառությունը ավելի տարածված է, քան այդ պահանջի բացակայությունը: Այսպես, դիտարկված 25 երկրներից միայն 6-ում է բացակայում քվոտայի պահանջը2: Մեկ այլ դեպքում դիտարկված 23 երկրներից միայն 9-ում է բացակայում քվոտայի
պահանջը4: Ընդ որում, կարևոր է նկատել, որ այն երկրներում, որտեղ բացակայում է
քվոտայի պահանջը, պարտադիր չէ, որ ունենան ավելի թույլ զարգացած տնտեսական
համակարգ, այդ թվում` մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցածր մակարդակ:

Գծապատկեր 1. Քվոտաների չափերն ըստ 15 երկրների
2

Study of Compilation of Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the Member
States. Study financed by DG employment, social affairs And equal opportunities (contract no
vc/2006/0229), Applica & cesep & european centre, Final report, November 2007.
3
EU Quota Systems - http://www.workability-europe.org/european-systems
4
Patricia Thornton and Neil Lunt, Employment for Disabled People. Social Obligation or Individual
Responsibility?, 1995. Social Policy Research Unit, University of York.
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Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են 15 երկրներում կիրառվող քվոտաների չափերը: Քվոտայի միջին մակարդակի վերաբերյալ առավել ճշգրիտ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել աշխատողների այն նվազագույն քանակը,
որի դեպքում քվոտան կիրառվում է: Ներկայացված երկրներում հիմնականում կիրառվում են 20 և ավելի, 50 և ավելի աշխատողների դեպքերը: Այս պայմաններում հատկանշական է, որ այն երկրներում, որտեղ քվոտայի սահմանը տարբերակված չէ, միջին
քվոտան շուրջ 3.5 տոկոս է:
Քվոտայի յուրահատուկ համակարգ է ներդրված Պորտուգալիայում. այնտեղ 10 աշխատողից ավելի աշխատակազմով յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է ունենա
մեկ այնպիսի հաշմանդամություն ունեցող անձ, որն իր հաշմանդամությունը ստացել է
այդ գործատուի գործունեության տնտեսական ոլորտում աշխատելիս5:
Համաձայն որոշ փորձագիտական եզրակացությունների` քվոտայի կիրառումը
ավելի արդյունավետ է իրականացվում այն դեպքում, երբ այն պահանջվում է միայն
պետական կազմակերպություններից4: Քվոտայի կիրառմանը պատրաստ լինելու համար Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից որպես կարևորագույն նախապայման է դիտվում ներուժային շահառուների բարձր կրթական մակարդակի առկայությունը երկրում6:
Քվոտայի կիրառման իրավական լուծումների ապահովման և արդյունավետ հիմքերի ստեղծման նպատակով առանձնացրել ենք քվոտայի կիրառման ներքոհիշյալ հիմնական ռիսկերը՝ հաշվի առնելով Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու միտումները և նկատի ունենալով քվոտայի կիրառման արդյունքում ակնկալվող դրական ու բացասական ազդեցությունները.
1. Գործատուների տնտեսական ազատության սահմանափակում և լրացուցիչ
ծախսերի առաջացում,
2. Համապատասխան իրավական կառուցակարգերի դեպքում գործատուները
կարող են ընտրել ոչ թե հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատանքի ընդունելու
ճանապարհը, այլ տուգանք կամ սահմանված լրացուցիչ սոցիալական վճարներ մուծելը, որի դեպքում, սակայն, քվոտայի նապատակադրված և պլանավորված ծածկույթը
կլինի ոչ ամբողջական,
3. Քվոտայի չափի սխալ հաշվարկ և պլանավորում, երբ գործատուների նկատմամբ պահանջը կլինի ավելի մեծ, քան երկրում առկա և գործնականում օբյեկտիվորեն
գնահատված հաշմանդամություն ունեցող շահառուների իրական թվաքանակն է,
4. Լրացուցիչ տնտեսական բեռ այն փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, որոնք գործնականում գրանցված են, բայց իրականում ունեն շրջանառության խիստ
փոքր ծավալներ կամ ընդհանրապես գործունեություն չեն իրականացնում,
5. Օրենսդրությամբ քվոտայի սահմանում տնտեսության այնպիսի ոլորտներում,
որտեղ տնտեսվարման օբյեկտիվ յուրահատկություններով պայմանավորված ու գործունեության կազմակերպման պայմաններից ելնելով՝ անձնակազմում և առկա հաստիքներում չեն կարող ներառվել աշխատունակության միջին կորուստ ունեցող հաշմանդամ անձինք,
6. Քվոտայի կիրառության դեպքում աշխատողների թվաքանակի նվազագույն
արդյունավետ չափի որոշարկումը (օրինակ՝ 20 և ավելի անձ), որը կարող է մի կողմից`
5

Quota for employment in the public sector http://www.zeroproject.org/indicators/employment/quota-for-employment-in-the-public-sector/
6
A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth. A G20 Training Strategy,
International Labour Organization, Geneva, November 2010, էջ 10:
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յուրահատուկ հոգեբանական սահման դառնալ գործատուների համար, որոնք, օրինակ,
կձգտեն այնպես կազմակերպել իրենց գործունեությունը, որ ունենան ասենք, 19-ից ոչ
ավելի գրանցված աշխատող, մյուս կողմից` ստվերային զբաղվածության պատճառ,
7. Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որպես կանոն, կարող են ներգրավվել
կազմակերպության համեմատաբար ոչ մրցակցային և ցածր վարձատրությամբ աշխատատեղերում,
8. Գործատուների կողմից առանձին խումբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
նախապատվություն տալու հնարավորությունը. օրինակ՝ գործատուն կարող է կամայականորեն չընտել կույրերին և այլն,
9. Գործատուների կողմից քվոտայի պահանջի կատարման անօրինական շրջանցումների ու գործնականում դրանք բացահայտելու և կանխարգելու հնարավորությունները:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացվող խնդիրները տարաբնույթ են,
ներքոգրյալում վերլուծվում ու գնահատվում են թվարկված խնդրահարույց դրույթներից
ենթադրվող ռիսկերը, և տրվում են դրանք բացառելու, կանխարգելու կամ մեղմելու
հնարավորությունները:
Առաջին ռիսկը պետք է դիտարկել մի քանի տեսանկյուններից: Նախ փորձենք մեղմել այն մտավախությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցածր արտադրողականությունը կարող է օբյեկտիվորեն հանգեցնել այն բանին, որ գործատուն կունենա
տնտեսական արդյունավետության կորուստ` վճարելով ավելի բարձր աշխատավարձ,
որը նաև չի համապատասխանի շուկայական տնտեսվարման հիմնական պայմաններին: Գործատուն շուկայական հարաբերություններում ինքն է որոշում քվոտայի կիրառմամբ աշխատանքի ընդունված հաշմանդամություն ունեցող անձի, ինչպես որ բոլոր
մնացած աշխատողների աշխատավարձը և այն կարող է սահմանել աշխատողի արտադրողականությանը համահունչ: Ներկայացված խնդիրը ընդհանուր առմամբ բարձրացված չէ նաև մեր ուսումնասիրած միջազգային գրականությունում և վերլուծական
նյութերում:
Խնդրի հաջորդ ուղղությունը այն է, որ ուսումնասիրված աղբյուրներում1,2,3,6 քվոտայից բխող` գործատուի լրացուցիչ ծախսը պայմանավորվում է ոչ թե հաշմանդամություն
ունեցող անձի արտադրողականությամբ, այլ վերջինիս աշխատանքի ընդունելու դեպքում աշխատավարձից բացի կատարվող այնպիսի լրացուցիչ ծախսերով, որոնք չեն առաջանա ոչ հաշմանդամ աշխատողի դեպքում: Եվրամիության իրավական ակտերով
ամրագրված է, որ այդ կարգի լրացուցիչ ծախսերը հաշմանդամություն ունեցող անձի
համար ընդհանուր առմամբ ներառում են հետևյալ ուղղությունները՝ ա) բնակության տեղի ապահովում, բ) աշխատանքի ընդունելու ընթացքում վատնված ռեսուրսներ, գ) նրա
վիճակից բխող՝ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու համար սարքավորումներ,
համակարգչային ծրագրեր ձեռքբերում և դ) տրանսպորտային և վարչական7: Նշված
ծախսերը Եվրամիությունում փոխհատուցվում են պետության կողմից: Սա չի ենթադրում, որ Հայաստանում քվոտայի կիրառումը պետության համար պետք է պարտադիր
ենթադրի նշված ծախսերը, քանի որ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հոգածության մի շարք միջոցառումներ և աջակցության
ծրագրեր: Այստեղ ներառված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ առանձին պարագաների անվճար տրամադրումը պե7

Analysis of the General Block Exemption Regulation on State Aids, edf July 2008.
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տության կողմից, զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերի շրջանակներում`
աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը գործատուին, ինչպես նաև՝ աշխատատեղի հարմարեցման ծախսերը:
Երկրորդ ռիսկային գործոնն այն է, որ քվոտայի այլընտրանքի դեպքում ոչ բոլոր
գործատուներն են աշխատանքի ընդունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, եթե
իրենց համար տնտեսապես ավելի ձեռնտու է վճարել համապատասխան վճարը` տուգանքը: Այս առումով վճարի չափը կամ այն որոշելու եղանակի սահմանումը պետք է
գործատուի համար տնտեսապես ձեռնտու լինի հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատանքի ընդունելը, քան թե համապատասխան տուգանք վճարելը:
Այստեղ չափազանց դժվար է ճշգրիտ գնահատական տալ, որովհետև այս խնդիրը
կախված է անգամ առանձին գործատուի անձնակազմի կառավարման արդյունավետության աստիճանից, ներուժային կոնկրետ շահառուի՝ հաշմանդամություն ունեցող
անձի աշխատանքային կարողություններից և այլն:
Սակայն կարելի է ամրագրել, որ այն ոլորտներում, որտեղ միջին աշխատավարձը
համեմատաբար ավելի մոտ է երկրում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափին, քվոտայից այլընտրանքով շրջանցելու ռիսկը համեմատաբար ցածր է և ընդհակառակը: Երկրորդ ռիսկը հնարավոր կլինի նաև կառավարել քվոտայից հրաժարվելու
դեպքում` գործատուի վճարի (տուգանքի) համարժեք չափ սահմանելով:
Երրորդ ռիսկը պարունակում է էական անորոշություն, և դրա կառավարումը պետք է
իրականացվի` հաշվի առնելով ներուժային շահառուների հաշմանդամություն ունեցող
անձանց և քվոտայի ծրագրով նրանց աշխատանքի ընդունելը:
Չորրորդ ռիսկի կառավարումը պետք է դիտարկվի քվոտայի տարբերակման շրջանակներում: Կարելի է ենթադրել, որ անհրաժեշտ կլինի քվոտայի ծրագրում ներառվող
գործատուների համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանել նվազագույն շեմ` կազմակերպության աշխատողների ընդհանուր թվաքանակից կախված:
Հինգերորդ ռիսկը բնութագրվում է տնտեսության առանձին ճյուղում գործող մեկ
գործատուի հաշվով աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակով: Եթե որպես
քվոտայի նվազագույն շեմ կիրառվի մեկ գործատուի հաշվով աշխատողների միջին
հաստիքային թվաքանակը, ապա հնարավոր կլինի որոշակիորեն չեզոքացնել այս ռիսկը: Մասնավորապես, ենթադրվում է, որ անկախ գործունեության ոլորտից` բանվորական աշխատանք կիրառող կազմակերպության աշխատողների միջին հաստիքային
թվաքանակում, բացի ֆիզիկական ուժ պահանջող բանվորական աշխատանքներից,
ներառված կլինեն վարչական և այլ բնույթի աշխատանքներ: Այս պարագայում միջին
հաստիքային թվաքանակում հնարավոր կլինի վարչական, առավել թեթև աշխատանքներում ներառել նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Այս ռիսկի կառավարման
հաջորդ հիմնական գործիք կարող է դիտվել ըստ տնտեսական գործունեության ոլորտների քվոտայի մեծության և նվազագույն շեմի տարբերակումը: Հնարավոր է, օրինակ՝
ֆիզիկական ծանր աշխատանք կատարող հիմնական ոորտներում քվոտայի չափը
սահմանել համեմատաբար ցածր` հիմքում դնելով ֆիզիկական աշխատանք կատարողների և ընդհանուր աշխատողների միջին թվաքանակների հարաբերակցությունը:
Վեցերորդ ռիսկի կառավարման նպատակով անհրաժեշտ է քվոտաները տարբերակել մի քանի աստիճանով` ըստ աշխատողների թվաքանակի: Ինչպես օրինակ՝ Չեխիայում (4 տոկոս՝ յուրաքանչյուր լրացուցիչ 25 աշխատողի համար, այսինքն՝ 24 աշխատողի դեպքում 0 տոկոս, 49 աշխատողի դեպքում 4 տոկոս, 50 աշխատողի դեպքում՝ 8 տո-
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կոս և այդպես շարունակ) կիրառվող մեխանիզմը նպատակահարմար չէ այն առումով,
որ ապախթանում է գործատուի մոտ աշխատողների թվաքանակի սահմանային աճը`
կախված քվոտավորման տարբերակված շեմերի պատճառով: Կարծում ենք, որ պետք
է սահմանվի քվոտայի կիրառման միայն մեկ սահման` ըստ աշխատողների քանակի,
ինչպես շատ երկրներում է:
Յոթերորդ ռիսկի կառավարումը պետության կողմից շուկայական տնտեսվարման
պարագայում նպատակահարմար և արդյունավետ չէ: Այս դեպքում պետության միջամտությունը պետք է լինի միջնորդավորված և սոցիալական գործընկերության սկզբունքի
հիման վրա: Որպես այս ռիսկի կառավարման եղանակներ կարող են դիտվել տարբեր
մակարդակներում սոցիալական գործընկերության խորացումը, երկրում սոցիալական
համերաշխության և պատասխանատվության զարգացումը, առանձին գործատուների՝
այս առումով դրսևորած դրական օրինակների և վարքագծի քարոզումն ու խրախուսումը և այլն:
Ութերորդ ռիսկը չեզոքանում է այն պարագայում, երբ առկա է աշխատանքային ռեսուրսների ազատ ընտրության լայն հնարավորություն, որի պայմաններում գործատուն
ընտրում է իր պահանջներին համապատասխան հաշմանդամություն ունեցող աշխատողներ: Այստեղ որպես լուծում կարող է կիրառվել նաև միջազգային փորձում լայնորեն
տարածված, այսպես կոչված` «ապաստանային զբաղվածությունը»6 կամ «սոցիալական ձեռնարկությունները»: Այս դեպքում գործատուի աշխատողների առնվազն 50 տոկոսը հաշմանդամություն ունեցող անձիք պետք է լինեն: Այս նորմը կապ չունի քվոտայի
հետ, և դրա առկայության դեպքում պետությունը գործատուին տալիս է լրացուցիչ արտոնություններ ու խթաններ (հարկային արձակուրդներ, սոցիալական հարկերից մասնակի ազատում, մեղմ վերահսկողություն և այլն): Տվյալ կազմակերպությունում կարող
են կենտրոնացվել առանձին խումբ հաշմանդամություն ունեցող անձիք, օրինակ՝ կույրերը:
Իններորդ ռիսկը վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի՝ գործատուի մեղքով հարկադիր պարապուրդին, քվոտան շրջանցելու նպատակով գրանցված
աշխատողների ցուցակային թվաքանակի անօրինական կրճատմանը, ստվերային
զբաղվածությանը և նմանատիպ այլ հանգամանքներին: Այս ռիսկի կառավարումը առավելապես պետական և հասարակական վերահսկողության դաշտում է: Հետևաբար,
քվոտայի կիրառությանը զուգահեռ՝ պետք է ներդրվեն նաև արդյունավետ հսկողության
և վերահսկողության համալիր մեխանիզմներ, և ապահովվեն տեղեկատվական և ինստիտուցիոնալ անհրաժեշտ հիմքեր:
Քվոտայի ներդրման վերը նկարագրված 9 հիմնական ռիսկերը կառավարելի են:
Պարզապես պետք է անցնել քվոտայի աստիճանական կիրառման: Առաջին հերթին
պետք է սահմանվի քվոտայի ներդրման և ըստ ոլորտների, աշխատողների թվաքանակի` գործատուների ներառման ժամանակացույց:
Հիմք ընդունելով վերլուծության արդյունքները՝ կարելի է կատարել հետևյալ ամփոփ
եզրահանգումը. պետական նպատակային կարգավորման և հետևողական կառավարման, ինչպես նաև միկրո մակարդակում արդյունավետ կառավարման գործընթացների
շնորհիվ Հայաստանում հնարավոր են աստիճանաբար ներդնել ու կիրառել քվոտայի`
առանց տնտեսական անարդյունավետության կամ գոնե նվազագույն կորուստներով:
Ինչպես նշվեց, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տեղայնացման
առումով հրատապ անհրաժեշտություն են քվոտայի աստիճանական ներդրումն ու կի-
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րառությունը: Այս գործընթացները պետք է ենթարկվեն օրենսդրական կարգավորման, և
ներդրվի հետևողական կառավարման այնպիսի մեխանիզմ, որը հնարավորություն կընձեռի ստեղծելու օբյեկտիվ և ամբողջական հնարավորություններ մակրո և միկրո մակարդակում տնտեսական արդյունավետության հնարավոր կորուստներից խուսափելու
կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար:
Առաջին փուլում հաշմանդամների աշխատանքի տեղավորման համար քվոտայի
պահանջը սահմանվում է հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող ոչ պետական և պետական կազմակերպությունների համար: Երկրորդ փուլում` քվոտայի ներդրումից երկու տարի հետո, քվոտայի պահանջը սահմանվում է հիսուն և ավելի աշխատողներ ունեցող ոչ պետական, ինչպես նաև քսան և ավելի աշխատողներ ունեցող պետական
կազմակերպությունների համար:
Առաջին և երկրորդ փուլերի համար առաջարկում ենք միևնույն մեխանիզմը:
1. Կազմակերպությունների համար սահմանվում է քվոտա` աշխատողների ընդհանուր թվի 5 տոկոսի չափով, որը պետք է ապահովվի համապատասխան գործատուի
կողմից օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո կազմակերպությունում առաջացող թափուր
աշխատատեղերի հաշվին՝ ըստ Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի շուկայի
առաջարկի օբյեկտիվ հնարավորությունների:
2. Մինչև քվոտայի՝ օրենքով սահմանված չափն ապահովելը կազմակերպությունում թափուր աշխատատեղ առաջանալուց դեպքում`
ա) գործատուն պարտավոր է մեկ ամսվա ընթացքում «Զբաղվածության պետական
ծառայություն» գործակալությունում (ԶՊԾԳ) հայտարարագրել առաջացած թափուր
աշխատատեղը, կամ՝
կազմակերպությունը վճարում է տուգանք և տուժանք՝ օրենքով սահմանված չափով,
բ) գործատուն պարտավոր է կազմակերպությունում առաջացած թափուր աշխատատեղը մեկ ամսվա ընթացքում իր ընտրությամբ համալրել հաշմանդամություն ունեցող, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող անձով կամ նշված պայմանները բավարարող ՀՀ-ում
մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիով և այդ մասին տեղեկացնել ԶՊԾԳ, կամ`
դիմել զբաղվածության պետական ծառայություն` զբաղվածության պետական ծառայության կողմից համապատասխան թեկնածու առաջադրելու համար, կամ`
կազմակերպությունը վճարում է տուգանք և տուժանք՝ օրենքով սահմանված չափով:
3. Զբաղվածության պետական ծառայության կողմից կարող է գործատուի մոտ ուղեգրվել միայն գործատուի ներկայացրած պահանջներին համապատասխանող և հաշմանդամություն ունեցող, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող անձը կամ նշված պայմանները
բավարարող ՀՀ-ում մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացին:
4. Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, գործատուն պարտավոր է իր ընտրությամբ կազմակերպությունում առկա թափուր աշխատատեղը համալրել հաշմանդամություն ունեցող անձերով կամ անձանցից
մեկով, ովքեր իր մոտ են գործուղվել զբաղվածության պետական ծառայության կողմից,
և այդ մասին տեղեկացնել զբաղվածության պետական ծառայություն,
կամ` կազմակերպությունը պետք է վճարի տուգանք և տուժանք` օրենքով սահման-
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ված չափով:
5. Քաղաքական, հայեցողական կամ քաղաքացիական, ինչպեu նաև հատուկ քաղաքացիական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպեu նաև Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թափուր աշխատատեղերը համալրվում
են ըստ քվոտայի՝ հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջները և
սահմանափակումները:
6. Օրենքով սահմանվում են քվոտայի պահանջի խախտման համար տուգանք և
տուժանք՝ հետևյալ հիմնական սկզբունքներով`
ա) հիմքում դնել «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը,
բ) տուգանք սահմանել այն դեպքերում, երբ՝ 1) զբաղվածության պետական ծառայության կողմից գործատուի մոտ գործուղված հաշմանդամություն ունեցող անձը չի տեղավորվել աշխատանքի, 2) գործատուն կազմակերպությունում առաջացած թափուր
աշխատատեղ առաջանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, չի հայտարարագրել
զբաղվածության պետական ծառայությունում,
գ) սահմանված տուգանքների վճարման յուրաքանչյուր կետ օրվա համար կազմակերպությունը վճարում է նաև տուժանք` վճարման ենթակա տուգանքի որաշակի տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել, քան վճարման ենթակա տուգանքի չափը:
7. Դիմելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, զբաղվածության պետական ծառայության կողմից համապատաuխան թեկնածուի առաջադրման բացակայության դեպքում
կազմակերպությունը ազատվում է տուգանք վճարելու պարտավորությունից:
8. Կազմակերպությունը ազատվում է տուգանք վճարելու պարտավորությունից,
եթե գործատուն մեկ ամսվա ընթացքում զբաղվածության պետական ծառայությունում
չի հայտարարագրել առաջացած թափուր աշխատատեղը, սակայն այդ ժամանակահատվածում այն համալրել է հաշմանդամություն ունեցող համապատասխան անձով և
այդ մասին տեղեկացրել է զբաղվածության պետական ծառայություն:
9. Կազմակերպությունում առաջացած թափուր աշխատատեղը գործատուի կողմից զբաղվածության պետական ծառայությունում հայտարարագրելու, հաշմանդամություն ունեցող համապատասխան անձով թափուր աշխատատեղը համալրելու մասին
զբաղվածության պետական ծառայությանը տեղեկացնելու, գործատուի կողմից զբաղվածության պետական ծառայություն դիմելու, զբաղվածության պետական ծառայության կողմից թեկնածու ընտրելու և գործատուին առաջադրելու կարգերը, ինչպես նաև
թեկնածուին ներկայացվող պահանջների օրինակելի ձևը սահմանվում են ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
10. Քվոտայի պարտադիր կիրառման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվական
բազաները ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ձևով վարում է, ինչպես նաև
գործատուների կողմից քվոտայի պարտադիր պահանջի կատարման մոնիտորինգն ու
գնահատումը իրականացնում է զբաղվածության պետական ծառայությունը:
11. Գործատուների կողմից քվոտայի պարտադիր պահանջի կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողությունը իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի պետական տեսչությունը:
12. Պետական բյուջե վճարված տուգանքների և տուժանքների գումարներն օգտա-
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գործվում են հաշմանդամների առողջական, սոցիալական, աշխատանքային, մասնագիտական վերականգնման, հաշմանդամներին աշխատանքի տեղավորելու, ինչպես
նաև քվատայի պահանջի կատարումն ապահովելու համար կազմակերպություններին
պետական աջակցություն տրամադրելու նպատակներով:
13. Տուգանքների և տուժանքների գումարները պետական բյուջե վճարելու կարգն
ու ժամկետները, ինչպես նաև այդ միջոցների կուտակման, հաշվառման և նպատակային օգտագործման կարգը սահմանվում են օրենքով:
Հաշվի առնելով այն, որ քվոտայի կիրառության առաջարկի առաջին փուլում քվոտայի պահանջը սահմանվում է հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող ոչ պետական
և պետական կազմակերպությունների համար, կատարված հաշվարկները վկայում են,
որ 5 տոկոս քվոտայի նորմատիվի դեպքում` Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովման առավելագույն սահմանը կկազմի 7750 աշխատանքի տեղավորված անձ, որովհետև, համաձայն ՀՀ հարկային ծառայության տեղեկատվության, երկրում գործում են 100 և ավելի աշխատող ունեցող 431 ձեռնարկություններ՝ 154983 աշխատողներով8:
Սույն հոդվածում մեր կողմից առաջարկված լուծումները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ քվոտայի կիրառման դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական հիմքերի և լուծումների սահուն իրավակիրառելության և գործադրման արդյունավետության դեպքում այս ինստիտուտի կիրառումը իրատեսական է:

PROBLEMS RELATED TO THE EMPLOYMENT QUOTA
APPLICATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Arev Ghazaryan
Post Graduate Student Yerevan State University
Department of Constitutional Law
___________________________

The subject of research in this paper is the positive international practice of
employment quota for the people with disabilities and the possible methods of
implementation of those mechanisms in the Republic of Armenia.
The goal of the paper is defining the legal clarification and the efficient mechanisms for
the quota application. Possible negative effects of legally fixed quota are analyzed. Finally
legal implementation mechanisms are given.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВОТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
НА РАБОТУ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Арев Газарян
Аспирантка кафедры конституционного права ЕГУ
_____________________________________

В статье исследованы юридические принципы и механизмы квот для принятия на
работу лиц с инвалидностью в мировой практике, а также выдвинуты пути внедрения
и рассмотрены возможные последствия внедрения этих решений в Республике
Армения. Цель исследования состоит в нахождении реальных юридических
механизмов использования квот для лиц с инвалидностью. В работе оценены
возможные негативные последствия в связи с внедерением квот и представлен
юридический механизм внедрения.
Բանալի բառեր – քվոտա, զբաղվածություն, հաշմանդամություն ունեցող անձ, ռիսկերի
վերլուծություն
Key words: quota, employment, disabled people, risk analyses
Ключевые слова: квота, занятость, лицо с инвалидностью, анализ рисков
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ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ԼՍՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Գոհար Գևորգյան

փաստաբան, ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ
___________________________

Տարոն Սիմոնյան

ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և
պատմության ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
_______________________________

Հայաստանի Հնարապտությունը՝ որպես զարգացող պետություն, ունի դեռևս ձևավորվող ու կատարելագործվող օրենսդրություն: Իսկ ինչպես գիտենք, ցանկացած իրավունքի համակարգ ունի իր ձևավորման ու զարգացման փուլերը, որոնցից խուսափել
հնարավոր չէ, սակայն արագացնել՝ միանգամայն: Ասվածը հատկապես վերաբերելի է
այնպիսի բնագավառների, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են մարդու կյանքին, առողջությանը, երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Այս բնագավառների կարգավորման օրենսդրական կառուցակարգերի կատարելագործմանն ուղղված ջանքերը
դժվար թե հանդիպեն այնպիսի քաղաքական կամ այլ խոչընդոտների, որոնք արհեստականորեն կնվազեցնեն դրանց զարգացման արագությունն ու հնարավորությունը:
Նշված խնդիրների հաղթահարման գործում մեզ աջակցության են գալիս արտասահմանյան փորձը, զարգացած իրավական համակարգ ունեցող երկրների պատմությունը,
առավելապես՝ միջազգային իրավական փաստաթղթերը, որոնց նպատակն ու առաքելությունը ճիշտ ըմբռնելու դեպքում դրանք կարող են փարոսի դեր կատարել իրավական ավանդույթների բազմազանությունում դեգերող Հայաստանի Հանրապետություն
օերնսդրական համակարգի համար:
Այսպես, «Երեխաների իրավունքների մասին» միջազգային կոնվենցիայով, որը վավերացվել և Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 1993թ. հուլիսի 22ին, սահմանվում է.

«1. Երեխաների նկատմամբ բոլոր գործողություններում, անկախ այն բանից, թե
դրանք ձեռնարկվում են սոցիալական ապահովության հարցերով զբաղվող պետական
կամ մասնավոր հիմնարկների, դատարանների, վարչական կամ օրենսդրական մարմինների կողմից, առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում երեխայի լավագույն շահերին»:
Երեխայի լավագույն շահին ուշադրություն դարձնող հայ ժողովուրդը, որի համար ընտանիքն ու երեխան բարեաբախտաբար դեռևս շարունակում են բարձրագույն արժեք
ներկայացնել, դեռևս չունի նույն ամուսնաընտանեկան հարաբերություններն ու երեխաների անհոգ ու երջանիկ մանկությունը պաշտպանող զարգացած օրենսդրություն: Չմեկնաբանելով վերը նշված մտքի իրավական ու սոցիալական օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ

Государство и право

45

խորը պատճառները, նշենք, որ այդպիսի օրենսդրական բացերից մեկն էլ երեխայի՝
լսված լինելու իրավունքն է:
ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի (այսուհետև նաև՝ Օրենսգիրք) 44-րդ հոդվածը սահմանում է. «1. Երեխան իրավունք ունի իր շահերը շոշափող ցանկացած հարց լուծելիս

ունկնդիր լինելու հարցի քննությանը և արտահայտելու սեփական կարծիքը ընտանիքում, դատական և այլ մարմիններում։
2. Տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը պարտադիր է` կապված
խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրաժարվելու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու, օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:
3. Սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում տասը տարին լրացած երեխայի վերաբերյալ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը կամ դատարանը կարող են
որոշում ընդունել միայն նրա համաձայնությամբ»:
Այսպես, ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի հոդված 44-ի երկրորդ մասը պարտադիր է համարում միայն տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը` «կապված

խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրաժարվելու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու, օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում»: Նույն հոդվածի երրորդ մասը շարունակում է նույն ոգով և սահմանում, որ օրենսգրքով նախատեսված
դեպքերում տասը տարին լրացած երեխայի վերաբերյալ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը կամ դատարանը կարող են որոշում ընդունել միայն նրա համաձայնությամբ։
Նույն տրամաբանությունն է առկա նաև Ընտանեկան օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի
/Ծնողական իրավունքների պաշտպանությունը/ առաջին կետի երկրորդ պարագրաֆում. «Հաշվի առնելով տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը` դատարանը կարող է

մերժել ծնողների հայցի բավարարումը, եթե հանգի այն եզրակացության, որ ծնողներին
վերադարձնելը չի բխում երեխայի շահերից»։
Ի՞նչ է ստացվում. երեխայի համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման ժամանակ միակ իրավունքը, որը տրվում է տասը տարին չլրացած երեխային, Ընտանեկան օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի առաջին կետով է սահմանվում, որտեղ
չի նշվում որևէ տարիքային սահմանափակում. «Երեխան իրավունք ունի իր շահերը շո-

շափող ցանկացած հարց լուծելիս ունկնդիր լինելու հարցի քննությանը և արտահայտելու սեփական կարծիքը ընտանիքում, դատական և այլ մարմիններում»։
Սակայն, ինչպես վերը նշվել է, խնդիրը կարգավորվում է ոչ միայն ՀՀ Ընտանեկան
օրենսգրքով, այլև դրանից ավելի բարձր իրավաբանական ուժով օժտված «Երեխաների իրավունքների մասին» միջազգային կոնվենցիայով:
ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը սահմանում է. «Միջազգային պայմանագրերը

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են: Եթե
վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը»: Իսկ սա նշանակում է, որ
եթե հակասություն լինի Ընտանեկան օրենսգրքի և Կոնվենցիայի դրույթների միջև, կիրառելի են վերջինիս դրույթները:
«Երեխաների իրավունքների մասին» միջազգային կոնվենցիայի հոդված 3-ը սահմանում է. «1. Երեխաների նկատմամբ բոլոր գործողություններում, անկախ այն բանից,
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թե դրանք ձեռնարկվում են սոցիալական ապահովության հարցերով զբաղվող պետական կամ մասնավոր հիմնարկների, դատարանների, վարչական կամ օրենսդրական
մարմինների կողմից, առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում երեխայի լավագույն շահերին»։
Ավելին. Կոնվենցիան խնդրի հետ կապված տալիս է մանրամասն կարգավորում:
Մասնավորապես, Կոնվենցիայի հոդված 12-ը սահմանում է. «1. Իր հայացքները ձևա-

կերպելու ընդունակ երեխայի համար մասնակից պետություններն ապահովում են
դրանք ազատորեն արտահայտելու իրավունք այն բոլոր դեպքերում, որոնք վերաբերում են երեխային: Երեխայի հայացքների նկատմամբ ցուցաբերվում է նրա տարիքին և
հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրություն:
2. Այդ նպատակով երեխային, մասնավորապես, հնարավորություն է տրվում իրեն
վերաբերող ցանկացած դատական կամ վարչական քննության ժամանակ, ներպետական օրենսդրության դատավարական նորմերով նախատեսված կարգով, ունկնդրվել
թե՛ անմիջականորեն, թե՛ իր ներկայացուցչի կամ համապատասխան մարմնի միջոցով»:
Կոնվենցիայի համապատասխան դրույթների միակ և պաշտոնական մեկնաբանությունը մանրամասն անդրադառնում է այս դրույթում առկա յուրաքանչյուր արտահայտությանը: 2009 թ.-ի հուլիսի 20-ին ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոմիտեի 51-րդ
նստաշրժանում (Ժնև), համաձայն Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին
Վիեննայի 1969 թ.-ի կոնվենցիայի1 31-րդ հոդվածի, ընդունվել է 12-րդ Գլխավոր մեկնաբանությունը (CRC/C/GC/12) (այսուհետև` Գլխավոր մեկնաբանություն), ինչն էլ անդրադարձել է երեխայի՝ դատարանում լսվելու իրավունքին, և մեկնաբանել այն: Ի դեպ,
նշենք, որ ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոմիտեի (այսուհետև` Կոմիտե) նման
լիազորությունները ամրագրված են նույն Կոնվենցիայի 43-րդ հոդվածում: Այսպես,
Գլխավոր մեկնաբանությունը մանրամասն մեկնաբանում է յուրաքանչյուր արտահայտություն, որն առկա է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածում:
Անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին. հոդված 12-ում սահմանված է. «պետություններն ապահովում են երեխայի` իր հայացքներն ազատորեն արտահայտելու իրավունքը»: Գլխավոր մեկնաբանությունը գտնում է, որ «ապահովում է» արտահայ-

տությունը հատուկ կարևորության իրավական տերմին է, որը անդամ պետությունների
հայեցողությունում գործողությունների ազատություն թույլ չի տալիս: Հետևաբար պետությունները հստակ պարտավորություն են ստանձնել ապահովել համապատասխան
միջոցներ այս իրավունքը բոլոր երեխաների համար ամբողջությանբ կիրառելու համար:
Այս պարտավորությունը պարունակում է երկու տարր, որոնք ցույց են տալիս, թե արդյոք առկա են այդ մեխանիզմները, որոնք արտահայտուն են երեխային վերաբերող իր
իսկ հայացքները, և որոնք կարող են կշիռ տալ այդ հայացքներին2:
Այդ երկու տարրերից առաջինը «իր հայացքները ձևակերպելու ընդունակությունն է»:
Գլխավոր մեկնաբանությունը մեկնաբանում է, որ «Այս արտահայտությունը չպետք է
հասկացվի որպես սահմանափակում, այլև հակառակը` անդամ պետությունների հա1

Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի 1969 թ.-ի կոնվենցիան Հայաստանի
Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2005 թ.-ի հունիսի 16-ին:
2
GENERAL COMMENT NO. 12 (2009), COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Fifty-first
session, CRC/C/GC/12, 20 July 2009, այսուհետ` CRC/C/GC/12, para. 19.
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մար պարտավորություն` նպաստել իր հայացքները ձևակերպելու ընդունակությանը,
որպեսզի երեխան ձևավորի ինքնուրույն կարծիք, որքանով որ դա հնարավոր է: Սա
նշանակում է, որ անդամ պետությունները չեն կարող սկսել երեխայի՝ իր հայացքները
արտահայտելու անընդունակության կանխավարկածից: Հակառակը. անդամ պետությունները պետք է առաջնորդվեն այն կանխավարկածով, որ երեխան ընդունակ է արտահայտելու իր սեփական տեսակաետները և ճանաչել, որ նա ունի դրանք արտահայտելու իրավունք. երեխան չէ, որ առաջինն է ապացուցելու իր ընդունակությունը»3: Ավելին, «Կոմիտեն կարևորում է, որ հոդված 12-ը չի սահմանում որևէ տարիքային սահմանափակում, և կոչ է անում անդամ պետություններին ձեռնպահ մնալ օրենքով կամ
պրակտիկայով տարիքային սահմանափակումներ սահմանելուց, որը կսահմանափակի
երեխայի լսվելու իրավունք այն բոլոր դեպքերը, որոնք առնչվում են իրեն: Այս առնչությամբ Կոմիտեն ընդգծում է, որ.
1. 2004թ.-ին վաղ տարիքում երեխաների իրավունքների կիրառման գլխավոր
քննարկումներին հաջորդած օրվա իր առաջարկություններում Կոմիտեն ընդգծեց, որ երեխայի` որպես իրավունքների կրողի հայեցակարգը «… խարսխված է երեխայի ամենօրյա կյանքում` սկսած ամենավաղ տարիքից»4։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ
երեխան ունակ է ձևավորելու իր հայացքները ամենավաղ տարիքից, նույնիսկ եթե նա
ընդունակ չէ դրանք բանավոր ձևով արտահայտել5: Հետևաբար, հոդված 12-ի ամբողջական կիրառումը [նույնիսկ] պահանջում է ճանաչում, հարգանք փոխհարաբերության
ոչ բանավոր ձևերին, այդ թվում` խաղին, մարմնի լեզվին, դեմքի արտահայտություններին, նկարչությանը, որոնց միջոցով շատ փոքր տարիքի երեխաները ցուցաբերում են
հասկացողություն, ընտրություն և նախասիրություններ:
2. Պարտադիր չէ, որ երեխան ունենա իրեն առնչվող գործի բոլոր կողմերի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներ, այլ բավական է համապատասխան գիտակցում, որ ընդունակ է համապատասխանաբար խնդրի վերաբերյալ ձևավորել իր հայացքները:
3. Անդամ պետությունները նույնպես պարտավոր են երեխաների համար ապահովել այս իրավունքի իրականացումը, երբ վերջիններս խնդիրներ են ունենում իրենց տեսակետերը արտահայտել: Ջանքերը պետք է ուղղված լինեն փոքրամասնությունների,
բնիկ ու ներգաղթած (միգրանտ) և այլ երեխաների արտահայտվելու իրավունքը ճանաչելուն:
4. …. Անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որ լսվելու իրավունքը կիրառվի` ապահովելով երեխայի ամբողջական պաշտպանությունը»6:
Երկրորդ կարևոր տարրը, որ նշվում է Գլխավոր մեկնաբանությունում, «հայացքները
ազատորեն արտահայտելն» է: Իսկ «Ազատորեն» նշանակում է, որ երեխան կարող է
արտահայտել իր հայացքները ազատ՝ առանց ճնշման, և կարող է ընտրել, թե արդյոք
ցանկանում է իրացնել լսվելու իր իրավունքը: «Ազատորեն» նաև նշանակում է, որ երեխան չպետք է մանիպուլացիայի ենթարկվի կամ չափից դուրս ազդեցության կամ ճնշման
առարկա լինի։ ««Ազատորեն», այնուհետև, վերաբերում է նաև երեխայի «սեփական»
3

CRC/C/GC/12, para. 20.
CRC/C/GC/7/Rev.1, para. 14.
5
Cf. Lansdown G., “The evolving capacities of the child”, Innocenti Research Centre, UNICEF/Save
the Children, Florence (2005).
6
CRC/C/GC/12, para. 21.
4

48

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

տեսակետին. երեխան իրավունք ունի արտահայտելու իր սեփական և ոչ թե այլոց հայացքները»7:
Գլխավոր մեկնաբանությունն այնուհետև շարունակում է. «Անդամ պետությունները
պետք է ապահովեն հայացքների արտահայտման պայմաններ, որոնք հաշվի են առնում
երեխայի անհատական և սոցիալական վիճակն ու միջավայրը, որտեղ երեխան զգում է
հարգված և ապահով իր կարծիքները ազատորեն արտահայտելիս»8։
Գլխավոր մեկնաբանությունն այնուհետև անդրադառնում է «տարիքին և հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրություն» արտահայտությանը: Համաձայն
Գլխավոր մեկնաբանության. «Երեխայի հայացքներին պետք է ցուցաբերվի պատշաճ
ուշադրություն` նրա տարիքին և հասունությանը համապատասխան: Այս կետը վերաբերում է երեխայի ընդունակությանը, որը պետք է գնահատվի, որպեսզի նրա հայացքներին պատշաճ ուշադրություն ցուցաբերվի, կամ երեխայի հետ հարաբերվելուն այնպես,
որ այդ հայացքները ազդեն գործընթացի հետևանքների վրա: Հոդված 12-ը սահմանում
է, որ միայն երեխային լսելը բավարար չէ. երեխայի հայացքները պետք է լրջորեն հաշվի
առնվեն, երբ երեխան ունակ է ձևակերպելու իր հայացքները»9։ «Պահանջելով, որ տարիքին և հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրություն ցուցաբերվի, հոդված 12-ը պարզ է դարձնում, որ միայն տարիքը չի կարող որոշել երեխայի հայացքների
կարևորությունը: Երեխաների հասկացողության մակարդակները միանշանակորեն պայմանավորված չեն կենսաբանական տարիքով: Հետազոտությունը ցուց է տվել, որ տեղեկատվությունը, փորձը, միջավայրը, սոցիալական և մշակութային սպասումները, ինչպես նաև աջակցության մակարդակը` բոլորը միասին նպաստում են երեխայի` հայացք
ձևավորելու ընդունակությունը: Այս պատճառով երեխայի հայացքները պետք է գնահատվեն` առանձին գործեր հետազոտելով»10։ Եվ «եթե երեխան ընդունակ է ձևավորելու իր սեփական հայացքները տրամաբանված և անկախաբար, ապա որոշում ընդունողը պարտավոր է երեխայի հայացքները դիտարկել որպես կարևոր գործոն հիմնախնդիրը լուծելիս» 11 ։ Ապա անդրադառնալով երեխայի հասունության կարևորման հարցին՝
սահմանվում է. «Հասունությունը վերաբերում է առանձին կիրառվող խնդիրներ հասկա-

նալուն և գնահատելուն, և հետևաբար երեխայի անհատական ունակությունները որոշելիս դա պետք է քննարկվի: Հասունությունը դժվար է սահմանել. հոդված 12-ի իմաստով
այն երեխայի ունակությունն է խնդիրների վերաբերյալ արտահայտելու իր հայացքները
տրամաբանված և ազատ ձևով: Երեխայի վրա խնդրի ազդեցությունը նույնպես պետք է
հաշվի առնվի: Որքան մեծ է երեխայի կյանքի վրա հետևանքների ազդեցությունը, այդքան վերաբերելի է երեխայի հասունության համապատասխան գնահատումը»12:
Երեխային վերաբերող ցանկացած դատական կամ վարչական քննության ժամանակ
վերջինիս ձայնը լսելի դարձնելուն է նվիրված Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասը,
որի վերաբերյալ Գլխավոր մեկնաբանությունը սահմանում է. «Կոմիտեն կարևորում է,

որ դրույթը կիառվում է երեխային վերաբերող բոլոր վերաբերելի դատական գործընթաց-

7

CRC/C/GC/12, para. 22.
CRC/C/GC/12, para. 23.
9
CRC/C/GC/12, para. 28.
10
CRC/C/GC/12, para. 29.
11
CRC/C/GC/12, para. 44.
12
CRC/C/GC/12, para. 30.
8
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ներին` առանց սահմանափակումների» ։ Այնուհետև Գլխավոր մեկնաբանությունը առանձին ուշադրությամբ անդրադառնում է ծնողներից երեխային վերցնելու, այլ կերպ՝
ծնողական իրավունքների սահմանափակման ժամանակ երեխայի կարծիքը հարցնելուն. «Երբ էլ որ որոշում է կայացվում երեխային ընտանիքից [ծնողից] վերցնելու վերա-

բերյալ, … երեխայի կարծիքը պարտադիր է հաշվի առնել, որպեսզի որոշակիացվեն երեխայի լավագույն շահերը»14։
Ավելին. «Կոմիտեն կոչ է անում անդամ պետություններին օրենսդրության, կարգավորումների և քաղաքական դիրեկտիվների միջոցով ապահովել, որ երեխայի հայացքները պահանջվեն և քննարկվեն, ինչպես նաև քննարկվեն այն որոշումները, որոնք վերաբերում են խնամքի իրականացման վայրին կամ տանը, խնամքի ծրագրերի զարգացման և վերանայմանը, ինչպես նաև ծնողների և ընտանիքի այցելություններին»15։
Գլխավոր մեկնաբանությունն ընդգծում է, որ Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի հետ միասին
13-րդ և 17-րդ հոդվածները ամրագրում են. «երեխաները իրավունքի սուբյեկտ են, և

հաստատում են, որ երեխան իրավասու է կենսագործել այդ իրավունքները ինքնուրույն`
իր ձևավորվող ունակության համապատասխան:»16։
Ի վերջո Գլխավոր մեկնաբանությունը եզրակացնում է, որ լսվելու և որոշում ընդունող մարմնի կողմից իր կարծիքը հաշվի առնվելու երեխայի իրավունքը «Յուրաքանչյուր

երեխայի իրավունքն է` առանց որևէ սահմանափակման»17։

Այսպիսով, ելնելով վերոգրյալից` անհրաժեշտ է եզրակացնել, որ Ընտանեկան օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ կետերը, 57-հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունը, որոնք տարիքային սահմանափակում են մտցնում դատարանում երեխային
լսելու, նրա կարծիքը հաշվի առնելու համար, հակասում են Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածին, իսկ համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի` գերապատվությունը պետք
է տրվի վավերացված միջազգային պայմանագրի նորմերին, այսինքն` Կոնվենցիայի
12-րդ հոդվածին: Հետևաբար, դատարանները, լսելով երեխաների իրավունքներին
առնչվող գործերը, պարտավոր են, հաշվի առնելով Կոնվենցիայի12-րդ հոդվածը, անձամբ լսել և հաշվի առնել երեխայի կարծիքը, քանի որ հոդված 12-ի հիմնական պահանջն է, որ «երբ էլ որ որոշում է կայացվում երեխային ընտանիքից [ծնողից] վերցնելու

վերաբերյալ, … երեխայի կարծիքը պարտադիր է հաշվի առնել, որպեսզի որոշակիացվի
երեխայի լավագույն շահերը»18։
ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածը, ամրագրելով իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական
պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքը, յուրանքանչյուր անձի տալիս է
իրավունք, որի իրացումը չի կարող կախվածության մեջ դրվել անձի տարիքից, քաղաքացիությունից, սոցիալական դրությունից կամ սեռից, իրավունք, որի իրացման համար
անհրաժեշտ է ունենալ կամք, գիտակցություն, արտահայտվելու կարողություն։
Թե որքանով ու որ տարիքից սկսած այս ամենը կարող է ունենալ մանկահասակը՝
դժվար է որոշել, հետևաբար և սխալ է ամբողջացնել ու բոլորի վրա տարածել մի կաղա13

CRC/C/GC/12, para. 32.
CRC/C/GC/12, para. 53.
15
CRC/C/GC/12, para. 54.
16
CRC/C/GC/12, para. 80.
17
CRC/C/GC/12, para. 135.
18
CRC/C/GC/12, para. 53.
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պար, եթե կարելի է վարվել ճիշտ հակառակ կերպ։ Ցավոք սրտի, այսօր մեր դատավարական պրակտիկան հակված է կաղապարվել ՀՀ օրենսդրական նորմերի պահանջներով՝ անտեսելով նույն օրենսդրության մասը կազմող միջազգային պայմանագրերի պահանջները։ Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ 9 տարեկան 11 ամսական երեխան
զրկվում է դատարանում իր իսկ իրավունքներին առնչվող հարցերի շուրջ իր կարծիքն
արտահայտելու հնարավորությունից, իսկ օրերս 10 տարին բոլորած փոքրիկը, ով իր
զարգացվածության մակարդակով, շրջակա միջավայրն ընկալելու ու իր մտքերը ճիշտ
ձևակերպելու հարցերում գուցե շատ անգամ ավելի թույլ է զարգացած, քան նախորդը,
հնարավորություն է ունենում հանդես գալու դատարանում։ Այսպես, թե այնպես երեխայի կարծիքը դատավորի համար խորհրդատվական բնույթ է կրում և չի կարող պարտադիր լինել, հետևաբար ո՞րն է տրամաբանությունը, որ արտահայտվելու իրավունքից
զրկվի, օրինակ, 9 տարեկան երեխան։ Եթե մենք խուսափում ենք երեխաներին դատարան տանելուց, նրանց լրացուցիչ սթրեսի ենթարկելուց, ապա «դատարանը կարող է
գնալ նրանց մոտ»։ Այսօր աշխարհն ունի յուվենալ արդարադատության զարգացած
փորձ, ու երեխաներին իրենց բնական սոցիալական միջավայրում հարցաքննելը իրավագիտության մեջ վաղուց արդեն նորություն չէ։ Ասվածը չի պարտադրում ստեղծել յուվենալ դատարաններ կամ մասնագիտացված այլ կառույցներ, բայց և չի նշանակում, որ
առհասարակ պետք է անտեսել ընտանիքն ու երեխաների պաշտպանությունը։ Չկորցնելով հավատն առ այն, որ մեր իրավահարաբերությունների հետագա զարգացումը
մեզ կհասցնի յուվենալ դատարանների ստեղծմանը (մասնագիտացված դատարաններ,
որոնց ընդդատյա կլինեն անչափահասների մասնակցությամբ բոլոր գործերը՝ քրեական, քաղաքացիական, ընտանեկան, վարչական և այլն), այնուամենայնիվ ներկայումս
դրանց մասին խոսելը շուտ է։ Հետևաբար կարող ենք անել առաջին քայլերը՝ դուրս գալ
դատավարության կաղապարված պատկերացումներից, դատավարական նորմերը
դարձնել անձի իրավունքների պաշտպանության գործիք, և ոչ թե իրավունքների
պաշտպանության հնարավությունները՝ սահմանափակ օղակ, որի դեպքում դատավարության մասնակիցը կա´մ օղակի մեջ է, կա´մ դուրսը։ Առողջ հասարակություն ու առողջ
սերունդ ապահովելը պետության սահմանադրական պարտականություն է, հասարակության պահանջը՝ բնական։
Այստեղից հետևութուն. հասարակության յուրաքանչյուր մասնակից, այդ թվում և ամենափոքրահասակ անդամները պետք է հնարավորություն ունենան արտահայտվելու
բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք որևէ կերպ առնչվում են իրենց իրավունքներին ու
պարտականություններին։ Արդարացի են այն հակափաստարկներն առ այն, որ եթե
կշեռքի մի նժարին դնենք դատարանում երեխայի արտահայտվելու իրավունքը, իսկ
մյուսին՝ այդ նույն դատարանում ստացված հոգեբանական հարվածները, երկրորդ
նժարը կարող է գերակշռել։ Սակայն երբ դատարանին հնարավորություն ենք տալիս երեխայի լսված լինելու իրավունքը համատեղել դատական նիստի դահլիճից դուրս, առանց ձևական ընթացակարգերի, հոգեբանի մասնակցությամբ կամ օժանդակությամբ
մասնագիտացված (վերապատրաստված) դատավորի մոտ, ապա կշեռքի երկրորդ
նժարը զիջում է առաջինին։
Բարձարացված հարցի արդիականությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանով, որ մշակվել ու շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
նոր օրենսգրքի նախագիծը, որում կարող ենք հանդիպել անչափահասների՝ լսված լինելու իրավունքի իրացման կառուցակարգերի ապահովմանն ուղղված փոքրիկ ակնար-
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կի։
Այսպես, օրենսգրքի նախագծի 4-րդ հոդվածը սահմանում է.

«7. Օրենքով նախատեսված դեպքերում որոշակի իրավահարաբերություններից ծագող գործերով անչափահասները կարող են ինքնուրույն ներկայացնել իրենց շահերը։
8.Անչափահասները և սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք գործի քննության ընթացքում իրենց շահերին առնչվող հարցերի վերաբերյալ ունեն լսվելու իրավունք»։
Ինչպես տեսնում ենք, առաջին քայլ արված է։ Սակայն եթե հարցին մոտենանք իրատեսական դիրքերից, կարող ենք պնդել, որ օրենքի այս փոքրիկ ակնարկն առանց գործուն կառուցակարգերի կստանա ճիշտ նույն կիրառությունը, ինչն առկա է մեր դատավարական պրակտիկայում, իսկ անչափահաս եզրույթը դատարաների կողմից կշարունակվի մեկնաբանվել նեղ իմաստով։
Դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի 23-րդ գլուխն ամբողջությամբ նվիրված
է ընտանեկան գործերով վարույթին, որի 187-րդ հոդվածի 3-րդ մասն ամրագրում է.

«3.Ընտանեկան գործ քննելիս դատարանը որպես ելակետ ընդունում է երեխայի շահերի առավելագույն ապահովման անհրաժեշտությունը»: Կարծում ենք, որ ստեղծվել են
սկսածը ավարտին հասցնելու բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, քանզի ամրագրված սկզբունքներն ու նյութական իրավունքի նորմերն ի կատար ածելու համար դատավարական պրակտիկայի կատարելագործմանը կամ ՀՀ ճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներին սպասելու փոխարեն այսօր մենք իրական հնարավորություն
ունենք դա իրականացնել առավել կառուցողական ու համակարգված եղանակով՝ օրենսդրական ճանապարհով։

LEGISLATIVE ISSUES OF A CHILD'S RIGHT TO BE HEARD
BEFORE THE COURT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Gohar Gevorgyan
Advocate, Ph.D. student at the Chair of Criminal
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The protection of children’s interests is the initial goal of each state, including the
Republic of Armenia. However, today, the Armenian nation, for whom a family and a child
continue to have the highest value, has not developed an appropriate legislation providing
carefree and happy childhood.
One of such gaps is the lack of legislative mechanisms for the implementation of
children's rights to be heard within the hearing of cases concerning their rights and
obligations.
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The present article seeks to identify the relevance of legislative support for the child's
right to be heard on the basis of international legal treaties ratified by the Republic of
Armenia.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА РЕБЕНКА БЫТЬ
УСЛЫШАННЫМ В СУДЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Гоар Геворгян
Адвокат, Соискатель кафедры Угаловного
процесса и криминалистики ЕГУ
_____________________

Тарон Симонян
Асистент кафедры Теории и истории права
и государства ЕГУ, к.ю.н
___________________________

Защита интересов детей в каждом государстве, в том числе и в РА является
первоочередной задачей. Однако на сегодняшний день армянская нация, для
которой семья и ребенок продолжают иметь наибольшее значение, не имеет
развитого законодательства, обеспечивающего беззаботное и счастливое детство.
Одним из таких законодательных пробелов является отсутствие механизмов
реализации прав ребенка быть выслушанным в рамках слушания дел, касающихся
их прав и обязанностей.
Статья направлена на выявление актуальности законодательного обеспечения реализации права ребенка быть выслушанным исходя международноправовых договоров ратифицированных РА.

Բանալի բառեր – երեխայի իրավունք, լսված լինելու իրավունք, երեխայի լավագույն
շահ, հայացքները ձևակերպելու ունակություն, հայացքները ազատ արտահայտել և
այլն:
Key words: children’s right, right to be heard, best interest of a child, capability to form
views, to express views freely, etc.
Ключевые слова: право ребенка, право быть услышанным, наилучшие интерес
ребенка, способность формировать взгляды, свободно выражать взгляды и т.д.
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Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ ÆÜêîÆîàôîÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ ²è²æÆÜ
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Æð²ì²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
È¨áÝ Þ³Ëå³ñÛ³Ý

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

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ÑÇ³ÙÝ³Ñ³ñó ¹³ñÓ³Ý ÙÇ³ÛÝ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ` ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ùµ: àñå»ë Ï³ÝáÝ, Ýáñ³Ñéã³Ï å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Íñ³·Çñ Ñ³Ù³ñíáÕ
Ñéã³Ï³·ñ»ñ, Ù³ÝÇý»ëïÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝó Ù»ËÁ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ
»Ý: ê³Ï³ÛÝ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý³Ï»ñïáõÃÛáõÝÁ ãëÏ½µÝ³íáñí»ó
ÝÙ³Ý ³Ïïáí: ä³ï×³éÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëï»ÕÍí³Í µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ ¨ Ë××í³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ1, ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ í»×»ñÁ: ²Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³Ó·»ó Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý
¹ÇñùáñáßÙ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÁ:
Ð. ø³ç³½ÝáõÝáõ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 1918 Ã. û·áëïáëÇ 3-ÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁ, áñÁ Ñ³ëï³ïí»ó û·áëïáëÇ 6-ÇÝ: ²ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñ³Ï»É áñå»ë å»ïáõÃÛ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ¨ §Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï ·ñ³í³Ï³ÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ¦2: Æñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ
í³ñã³å»ïÁ Ó¨³Ï»ñå»É ¿ñ ³Ûëå»ë. §´³ó³éÇÏ Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿ ·áñÍÇ ³Ýó»É
ÇÙ Ï³½Ù³Í Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ... ²Ûë µ³ó³éÇÏ ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³ËáñáßáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ: Ü³ ãÇ Ï³ñáÕ Ó·ï»É µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõ ÉñÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ãÇ
Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É É³ÛÝ Íñ³·Çñ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáõ ¿ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï áõ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí¦3: Àëï ³Û¹Ù Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñáõÙ
Ý³Ë³ÝßáõÙ ¿ñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ4: ²ÛÝï»Õ µ³ó³Ï³ÛáõÙ
¿ÇÝ ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûñÇÝ³ã³÷ Ñ³Ù³ñíáÕ Íñ³·ñ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: Ð»Ýó ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ¿É ¹³ñÓ³í Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ÃÇñ³ËÁ ÙÛáõë Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ì³ñã³å»ïÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ¿ñ. §Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Çñáù
Ó·ïáõÙ ¿ ëï»ÕÍ»É ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ï³ññ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³ñ·, áñáíÑ»ï¨ Ý³Ëù³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³å³Ñáí»ÉÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ÏÛ³ÝùÁ, Ý³Ëù³Ý
1

ÐÐ-Ý ö³ñÇ½Ç Ñ³ßïáõÃÛ³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ¹» ý³Ïïá ×³Ý³ãáõÙ ëï³ó³í ÙÇ³ÛÝ 1920 Ã.
ÑáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ (ï»°ë ê. ìñ³óÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ., Ð³Û³ëï³Ý, 1993, ¿ç
379):
2
§Ð. ø³ç³½ÝáõÝáõ ³é³çÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¹»ÏÉ³ñ³óÇ³Ý¦ (ï»°ë §¼³Ý·¦, Ã»ñÃ, ºñ., 1918, û·áë. 7, ÃÇí 43 (59):
3
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
4
²Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë ê. ìñ³óÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 197:

54

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ë³ÑÙ³Ý³¹Çñ ÅáÕáíÇ Ññ³íÇñ»ÉÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ³½³ï ËáëùÁ... Æ±Ýã µÅßÏáõÃÛáõÝ ¨
Ç±Ýã Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ »ù áõ½áõÙ ï³É ³ÛÝ µ³½Ù³Ñ³½³ñ ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñ ëáí³Í,
³ÝïáõÝ, ë»÷³Ï³Ý ³å³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ã³Õí³Í` Ã³÷³éáõÙ ¿ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ: Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÑ³ñÏ», ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏÑá·³, ë³Ï³ÛÝ ¹³ §Ëáßáñ ¨ ³ÛÅÙ»³Ï³Ý
Ñ³ñó ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ¦5:
ê³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý
Íñ³·ÇñÝ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïù ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝª ëÏëáõ՞Ù ¿ áãÝãÇó ëï»ÕÍ»É ³Û¹ ÑÇÙù»ñÁ, Ã»՞ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹ ßñç³ÝÇ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³çáñ¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñáõÙ ãÏ³ñ ³Ûë Ñ³ñóÇ
å³ï³ëË³ÝÁ, ¨ ÙÇ³ÛÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý »ÉáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï í³ñã³å»ïÁ µ³Ý³íáñ
Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Õ»Ï³í³ñí»Éáõ ¿ Ý³ËÏÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí: ØÇ³ÛÝ 1918
Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 6-Ç ûñ»Ýùáí ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ å³ñ½áõÃÛáõÝ Ùïóí»ó: ÜáõÛÝÇëÏ ³Ûë ûñ»ÝùÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ í»ñ³Íí»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ Éáõñç µ³ËÙ³Ý: ²ÏÝÑ³Ûï ¿ñ, áñ
å»ïáõÃÛ³Ý, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ¨ ³ÛÝ
Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ÷³ÛïÇÏÇ Ù»Ï ß³ñÅáõÙáí ëï»ÕÍ»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: ä»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑáõßáõÙ ¿ñ, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó å³ßïáÝ³å»ë å»ïù ¿ ×³Ý³ã»ñ ÑÇÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ` ÷áñÓ»Éáí ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ý ¹»Ù
¿ñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ: ²ç ³½³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ï×³é³µ³Ý»óÇÝ, áñ
Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ÏáÙÇë³ñÇ³ïÇ ¨ ë»ÛÙÇ ÁÝ¹áõÝ³Í ûñ»ÝùÝ»ñáí Ó³Ë µÝáõÛÃÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ Ïñ»É
§... ¨ ³Ù»ÝÇó ³é³ç µ³Ýíáñ³Ï³Ý áõ ÑáÕ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ¦6: Ð»ï³ùñùÇñ
¿, áñ µáÉáñ ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáÕÙ ¿ÇÝ ùí»³ñÏ»É ³Û¹ ûñ»ÝùÇÝ, ÇëÏ
ÐÄÎ-Ýª ¹»Ùª ·ïÝ»Éáí ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ë³ËïáõÙ7: ²ÛëåÇëáí, 1918
Ã. ¹»Ï. 6-Ç ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá ûñ»Ýë¹ÇñÇ ËÝ¹ÇñÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ¹³ñÓ³í ·áñÍ³¹ñí³Í ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ñ¹áõ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ÙÇïí³ÍáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»ÉÁ:
²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÝ· Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñ áõÝ»ó»É »Ý ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝª (Ð. ø³ç³½ÝáõÝáõ) ¨ »ññáñ¹` (². Ê³ïÇëÛ³ÝÇ, 1919 Ã. û·áëïáë) Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 1918 Ã. û·áëïáëÛ³Ý Ñéã³Ï³·ñÇª ².
Ê³ïÇëÛ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÝ ³ñÍ³ñÍáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ, Ñ³ïáõÏ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÙÇ ß³ñù ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý³Ñ³ñó»ñÇ: ¸ñ³Ýó Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ½³ñ·³óáõÙ ¿ñ ³åñáõÙª å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÇó ¨ ï³ññ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »ñ³ßË³í³ñáõÙÇó
ÙÇÝã¨ ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñéã³ÏáõÙÁ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇÝ` ÷á÷áË»Éáí Ï³Ù Éñ³óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó
5

¶áÑ³ñ Ø³ÝáõÏÛ³Ý, ø³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ, §Üáñù¦, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, 1991 Ã., Ù³ÛÇë,
ÃÇí 5, ¿ç 101-102:
6
î»°ë §¼³Ý·¦, Ã»ñÃ, 1918 Ã., ¹»Ïï»Ùµ»ñ, ÃÇí 81, ¿ç 2:
7
î»°ë §ÄáÕáíáõñ¹¦, Ã»ñÃ, 1918 Ã., ¹»Ïï»Ùµ»ñ, ÃÇí 44:
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ÙÇ Ù³ëÇ ÝáñÙ³ïÇí µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: 1920 Ã. ÑáõÉ. 6-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó §Ðå³ï³ÏáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÁ8: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Û¹ ûñ»ÝùÇª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ
éáõë³-ï³×Ï³Ñå³ï³ÏÝ»ñÁ, áíù»ñ §ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇÝ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ¦9: ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáÕ éáõë³Ï³Ý ¨ ï³×Ï³Ï³Ý Ñå³ï³ÏÝ»ñÁ §Ðå³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÁ Ññ³å³ñ³Ïí»Éáõ å³ÑÇó »ñ»ù ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³íáõÝù áõÝ»ÇÝ Ññ³Å³ñí»Éáõ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ³ßï³ñ³ñ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ: ¼áñ³ÏáãÇ ï³ñÇùÇ Ñ³ë³Í Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ
Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ññ³Å³ñí»É ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ÙÇ³ÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ï³Ù ³Û¹ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙÇó ³½³ïí»Éáõó Ñ»ïá:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý áÉáñïÇ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¿ÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý10,
µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý, µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý, ¹³í³Ý³ÝùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ïÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ËáëùÇ ¨ Ù³ÙáõÉÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý, ÏÛ³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: êñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË ·áñÍ»óÇÝ ÐÐ-áõÙª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ: ²Ûë Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³Ýó Ñ³ñóáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñ»É ¿ Ñ»ïÁÝÃ³ó ÙÇïáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, éáõë³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
(1864 Ã. ¹³ï³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ, áñ áã áù ã¿ñ Ï³ñáÕ Ï³É³Ý³íáñí»É áõ ³½³ï³½ñÏí»É ³é³Ýó ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹Ç 1918 Ã. ¹»Ï. 6-Ç ûñ»ÝùÝ»ñÇ
áõÅáí ·áñÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ §áã áù ãÇ Ï³ñáÕ
å³ïÅí»É ¹³ï³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù ½³Ýó³ÝùÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ Ï»ñå, ù³Ý å³ïß³× ¹³ï³ñ³ÝÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí ¨
¹³ï³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ïß³× ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí¦11: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ, áñ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»ñ ÙÇ³ÛÝ ûñ»ÝùáõÙ Ýßí³Í
å³ïß³× ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Ñéã³Ïí³Í ¿ÇÝ ³ÝÏ³Ë, ÇëÏ ¹³ï³íáñÝ»ñÝ
ûÅïí³Í ¿ÇÝ ³Ý÷á÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí: úñ»Ýë¹Çñ ¨ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó §³ñï³Ï³ñ· ûñ»ÝùÝ»ñáí¦ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ³ñï³Ï³ñ· ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝóáõÙ
ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, ÇëÏ ¹ñ³Ýù Õ»Ï³í³ñíáõÙ ¿ÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇóª ëï³Ý³Éáí Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ¹³ï»Éáõ Ï³Ù ã¹³ï»Éáõ, Ù³Ñ³å³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ï³Ù ãÝß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³ñó»ñáí: ²Û¹ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ Ó¨³Ï³Ýáñ»Ý ã¿ÇÝ
8

î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 118, 2-ñ¹ Ù³ë, Ã. 145:
î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 129, Ã. 29: ä³Ñå³Ýí»É ¿ ûñ»ÝùÇ éáõë»ñ»Ý ï»ùëïÁ: ì»ñï³éáõÃÛ³Ý
Ù»ç û·ï³·áñÍí³Í ¿ §поданнство¦ (Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ) »½ñáõÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ µáõÝ ï»ùëïáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ý³¨ §ù³Õ³ù³óÇ¦ ¨ §ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
10
Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 1917 Ã. Ù³ñïÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ Çñ å³ñïùÝ ¿ å»ï³Ï³Ý
Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ Ýáñª ³½³ïáõÃÛ³Ý, ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí: Ð³Ûï³ñ³ñí»ó Ñ³Ù³Ý»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí, í»ñ³óí»óÇÝ
¹³ë³ÛÇÝ, ÏñáÝ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ (ï»°ë Стешенко Л. А., Шамба Т. М.,
История государства и права России: Академический курс. В 2 т., Т. 2, XX в. М., 2003, ¿ç 693):
11
Óñòàâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Ñá¹í. Ñá¹í. 1, 14, ÇÝãå»ë Ý³¨ Óñòàâ ãðàæäàíñêîãî
ñóäîïðîèçâîäñòâà, Ñá¹í. Ñá¹í. 1, 2, 3, 415 /Â êí.: Ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî X-XX âåêîâ.
Òîì 8, Ñóäåáíàÿ ðåôîðìà. Ì., 1991:
9
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ÙïÝáõÙ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç, Ýñ³ÝóáõÙ ã¿ñ ·áñÍáõÙ
¹³ï³íáñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ý÷á÷áË»ÉÇáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ:
ä³ñï³¹Çñ áñáßáõÙÝ»ñÇ, ³ñï³Ï³ñ· ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í ÏáÙÇë³ñÝ»ñÇ
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ (¹³ë³ÉùáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÏáÙÇë³ñÁ, ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ å»ïÇ å³ßïáÝÁ, §½ÇÝ³Ñ³í³ùÇ Ñ³ïáõÏ ÏáÙÇë³ñÁ¦), ³ñï³Ï³ñ· ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ áõ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý É³ÛÝ³ÏÇ ÏÇñ³éáõÙÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ½³Ý·í³Í³µ³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ñ í³ñã³Ï³Ý Ï³É³ÝùÁ, ÇÝãÁ í»ñ³óÝáõÙ ¿ñ ³ÝÓÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ:
1917 Ã. Ù³ñïÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óñ»ó Ù³Ñ³å³ïÇÅÁ12: ê³Ï³ÛÝ ÑáõÉÇëÇ 12-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó áñáßáõÙ §è³½Ù³×³Ï³ïáõÙ Ù³Ñ³å³ïÇÅ
ÙïóÝ»Éáõ ¨ é³½Ù³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦13: ²Û¹ áñáßÙ³Ùµ Ãí³ñÏí³Í ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Éñï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áñå»ë å³ïÅÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ï»ë³Ï ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ñ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó
í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍ»ñÁ ùÝÝáõÙ ¿ÇÝ é³½Ù³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÝ ³ÝÑ³å³Õ ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ áõÅÇ Ù»ç ¨ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³ï³ñíáõÙ: Ø³Ñ³å³ïÅÇ ³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Á ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ·áñÍ»ó
Ý³¨ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ 1919 Ã. ÑáõÉÇëÇ 24-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó §úñ»Ýù
Ù³Ñí³Ý å³ïÅÇ Ù³ëÇÝ¦: ¸ñ³Ýáí å»ï³Ï³Ý ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³í³Ï³ÝÇÝ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí»ó Ù³Ñ³å³ïÇÅ 14 : 1920 Ã. Ù³ÛÇëÛ³Ý
³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý ³éÇÃí ûñ»Ýë¹Çñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ù³ÛÇëÇ 8-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó §²ñï³Ï³ñ· ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ Ýñ³ ¹³ïÇÝ »ÝÃ³Ï³ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ûñ»ÝùÁ¦15:
ä³ïÅ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ñ ³ÛÝ, áñ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ³ñ³ñùÝ»ñ, áñáÝù 1919 Ã. ÑáõÉÇëÇ 24-Ç ûñ»Ýùáí áõÝ»ÇÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ å³ïÇÅÝ»ñ, ³å³ ³Ûë ûñ»Ýùáí ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ù³Ñ³å³ïÇÅ: Ø³Ñ³å³ïÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ Ï³ï³ñí»ó Ý³¨ §ä»ï³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÝÇß»ñ Ï»ÕÍ»Éáõ ¹»Ù å³ïÇÅÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 1920 Ã. û·áëïáëÇ 20-Ç ûñ»Ýùáí16,
ÇÝãå»ë Ý³¨ 1920 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2-Ç §ä³ßïáÝ»³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ûñ»Ýùáí¦ 17 : ²ÛëåÇëáí, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ùñ»³ÍÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ
Í³í³ÉáõÙÝ áõ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³×Á Ñ³ñÏ³¹ñ»óÇÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ý»ñÙáõÍ»Éáõ Ù³Ñ³å³ïÇÅ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝ»É ¹ñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ:
¸³í³Ý³ÝùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ïÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ³ñí»É: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ëÝ³íáñ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ïå³ñ³ÝÝ»ñ, ïå³·ñíáõÙ
¿ÇÝ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ Ù»Í³ù³Ý³Ï ¨ ÷áùñ³ù³Ý³Ï Ã»ñÃ»ñ ¨ ³Ùë³·ñ»ñ ÇÝãå»ë Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ï»Õ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ûñÇÝ³Ïª Î³ñëÇ ¨ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ:
¸ñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ
12

î»°ë Исаев И. А., История государства и права России. М., 2004, ¿ç 549:
î»°ë Ýßí. ³ßË., ¿ç 705-706:
14
î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 14, 2-ñ¹ Ù³ë, Ã. 126:
15
î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 69, Ã. 126:
16
î»°ë ÐÐ ²², ý. 198, ó. 1, ·. 58, Ã. 114:
17
î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 162, 2-ñ¹ Ù³ë, Ã. 336:
13
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µÝáõÛÃÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Éáõë³íáñã³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÝ
¿ÇÝ: Ø³ÙáõÉÇ ¨ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³½³ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ »ñÏ³ñ ã·áñÍ»ó: 1920 Ã. ·³ñÝ³ÝÇó µÛáõñá Ïáãí³Í Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»ó
³Ûë Çñ³íáõÝùÇ ³ñï³Ï³ñ· ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ: Ð³Ï³Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ÃéáõóÇÏÝ»ñÇ
áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 1920 Ã. Ù³ÛÇëÇ
6-ÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³óñ»ó áñáßáõÙ §ïå³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ñ³íÙ³Ý, ³ÝáÝó íñ³ ¹ñí»ÉÇù ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ¦ ·áñÍ³¹ñáõÙÁ ï³É Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ18: ÊáëùÇ ¨ Ù³ÙáõÉÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹»Ù áõÕÕí³Í
Ñ³çáñ¹ ³ñï³Ï³ñ· ÙÇçáó³éáõÙÁ ÏÇñ³éí»ó 1920 Ã. ë»å. 17-ÇÝ, »ñµ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ü¶Ü-ÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó §ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éù ³éÝ»É §Üáñ Ëáëù¦ Ã»ñÃÇ ÙáõïùÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ñ·»É»Éáõ¦ Ñ³Ù³ñ19:
ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ éáõë³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó
Ý»ñÙáõÍ»ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ Ï³½Ù»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ, ÅáÕáíÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Çñ³íáõÝùÁ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ÄáÕáíÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ñ Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ20: ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíÝ»ñ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñ ·áõÙ³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ
·áñÍáõÙ ¿ñ ³ÝË³÷³Ý: ¸ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ïå³·ñíáõÙ ¿ÇÝ Ù³ÙáõÉáõÙ21: ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ñ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³½³ï³Ï³Ý µÝáõÛÃ áõÝ»óáÕ ÙÇ³íáñÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ, áñÇ ßÝáñÑÇí Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µ³½Ù³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ¿ñ, ³½³ïáñ»Ý ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ³ÛÉ³½·ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ: Î³ÛÇÝ Ý³¨
³ñï³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ûñÇÝ³Ïª Ð³Û ë³ÑÙ³Ý³¹Çñ é³ÙÏ³í³ñÝ»ñÁ, êáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ, §ëå»óÇýÇÏÝ»ñÁ¦ ¨ ³ÛÉÝ22:
²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÉñÇí Ýáñ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáí Ï³ñ·³íáñí»ó å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝóÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ23, ÁÝïñí»Éáõ ¨ ÁÝïñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑáõñ¹Á 1919 Ã. Ù³ñïÇ 31-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ å³éÉ³Ù»ÝïÇ
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»ÝùÁ¦, áñÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿ñ ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ: úñ»ÝùÇ 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ, áñ §ÐÐ å³éÉ³Ù»ÝïÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ÁÝïñáõÙ ¿ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, ³é³Ýó ë»éÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ýª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³í³ë³ñ ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ·³ÕïÝÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ¦:
18

î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 118, 1-ÇÝ Ù³ë, Ã. 80:
î»°ë ÐÐ ²², ý. 199, ó. 2, ·. 118, 2-ñ¹ Ù³ë, Ã. 207:
20
1906 Ã. Ù³ñïÇÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ñ Ññáí³ñï³Ï §ÄáÕáíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦
(ï»°ë Исаев И. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 518-519):
21
î»°ë ûñÇÝ³Ïª §Ú³é³ç¦, Ã»ñÃ, 1920 Ã., 10 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ, ÃÇí 22:
22
ì»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³ÝÓÝ³å»ë ßáß³÷»ÉÇ ¹»ñ ã»Ý áõÝ»ó»É (ï»°ë Ð³ÏáµÛ³Ý ². Ø., Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (1918-1920 ÃÃ.): ºñ¨³Ý, 1998, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ¿ç 16):
23
²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ¹ñ³ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»°ë ì³Õ³ñßÛ³Ý ². Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (1918-1920 ÃÃ.): ºäÐ Ññ³ï., ºäÐ,
2012, ¿ç 122-126:
19
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»ÇÝ »ñÏáõ ë»éÇ ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, áñáÝó 20 ï³ñÇÝ Éñ³ó»É ¿ñ: úñ»ÝùáõÙ ã¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í áñ¨¿ Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
µÝáõÛÃÇ ÁÝïñ³Ï³Ý ó»Ý½: ä³ëÇí ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù áõÝ»ÇÝ ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ,
áíù»ñ ûÅïí³Í ¿ÇÝ ³ÏïÇí ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáí: ²ÏïÇí ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇó
½ñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ÇëÏ³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³ÝÓÇÝù:
Ø³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ñ èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý
1906 Ã. ³åñÇÉÇ 23-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí: Ø³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó å»ïáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÁ, áñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 24 : ²Û¹ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóí³Í ¿ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ³½³ï ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ íñ³, µ³Ûó ÑÝñ³íáñ ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, áñáß ¹»åù»ñáõÙª å»ï³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ: ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ
ûñ»Ýë¹ÇñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí: ²ÛÝ
¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ¹³ ³ñí»É ¿ ûñ»ÝùÇ áõÅ áõÝ»óáÕ ³Ïï»ñáí` ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ïí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ
³½³ï ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ Ï³ï³íáõÙ ¿ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
µÛáõç»Ç å³Ï³ëáñ¹Á Éñ³óÝ»Éáõ Ï³Ù µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë Çñ³íáõÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí, ÇëÏ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ í»ñ³óí»É Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí:
èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ëñí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ µ³ËáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù 1917 Ã.
ö»ïñí³ñÛ³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¿É ³í»ÉÇ µ³ñ¹³ó³Ý: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝù³Ý ëáõñ ã¿ÇÝ, áñù³Ý
èáõë³ëï³ÝáõÙ: Æ í»ñçá »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ¿ñ, µ³Ûó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝáõÙ ç³Ýù»ñ Ã³÷»óÇÝ ³Ûë áÉáñïáõÙ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ßË³ï³ÝùÇ áÉáñïáõÙ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1919 Ã. ³åñÇÉÇ 8-Ç ÁÝ¹áõÝí»ó ûñ»Ýù §ÊÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝÁ
ÊÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛ³Ý í»ñ³Í»Éáõ Ù³ëÇÝ¦25: ÊÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ
ëÏë»É ¿ ·áñÍ»É 1919 Ã. ÑáõÝÇëÇ 1-ÇÝ: ²ÛÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ ¨ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ ·áñÍÁ26: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÙµáÕç
24

î»°ë Исаев И. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 520:
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ, 1919, Ñá¹í. 105, ¿ç 58:
26
î»°ë ÐÐ ²², ý. 205, ó. 1, ·. 733, Ã. 63: Àëï Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇª Ùß³Ïí»É ¿ÇÝ Ý³¨
Ñ»ï¨Û³É ûñÇÝ³·Í»ñÁ. §¸Åµ³Ëï ¹»åù»ñÇó µ³ÝíáñÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦: ì»ñçÇÝë Ï³ñ·³íáñ»Éáõ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, Ï³Ý³Ýó ¨ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ: ²ñËÇí³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñáõÙ å³Ñå³Ýí»É
¿ ³ßË³ï³íáñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ßË³ï³Ýù ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ (ï»°ë ÐÐ ²², ý. 205, ó.
1, ·. 855, Ã. 68):
25
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Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ µ³Å³Ýí»É ¿ ãáñë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÇ
ÙÇç¨` ºñ¨³ÝÇ, ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ, Î³ñëÇ, Ü³ËÇç¨³ÝÇ: 1919 Ã. ºñ¨³ÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ó ³ßË³ï³ÝùÇ µáñë³, ÇëÏ ÂÇýÉÇëáõÙª ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý µÛáõñá: 1919 Ã. ÑáõÉÇëÇ 23-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí»ó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ßï³ñ³ñ
Ï³Ù»ñ³27: Ð³Û³ëï³ÝÇ å³éÉ³Ù»ÝïÇ 1920 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 8-Ç ûñ»Ýùáí ÑÇÙÝ³¹ñí»ó ³é³ÝÓÇÝª ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 28 , áñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ï³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇë³ñÇ³ï` ÏáÙÇë³ñÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ: Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ¿ÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ (ÞÇñ³ÏÇ Ý³Ñ³Ý·Ç) ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáÙÇë³ñÝ»ñÁ: ØÝ³ó³Í ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ` ¸ÇÉÇç³Ý, Ô³ñ³ùÇÉÇë³, ²Ëï³, ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·ÇãÝ»ñ: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ßï³ñ³ñ ÏáÉ»·Ç³É Ï³Ù»ñ³ ÑÇÙÝ³¹ñí»ó
Ý³¨ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßïÁ ¹ñí³Í ¿ñ å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ýí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý íñ³`
å³Ûù³ñ»Éáí ëáíÇ ¨ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñÇ ¹»Ù: ²Û¹áõÝÑ³Ý¹»ñÓ, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ëÏ½µáõÙ Ñ³ïí³Í³µ³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³í»ÉÇ É³ÛÝáñ»Ý ëÏë»óÇÝ Ñá· ï³Ý»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
¸³ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ñ»Ýó Ã»Ïáõ½ Ð. ø³ç³½ÝáõÝáõ ¨ ². Ê³ïÇëÛ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÇó: Î³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ñ Çñ Ñå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛáõÝÁ (Ýí³½³·áõÛÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÁ, áñµ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »ñ³ßË³íáñáõÙÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ Çñ³íáõÝùÁ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ): ²Ûë Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ãí³ñÏí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ:
ÎñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ µ³ñÓñ³óí»ó ¹»é¨ë 1918 Ã. ³Ùé³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹åñáóÝ»ñÁ, áñ ³í»ñí»É Ï³Ù ÷³Ïí»É ¿ÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý Ý»ñËáõÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, å»ïù ¿ ëÏë»ÇÝ ÝáñÇó ·áñÍ»É: º°í Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ¨° ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ, áñ áõëáõóÙ³Ý ¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý É³ÛÝ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý ã»Ý: ²í»ÉÇÝ, ûñ»Ýë¹Çñ
Ñ³ÝÓÝ³ËáõÙµÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³í ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÇÝ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó, áñ
³ÝÑ³ï Ñáí³Ý³íáñÝ»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ËÙµ»ñÁ
Ëñ³Ëáëí»ÇÝ ¹åñáóÝ»ñ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÇëï ¹Åí³ñÇÝ Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¹åñáóÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹ñí»ñ ï»Õ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ íñ³: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ ¿ñ ¹åñáó³Ï³Ý ó³ÝóÁ ¨ Çñ³·áñÍ»Éáõ ¿ñ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ¦29: Àëï Íñ³·ñÇª ·áñÍ»Éáõ
¿ÇÝ Ý³¨ ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ, Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ¨ éáõë µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ áõÝ»Ý³Éáõ ¿ÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝ: §²Ûë ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý³Ë³å³ñ³ëïí»ó
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ûñí³Ýª 1918 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ¦: ØÇÝã¨ ï³ñ»í»ñç ³í»ÉÇ ù³Ý
27

î»°ë ÐÐ ²², ý. 205, ó. 1, ·. 733, Ã. 63:
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, úñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ, Ññ³ï. å³éÉ³Ù»ÝïÇ, 1920, 11
ÑáõÝí³ñÇ, ºñ., ÃÇí 2, Ñá¹í. 11, ¿ç 9-10:
29
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý è. ¶., 2005 Ã., ¿ç 49:
28
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130 ¹åñáóÝ»ñ í»ñëÏë»óÇÝ áõëáõóáõÙÁ: ÆëÏ 1919 Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ÛÇÝ 135 ï³ññ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñª 11136 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, ¨ 10 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÝ»ñª 313 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí30:
1920 Ã. ³Ùé³Ý ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ 20 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóª 5063 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, áñáÝóáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ÉñÇí Ñ³Û³óí³Í ¿ñ, ÇëÏ éáõë»ñ»ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ûï³ñ É»½áõ: î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ë»É ¿ñ 456-Ç, áñáÝóáõÙ ëáíáñáõÙ ¿ÇÝ 40188 ³ß³Ï»ñï31:
ê³Ï³ÛÝ ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ 150 Ñ³½³ñÇ32: ÜÏ³ïíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³óÁ` ³å³Ñáí»É ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: ´³óí»É »Ý Ý³¨ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ 1920 Ã. ³Ùé³ÝÁ` µ³ñÓñ³·áõÛÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÁ33:
êáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É³Ï³Ý áñáß³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ó»éù ¿ñ µ»ñ»É Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÑáÍ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, å³ñ»Ý³íáñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ùµ: Æ ëÏ½µ³Ý» Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁª µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõó»É áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ó¨³Ï»ñåí³Í ¿ñ áñå»ë ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù-Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝ34: 1918 Ã. ÑáÏ. 11-Ç §¶³ÕÃ³Ï³Ý áñµ»ñÇ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µáÉáñ ·³ÕÃ³Ï³Ý áñµ»ñÇ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ å»ïáõÃÛáõÝÁ í»ñóÝáõÙ ¿ Çñ íñ³35: ²Û¹ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ëï»ÕÍí»ñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ36: 1918 Ã. ÝáÛ.
Ó¨³íáñí³Í Ïá³ÉÇóÇáÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí»ó Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 1919 Ã. ³åñÇÉÇ 8-Ç ûñ»Ýùáí í»ñ³Íí»ó ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý37: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª 1919 Ã. ÑáõÉÇëÇ 5-Ç ûñ»Ýùáí ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ³óñ»ó å³ñ»Ý³íáñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ38: ²ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõó Ñ»ïá ³ÛÝ Ïáãí»ó ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³ßÇÝáõÃÛ³Ý39:
²Ûë Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñëï³Ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ
Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ñ ³ÝÑ³ïÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³ñ³ñ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ` ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³30

î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 50:
î»°ë ÐÐ ²², ý. 207, ó. 1, ó. 341, Ã. 42-43:
32
î»°ë ÐÐ ²², ý. 200, ó. 1, ó. 427, 1-ÇÝ Ù³ë, Ã. 5:
33
î»°ë §úñ»Ýù ºñ¨³ÝáõÙ µ³ñÓñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó µ³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ¦, 1920 Ã., û·áëïáëÇ 9:
ÐÐ ²², ý. 199, ó. 1, ·. 156, Ã. 77:
34
ÊÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù »½ñáõÛÃÁ Í³·»É ¿ñ éáõë³Ï³Ý §право на призрения¦ Çñ³í³Ï³Ý
Ó¨³Ï»ñåáõÙÇó:
35
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ, 1918 Ã., ºñ¨³Ý, Ñá¹. 23, ¿ç 14:
36
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ, 1918, ºñ., Ñá¹í. 23, ¿ç 14:
37
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ï³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ, 1919, ºñ., Ñá¹í. 105, ¿ç 58:
38
1919 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-Ç §ä³ñ»Ý³íáñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»Ýùáí ³Û¹
Ù³ñÙÇÝÁ í»ñ³óí»ó, ÇëÏ ¹ñ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñó ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁ Ñ³ÝÓÝí»ó ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, µ³ßËÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ` ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ:
39
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, úñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ, Ññ³ï. å³éÉ³Ù»ÝïÇ, 1920, 11
ÑáõÝí³ñÇ, ºñ., ÃÇí 2, Ñá¹í. 12, ¿ç 10:
31
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íáõÝùÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ãù³íáñ Ë³í»ñÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóáõÙÁ, áñµ ¨
ãù³íáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý ï³Ï í»ñóÝ»Éáõ å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝÇë Ñ»ï Ï³åí³Íª ³é³ç³ÝáõÙ ¿ñ Ý³¨ áñµ³ÝáóÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: àñµ³ÝáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ÝÓÝí³Í ¿ñ ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ: 1920 Ã. Ù³ÛÇëÇ 16-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»Ýùáí ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ÏÇó ÑÇÙÝíáõÙ ¿ñ àñµ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, áñÇ ËÝ¹ÇñÝ
¿ñ å³Ñå³Ý»É áñµ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñ½»É Ýñ³Ýó ·áõÛù³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ40: Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ñ àñµ³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í»É Ý³¨ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñµ³ÝáóÝ»ñÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Ñ³Û áñµ»ñÇ íñ³41:
²ÛëåÇëáí, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñ¹»·ñ»Éáí Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ éáõë³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ãµ³í³ñí»ó ¹ñ³ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ, ³ÛÉ ½³ñ·³óñ»ó ³ÛÝª
ëï»ÕÍ»Éáí Çñ³í³Ï³Ý Ýáñ »ñ³ßËÇùÝ»ñ: ²Ûë ³éáõÙáí ³é³çÁÝÃ³óÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ ÙÇ ß³ñù Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
³å³ÑáíÙ³Ý, ¹ñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ ¹ñ³Ýó Ã³÷Á ¨ Ù³ëßï³µ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë åÝ¹»Éáõ,
áñ ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñ»ó ³½³ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÇó ëáóÇ³É³Ï³Ý
å»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³Íí»Éáõ ÙÇïáõÙ:

INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS IN THE LEGAL
SYSTEM OF THE FIRST REPUBLIC OF ARMENIA
Levon Shakhparyan
A postgraduate student of Philosophy, Sociology and Law Institute of the National
Academy of Sciences of the Republic of Armenia
_________________________________

The first Republic of Armenia didn’t satisfy by simple application of the Russian
legislation, but improved and adapted it. The progress is evident in the field of ensuring of
employment rights and a number of other rights from social and educational sphere and in
creating mechanisms for their protection and guarantee.
As a liberal state the Republic showed a tendency of transformation into a social state.
By contrast in the field of settlement of some civil rights the regression is observed, a
number of their guarantees were eliminated by applying special forms of management,
introducing special courts and procedure forms.

40
41

î»°ë Ð²², ý. 198, ó. 1, ·. 31, Ã. 16:
î»°ë Ð²², ý. 206, ó. 1, ·. 104, Ã. 18:
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ИНСТИТУТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Левон Шахпарян
Аспирант института философии,
социологии и права НАН РА
______________________

Первая Республика Армения не ограничилась простым применением российского
законодательства, а усовершенствовала его. Прогресс очевиден в вопросах
трудовых прав, права на образование, обеспечения ряда прав социальной сферы.
Республика, будучи либералной, продемонстрировала намерение стать социальным
государством. Несмотря на это в вопросах регулирования некоторых гражданских
прав отмечается регресс: были отменены ряд гарантий прав чвловека с
применением чрезвычайных форм правления, судов и форм судопроизводства.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – é»ó»åóÇ³, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, ¹³í³Ý³ÝùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝ, Ù³Ñ³å³ïÅÇ ³ñ·»Éù, ë³ÑÙ³Ý³¹Çñ ÅáÕáí,
ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ, ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, µÅßÏ³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝù, ËÝ³Ù³ï³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, ³½³ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ, ëáóÇ³É³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ:
Key words: reception, civil rights, the right to private property, freedom of religion,
prohibition of the death penalty, constituent assembly, political rights, voting rights, right to
education, right to receive medical care, care right, liberal state, social state.
Ключевые слова: рецепция, гражданские права, право частной собственности,
свобода вероисповедания, запрет смертной казни, учредительное собрание,
политические права, избирательное право, право на образование, право на
получение медицинской помощи, право на призрения, либеральное государство,
социальное государство.
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²ÜÒÆ úðÆÜ²Î²Ü Þ²ÐºðÆ Ð²êÎ²òàôÂÚ²Ü ºì
¸²ê²Î²ð¶²Ø²Ü Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò ØàîºòàôØÜºðÀ
ÈÇÉÇÃ Ô³½³ÝãÛ³Ý
ÐÐ ¶²² ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ
¨ Çñ³íáõÝùÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
_________________________

ä»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý` áñå»ë ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÏÛáõÝ³ù³ñ³ÛÇÝ
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ áõ å³ñ½³µ³ÝáõÙÁ: Æñ³íáõÝùÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ §³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ »Ý ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÇëïÇïáõïÝ»ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, áñå»ë½Ç Ñ³ëÏ³Ï³Ýù, Ã» ÇÝã ¿ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ¦, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹Çï³ñÏ»É ¹ñ³ Í³·áõÙÁ, ¿áõÃÛáõÝÁ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÁ:
§²ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ëáóÇ³É-Çñ³í³Ï³Ý
µ³ñ¹ »ñ¨áõÛÃ ¿, áñÝ Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó µ³½Ù³ÃÇí Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙáõÙÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿ ïí»É:
²Ûëå»ë, §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í §ß³Ñ¦ Ñ³ëÏóáõÃÛáõÝÁ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ ·ñ»Ã» µáÉáñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó (÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ, ëáóÇáÉá·Ç³, Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ)1:
öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝáõÙ §ß³Ñ¦-Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÝÓÝ³ó ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹ñ¹³å³ï×³é:
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³Ñ»ñ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ó·ïáõÙÝ»ñÇÝª µ³í³ñ³ñ»Éáõ Çñ»Ýó ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñ»·¨áñ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ2:
§Þ³Ñ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Çñ³í³µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë ûÅïí³Í ¿ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûëå»ë, ·»ñÙ³Ý³óÇ Çñ³í³µ³Ý è. ºñÇÝ·Ý ³é³çÇÝÝ ¿ñ,
áñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ß³Ñ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁª áñå»ë Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ëáóÇ³É-Çñ³í³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù:
Àëï è. ºñÇÝ·Ç` Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Í³·áÕ ß³Ñ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý Çñ³íáõÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ3:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ¶.Þ»ñß»Ý¨ÇãÁ, ½³ñ·³óÝ»Éáí ³Û¹ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, Çñ³í³·»ïÝ»ñÇó ³é³çÇÝ ¿ñ, áñ Ó¨³Ï»ñå»ó §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ »½ñáõÛÃÁ ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ í»ñÉáõÍ»ó ³ÛÝ:
Üñ³ Ï³ñÍÇùáí, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ëáõµÛ»ïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ë³ËïáõÙÁ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ñï³óáÉíáõÙ ¿
ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùáõÙ4:
1

î»°ë Михайлов С. В. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права//Государство и право, 1997, №7, ¿ç 86:
2
î»°ë Азильян А. Н. Краткий экономический словарь, М., 2002.С..284; Философский энциклопедический словарь/Под ред. Ильича Л.Ф., М., 1983, ¿ç 23:
3
î»°ë Иеринг Р. Юридические факты в советском праве. М., 1984, ¿ç 76-79:
4
î»°ë Шершеневич Г. Ф. Общая теория права.М., 1911, ¿ç 82-84:
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âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ù·³Ù³ÝùÇÝ, áñ Ù³ñ¹áõ, ù³Õ³ù³óáõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙ ãÇ ëï³ó»É, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ï³ñ³µÝáõÛÃ ¨ ï³ñ³ï»ë³Ï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: àñáß ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ áñå»ë
§ûñ»Ýùáí ÃáõÛÉ³ïñí³Í` ëáõµÛ»ÏïÇ áñáß³ÏÇ µ³ñÇùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ó·ïáõÙ¦, ÇëÏ
ÙÛáõëÝ»ñáõÙª áñå»ë §ûñ»ÝùáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ß³Ñ»ñ¦, §ß³Ñ»ñ, áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ý
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ã»Ý ·ï»É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñáõÙ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ »ÝÃ³Ï³Ý »Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó¦ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûëå»ë, ².
Ø³ÉÏáÝ Çñ³í³óÇñ»Ý ÝßáõÙ ¿, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ, ÇÝãå»ë ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÁ,
ûÅïí³Í ¿ å»ïáõÃÛ³Ùµ ÁÝÓ»éí³Í ¨ å³ßïå³ÝíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ð»ï¨³µ³ñ, áñáß³ÏÇ µ³ñÇùÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ Ó·ïáõÙÁ ¨ ³Û¹ µ³ñÇùÇÝ ïÇñ³Ý³Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù Çñ³í³·»ïÝ»ñÁ Ï³åáõÙ »Ý
ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï, áñï»Õ §ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇã Ñ³ïÏ³ÝÇß ¿5: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ Ü Ø³ïáõ½áíÁ. §úñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ß³ÑÝ ¿, áñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ûñÇÝùÇ íñ³, µËáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó, ¨
å³ßïå³ÝíáõÙ ¹ñ³Ýáí, ãÝ³Û³Í áñ ³Ùñ³·ñí³Í ã¿ ÏáÝÏñ»ï Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáõÙ¦6:
àõß³·ñ³í ¿ ì. êáõµ³ãáíÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ÓÛ³Ýª §úñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ ëáõµÛ»ÏïÇ Ó·ïáõÙÝ ¿ û·ïí»É áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇó, ¨ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹ÇÙ»É Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝª Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨
µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, áñáÝù áñáß³ÏÇáñ»Ý ÃáõÉ³ïñíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó`
ûµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõùÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ï³Ù Ýñ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÙ³ëïÇó µËáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ï»ëùáí¦7:
Àëï Ü. ì. ìÇïñáõÏÇ` ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ýñ³
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ª µ³í³ñ³ñ»Éáõ ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý
ûµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùáí8: ö³ëïáñ»Ý ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ»óíáõÙ »Ý ëáõµÛ»ïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ:

Ø»Ýù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ýù Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ áñ³ß³ÏÇ í»ñ³å³ÑáõÙáí. ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Ýñ³ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ û·ïí»Éáõ áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:
àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ³ñ¹Ç å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³×³Ë
ÝßíáõÙ ¿, áñ ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ µËáõÙ »Ý Ýñ³ ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó: êáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáõµÛ»ÏïÇÝ ïñíáÕ ¨ å³Ñå³ÝíáÕ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ (³½³ïáõÃÛáõÝ)ª Áëï Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ»Éáõ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù
Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ûµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùáí9: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÇ ³Ùñ³·ñáõÙÁ ûñ»ÝùáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ç5

î»°ë Малько А. В. Законные интересы советских граждан.1990, ¿ç 59-62:
Матузов Н. Субективные права граждан ССС. Саратов.1966, ¿ç 76; ÝáõÛÝÇ Правовая система и
личность, Саратов, 2003, ¿ç 80-82:
7
Субачев В. В. Законные интересы. Норма. М. 2009, ¿ç 38:
8
Витрук Н. В.Общая теории правового положения личности. Норма. М.,2008, ¿ç 148:
9
î»°ë Бадирян Г. М., Проблематика прав личности в новейшей истории Армении: вопросы
теории и практики, Ер., Авт. изд.,2006.С. 103; Матузов Н. И., Теория и практика прав человека
в России//Правоведение, 1998, №4, ¿ç 12:
6
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ñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝª ³½³ïáñ»Ý û·í»Éáõ áñáß³ÏÇ µ³ñÇùÝ»ñó, ûñ»Ýùáí ³Ùñ³·ñí³Í ã³÷áí ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
²ñ¹Ç å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ·Çï³×ÛáõÕÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ10: ²ÛëÇÝù` ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáõÙ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ñÙÝ³ó³Í) ³Ùñ³·ñí³Í ß³Ñ»ñÇó µ³óÇ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ß³Ñ»ñ, áñáÝù »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¨ å³ßïå³ÝíáõÙ (å³Ñå³ÝíáõÙ) »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Çñ³íáõÝùÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ß³Ñ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, áñáÝù Çñ³·áñÍíáõÙ »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ
ûñ»ÝùÁ áñáß³ÏÇ ËáõÙµ ³ÝÓÝ³ó ûÅïáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí, áñáÝù ß³Ñ»ñÇ
Çñ³óÙ³Ý ÙÇçáó »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: ¸ñ³ íñ³ ¿ Ë³ñëËí³Í Çñ³í³·»ïÝ»ñÇó áÙ³Ýó

¹ÇñùáñáßáõÙÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í »Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ØÛáõëÝ»ñÝ ¿É Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Çñ³í³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ »Ý` ûÅïí³Í áõÕÕ³ÏÇ Çñ³í³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÓÇ µ³½Ù³µÝáõÛÃ ß³Ñ»ñÁ ÙÇßï ã¿, áñ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ÉÇÝ»É ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ¹ñ³Ýó ÝÛáõÃ³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ð»ï¨³µ³ñ Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ß³Ñ ¹³ñÓÝ»É Çñ³íáõÝù, ù³ÝÇ áñ ß³Ñ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÇí å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
ÜÏ³ï»Ýù, áñ ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÇ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ß³ÑÁ ÝáõÛÝå»ë å³ßïå³ÝíáõÙ ¿ (å³Ñå³ÝíáõÙ) å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ³Û¹
å³ï×³éáí ¿É ûñÇÝ³Ï³Ý ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ýáñáß ¿ ÙÝáõÙ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, áñáÝù ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ã»Ý á°ã ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ á°ã ¿É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É è. º. ÔáõÏ³ëÛ³ÝÁ ³é³-

ç³ñÏáõÙ ¿ ³ÝÓÇ` ûñ»Ýùáí å³ßïå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»É (ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ) É³ÛÝ
¨ Ý»Õ ÇÙ³ëïÝ»ñáí11:
È³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, §ûñ»Ýùáí å³ßïå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í »Ý ÇÝãå»ë ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý ³Û¹åÇëÇ
ÙÇçÝáñ¹³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ: §úñ»Ýùáí å³ßïå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ý»Õ ÇÙ³ëïáí ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ã»Ý ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ ·ïÝíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:

Ø»ñ áõáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ý·»É »Ýù ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³10

î»°ë Патюлин В. А. Государство и личность в СССР (правовые аспекты взаимноотношений),
¿ç 79-122, Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические
вопросы), М.,1968.., ¿ç 133-142; Чечет Д.М. Субъективное право и формы его защиты.Л.,1989,
¿ç 35-43; Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве.
Саратов, 1990, ¿ç 39-47; Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР, ¿ç 215-217; Малько
А. В. Субачев В. В. Законные интересы как правовая категория.СПб, 2004, ¿ç 57-58:
11
î»°ë Гукасян Р. Е, Ýßí. ³ßË., ¾ç 36-37:
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Ñ»ñÁ ³ÝÓÇ Ùáï Í³·áõÙ (³é³ç³ÝáõÙ) »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÛÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³Ý »Ý Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý: Æñ³í³Ï³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ãÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙ Çñ³í³Ï³Ý Ýß³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ß³Ñ»ñÁ, ³ÛëÇÝù` ³ÛÝ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù µËáõÙ »Ý ³éûñÛ³ ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ¨ áñáÝù Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ëáíáñáõÃ³ÛÇÝ, µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí:
Ð»ï¨³µ³ñ, ³ÝÓÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ ß³Ñ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñ
¹ñ³Ýù ÁÝÏ³Í »Ý Çñ³íáõÝùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³óáõÙÁ Ë³ñëËíáõÙ ¿
ûñ»ÝùÇ íñ³, »ñ³ßË³íáñíáñáõÙ ¨ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí:

àñå»ë½Ç ß³ÑÁ ×³Ý³ãíÇ ûñÇÝ³Ï³Ý, ³ÛÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ûñ»ÝùÇÝ (Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝÇ ûñ»ÝùÇÝ), ÇëÏ ¹ñ³ Çñ³óáõÙÁ ãå»ïù ¿ Ë³ËïÇ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ÑÇß»óÝ»É, áñ áñå»ë½Ç ß³Ñ»ñÁ ¹³éÝ³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý,
å»ïù ¿ Ñ³Ù³åï³ëË³Ý»Ý áã Ã» Çñ³íáõÝùÇÝ, ³ÛÉ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ (ûñ»ÝùáõÙ
³Ùñ³·ñí³Í ÝáñÙ»ñÇÝ):
Ø»ñ Ï³ï³ñ³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·í³Í ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝáõÃ³·ÇñÁ: úñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇó.
1) úñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ, áñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ·»ñ³ÏßÇé
Ù³ëÁ. ³ÝÓÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³ëÝ»É å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñÙ³ÝÁ:
2) úñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ, áñÁ ÑÇÙí³Í ¿ ³é³çÇÝÇ íñ³ª Ë³Ëïí³Í, áïÝ³Ñ³ñ³Í Ï³Ù íÇ-

×³ñÏíáÕ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
¹ÇÙ»ÉÁ: Ð³Ù³ÙÇï »Ýù ì. ¶ñÇµ³ÝáíÇ Ñ»ï ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙ, áñ ù³Õ³ù³óáõ ¹ÇÙáõÙÁ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÙÇßï ã¿, áñ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ñ³Ýù, ³ÛÉ áñáß ¹»åù»ñáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ12:
âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ¦ ¨ §ûñ»Ýùáí å³ßïå³ÝíáÕ (å³Ñå³ÝíáÕ) ß³Ñ¦, ÇÝãå»ë Ý³¨ §Çñ³í³Ï³Ý ß³Ñ¦ ¨ §Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑáÙ³Ýß³ÛÇÝ »½ñ»ñ áõÝ»Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ (º. ä. ¶áÙÇÝ, ². Ü. Þ³ÛÏ»Ýáí) ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇ ¿ÇÝ, áñ
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ï³ñµ»ñ³Ï»É ³Û¹ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Çñ³í³Ï³Ý ß³ÑÁ Çñ³í³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ÙÇçáõÏÝ ¿:
àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ã»Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ³Û¹ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙ »Ý áñå»ë ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ý·»É »Ýù ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Çñ³í³·»ïÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇí ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª ³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ùñ³·ñ»Éáí Çñ
Ñ³Ù³ñ ëáõµÛ»ÏïÇí Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ:
². Ü. Þ³ÛÏ»ÝáíÁ ·ñáõÙ ¿. §Æñ³íáõÝùáõÙ ³ñï³óáÉí³Í µáÉáñ ß³Ñ»ñÁ Çñ³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ¿: Ð»ï¨³µ³ñ, §ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÁ¦ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý
ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù áñù³Ý ¿É áñ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý Ï³ñ·³íáñí³Í »Ý, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáíí³Í ã»Ý ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõùÝ»ñáí, Ýå³-

12

î»°ë Грибанов В. П. Пределы осуществления защиты гражданских прав. М., 2002, ¿ç 278:
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ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³Ýí³Ý»É §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦, ÇëÏ ³ÛÝ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù Çñ³óíáõÙ »Ý
ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, §Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦13:
Üß»Ýù, áñ è. ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ¦ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ·ïÝíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³, ù³ÝÇ áñ µáÉáñ ß³Ñ»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Çñ³óíáõÙ »Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »Õ³Ý³Ïáí14: ²Ûëï»ÕÇó »½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ýù, áñ §Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ¦ ¨ §Çñ³í³Ï³Ý ß³Ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÝãå»ë Í³·áõÙÝ³µ³Ýáñ»Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñ »Ý, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ûñ»ÝùáõÙ ÏáÝÏñ»ï ³Ùñ³·ñí³Í Ï³Ù ¹ñ³ÝáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ß³ÑÁ:
§Æñ³í³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ ¨ §ûñ»Ýùáí å³ßïå³ÝíáÕ ß³Ñ»ñÇ¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ï»ë³µ³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ¹ñ³Ýù ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ »Ý Áëï É³ÛÝ ¨ Ý»Õ ï»ë³ÏÝ»ñÇª ³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ, áñ ÙÇ ÏáÕÙÇó` §Çñ³í³Ï³Ý ß³ÑÁ¦ É³ÛÝ ¿ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ¦ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Çó, ù³ÝÇ áñ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ûñ»Ýùáí ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ ß³ÑÁ: ØÛáõë ÏáÕÙÇóª ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ÑÁ, áñÁ ÇÙ³ëïáí ï³ñµ»ñíáõÙ ¿
Çñ³í³Ï³Ý ß³ÑÇó, Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ûñÇÝ³Ï³Ý ¨ »ñ³ßË³íáñí³Í å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
Ð»ï¨³µ³ñ, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ, ÙÝ³Éáí Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïáõÙ, Çñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ ½³Ý³½³Ýí»É ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ï³ñ³ï»ë³Ï ß³Ñ»ñÇó: ²ÛëÇÝùÝª ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí (Ó¨áí) Çñ³í³Ï³Ý ¿`

É»·ÇïÇÙ, ÇëÏ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý` µ³½Ù³½³Ý ¨ ï³ñ³µÝáõÛÃ: Ð»ï¨³µ³ñ, Çñ³í³Ï³Ý (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý) ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý (ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ) ß³Ñ»ñÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹í»É ³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí (ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¨
ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ), áñáÝó ßÝáñÑÇí ß³ÑÁ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý: ²Û¹ å³ï×³áí ¿É ß³Ñ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ §ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ¦, §Çñ³í³µ³Ï³Ý³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ¦ Ï³Ù §Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ¦ ×Çßï ã¿:
Þ³ÑÁ ÙÇßï ÑÇÙÝ³Ï³Ý, ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇóª ÑÇÙù Í³é³Û»Éáí ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëÇÝùÝ, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ß³ÑÝ
¿, áñÁ µËáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇó ¨ å³ßïå³ÝíáõÙ Ýñ³Ýáí, ë³Ï³ÛÝ ÏáÝÏñ»ï Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáõÙ ãÇ ³Ùñ³·ñíáõÙ:
²Ûëï»ÕÇó »½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ýù, áñ §Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ¦ ¨ §Çñ³í³Ï³Ý ß³Ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÝãå»ë Í³·áõÙÝ³µ³Ýáñ»Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñ »Ý, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ ³ñï³óáÉáõÙÁ Ï³Ù ûñ»ÝùáõÙ ÏáÝÏñ»ï ³Ùñ³·ñáõÙ ëï³ó³Í ß³ÑÁ:
²ÝÓÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ³ÝÓÇ Çñ³í³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ÙÇçáõÏÁ, ÑÇÙùÝ »Ý, ³ÛÝ Ýí³½³·áõÝ ù³Ý³ÏÁ,
³é³Ýó áñÇ Ù³ñ¹Á ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù ³Ý¹³Ù: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Çñ³í³·»ïÝ»ñÇó áÙ³Ýù ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ÁÝ¹ñÏáõÙÁ ³ÝÓÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ
ï³ññ»ñÇ Ù»çª ÑÇÙÝ³íáñ»Éáí, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁ Ï³ÛáõÝ »ñ¨áõÛÃ ¿, ¨ ûÅïí³Í ã¿ Çñ³13

î»°ë Шайкенов Н. А. Категория интереса в Российском праве//Правоведение.1999, № 7, ¿ç
9,10-14:
14
î»°ë Гукасян Р. Е. Правовые и охраняемые законом интересы, М., 2006, ¿ç 116 : Чечет Д. М.
Ýßí.³ßË., ¿ç 38:
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15

í³Ï³ñ·³íáñÇã ·áñÍ³éáõÛÃáí : ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Û¹åÇëÇ Ùáï»óáõÙÁ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¿ ¨
ãÇ Ï³ñáÕ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³íáñ»É ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ Ï³ï³ñí³Í
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ý·»É »Ýù ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿
ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ` áñå»ë ³ÝÓÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññÇ
³Ýï»ëáõÙÁ: Æñ³íáõÝùÝ»ñ, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÝÓÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÙÇçáõÏÁ:
Ø³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Ù»Í³ÃÇí »Ý, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµª Ë³Ûï³µÕ»ï: ²Ûëå»ë, áñáß ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ Ýå³ëïáõÙ »Ý ³ÝÓÇ Ñá·¨áñ Ï³Ù ÝÛáõÃ³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁ` »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:
²Û¹ µáÉáñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ¹ñ³Ýù ¹³ë³Ï³ñ·»É Áëï áñáß³ÏÇ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ:
ä»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛáõÝ Ù»ç É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ16:
²é³çÇÝ ËáõÙµÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù µÝáñáß »Ý Çñ³íáõÝùÇ µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñÇÝ: ¸ñ³Ýù ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³í³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó µËáÕ ß³Ñ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³ÝÓÇ ³Ýûï³ñ»ÉÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, µ³ñÇùÝ»ñÇ, Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ (å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ):
ºñÏñáñ¹ ËáõÙµÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý (Çñ³íáõÝùÇ) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ×ÛáõÕáõÙ ¨ µÝáñáß »Ý ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É ×ÛáõÕÇÝ:
²Ûå»ë, Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ ß³ÑÁ, áñÁ µËáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí ³Ùñ³·ñí³Í ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇó, Ýñ³ ³ÛÝ ß³Ñ³·ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ»Ý ³ÝÙ»Õ, ù³ÝÇ ¹»é Ýñ³ Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³å³óáõóí³Í ã¿
ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí`¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý
áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí:
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ù³ñ¹Á ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿ ¨ Ï³Ëí³Í Çñ Çñ³í³Ï³Ý íÇ×³ÏÇóª å»ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï áñáß³ÏÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿: àõëïÇ ûñÇÝ³ã³÷ ¿, áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ëï³ó»É ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ »ñÏáõ ËÙµ»ñÇ` 1) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³ó ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, 2) Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ³ó ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ:
àñå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù` µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ ûÅïí³Í »Ý å»ïáõÃÛáõÝ ÏáÕÙÇó ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ×³Ý³ãí³Í ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñáí` ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ï³ñÇùÇó, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Ùï³íáñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÀÝ¹ áñáõÙ, ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ µÝáõÛÃáí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý »Ý, ÇëÏ ¹ñ³ÝóáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ³ÝÓÇ
ÙÕáõÙÝ»ñÁ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ »Ý: Ð»ï¨³µ³ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý15

î»°ë Карташкин В. А. Права человка: международня защита в условиях глобализации.М.,
Норма. 2009.С.43-47; Лукашева Е. А. Права человека.М., 2013, ¿ç 73; ÜáõÛÝÇ, Социальнопсихологические аспекты реализации прав личности//Реализация прав граждан в условиях
разжитого социализма, М.,1983, ¿ç. 51:
16
î»°ë Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом
обществе. М. Наука, 1979, ¿ç 147-160:
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¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ß³Ñ»ñáí, ÇëÏ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ûÅïí³Í ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÇó, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Í³·³Í
³ÝÓÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñáí: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
å³ñï³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ³Ý¹³Ù»ñÇ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁª Ý³Ëûñáù Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ³éÏ³ í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²í»ÉÇÝ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ù³ëÝ³íáñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³íáñí»É:
Üß»Ýù, áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ §ù³Õ³ù³óáõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ
»Ý ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, Ï³Ù áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¨
å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ 17 : úñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ
å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ûï³ñ»ñÏñÛ³
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ¨ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÝ³Ýó: Î³ñ¨áñ ¿, ³ÝÓÇ ß³Ñ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ (ÉÇÝ»Ý É»·ÇïÇÙ) ¨ ÉÇÝ»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý (É»·³É):

Àëï Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇª ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý¹ñ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³½ÙáÕ µáÉáñ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, »ÉÝ»Éáí ¹ñ³Ýó Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅÇó, ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ·ñ³í³Í ï»ÕÇó
å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ` ûñ»ÝùÝ»ñ, »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ïï»ñ:
ä»ïáõÃÛ³Ý áÕç Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, µáÉáñ ûñ»ÝùÝ»ñÇ µáõñ·Ç ·³·³ÃáõÙ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ ÙÛáõë ûñ»ÝùÝ»ñÝ áõ »ÝÃ³ûñ»Ýëñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ãå»ïù ¿ Ñ³Ï³ë»Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ, ¿³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ß³Ñ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ½³ñ·³óáõÙÝ áõ
Ñëï³Ï»óáõÙ »Ý ëï³ÝáõÙ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ, ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ßáß³÷áõÙ »Ý ³ÝÓÇ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³Ù ÁÝï³Ý»Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÁ, µÅßÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý
áñ³ÏÁ, áñáß³ÏÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙ áõ ï³ñ³ÍáõÙÁ ¨ ³ÛÉ Çñ³íáõùÝ»ñÝ áõ
ÏÛ³ÝùÇ áÉáñïÝ»ñÁ, áñï»Õ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³Û¹åÇëÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ·ï³Í ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Çñ»Ýó Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ·»ñ³Ï³Ý »Ý ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ, »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ Ýßí³Í ß³Ñ»ñÇó: ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³í»É ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ: Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁª Ñ³í»É»Ýù, áñ Ï³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³Ùñ³·ñáõÙ »Ý ·ïÝáõÙ ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ, ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, áñáÝù ³Ùñ³·ñí³Í ã»Ý ÁÝÃ³óÇÏ û17

î»°ë Малько А. В. Ýßí.³ßË.. ¿ç 102, Чечет Д. М., Ýßí.³ßË.. ¿ç 39; Байтин М. И. Сущность права
(современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов. 2001, ¿ç 81-89;
Галенская Л. Н. Правовое положение иностранцев в России. М., 2006, ¿ç 33; Шайкенов Н. А.,
Ýßí.³ßË., ¿ç 14:
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ñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙù»ñÇÝ:
²é³çÇÝÇ í³é ûñÇÝ³Ï ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç` µáõÑÇ ßñç³Ý³í³ñïÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³ÑÁª Çñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³Ýù Ó»éù µ»ñ»Éáõ:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³ÛÉ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ëáõµÛ»ÏïÇí Ùáï»óáõÙÝ»ñáí:
ì»ñá·ñÛ³ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ §³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¦ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñ¹ »ñ¨áõÛÃ ¿, áñÁ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí»É ³ÛÝï»Õ ¨ ³ÛÝ ã³÷áí, áñï»Õ ¨ áñ ã³÷áí ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ ËÝ¹Çñ ¿: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁª áñå»ë ³ÝÓÇ
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáõÏ, µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ïíÛ³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝÓÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: úñ»Ýë¹ÇñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³óÝÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ß³Ñ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ ß³Ñ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñí»Ý ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙª áñå»ë ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, áñáÝù »ñ³ßË³íáñáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Çñ³íáõÝù í»ñ³å³ÑáõÙ ¹ÇÙ»Éáõ Çñ³í³ëáõ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: Ð»ï¨³µ³ñ, ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓÇ ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ýå³ëïáõÙ ¿ Ýáñ ëáõµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñí³Ù³ÝÁ:

MODERN INTERPRETATIONS AND CLASSIFICATIONS OF
THE CONCEPT “LEGAL INTERESTS OF THE PERSON”
Lilit Kazanchian
Institute of philosophy, sociology and law
__________________________

The author based on the study of materials from the history of legal conception of
Armenia and the post-communist countries, reveals socio-legal meaning and essential role
of “legal interests” in formation of “legal status of the person”. Moreover, the article
discloses the diversity of interpretations, classifications of the person's legal interests (its
core elements), in the context of legal theory. The author emphasizes the relationship
between the concept of “legitimate interests” and “judicial interest”.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКИТОВКИ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПОНЯТИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ
Казанчян Лилит
аспирантка института Философии, социологии и права НАН РА
__________________________

Автор данной научной статьи на основе изучения материалов из истории
правовой
мысли
Армении
и
постсоветских
государств
рассматривает
фундаментальное, социально-юридическое значение понятия законных интересов
личности в формировании правового статуса личности. В частности, расскрывается
разнообразие трактовок законных интересов личности, его структурных элементов,
правоведами в контексте теории государсва и права. Одновременно, подчеркивается
взаимоотношение понятий “законные интересы” и “юридические интересы”, а так же
отмечается разнообразие квалификаций законных интересов личности.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï, Çñ³íáõÝùÝ»ñ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Key words: legal interest, judicial interest, human rights, liberties, obligations, legal status.
Ключевые слова: законные интересы, юридические интересы, права личности,
совօбоды, обязанности, правовой статус личности.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ И
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ1
Елена Антонян
кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминологии
и уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
___________________________________

По официальным данным, осужденные ежегодно производят различной
продукции на 30–34 млрд. рублей.
По российскому законодательству труд считается одним из основных средств
исправления осужденного, а, следовательно, отказ от него наказывается.
Эффективность труда заключенных выражает степень результативности труда
при наименьших трудовых затратах. Эффективность труда в отличие от
производительности труда выражает не только количественные, и качественные
результаты труда. Другим важным достоинством показателя эффективности труда
является отражение в нем экономии трудовых ресурсов.
Показатель производительности труда не отражает всего спектра продуктивности
и результативности труда, в частности он не учитывает качество труда и, кроме того,
необходимость рационального использования трудовых ресурсов. Близким по
значению к понятию "производительность труда", но более широким по содержанию
является понятие "эффективность труда".
Эффективность труда будет тем выше, чем выше производительность труда и
чем меньше затраты труда при необходимом качестве работы. Для
предпринимателя важно не только то, каким был уровень выработки работника в
единицу времени, но и то, какими трудовыми затратами это было обеспечено.
Трудовые затраты измеряется численностью работников и затратами на оплату
труда. И то, и другое может измеряться временем работы. Поэтому при анализе
эффективности труда рассматривается как затраты труда в единицу времени, но не
просто времени, а с учетом его структур.
Показатель
эффективности
труда
следует
отличать
от
показателя
эффективности исправительного учреждения (производства). При определении
эффективности производства учитываются все затраты: материальные, трудовые и
финансовые. Поэтому эффективность труда, учитывающую только трудовые
затраты, можно рассматривать как частный показатель эффективности предприятия.
Признавая важность показателя эффективность труда, специалисты, однако, еще
не пришли к единому мнению о методике расчета показателя. Считается, что наряду
1
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с основным, обобщающим показателям эффективности труда можно рассчитывать
отдельные, частные показатели.
Дополнительными частными показателями эффективности труда могут быть:
- производительность труда и ее изменения;
- доля изменения выработки за счет изменения интенсивного показателя —
производительности труда;
- качество работы;
- квалификация работника;
- затраты живого труда на подученную прибыль;
- экономия живого труда;
- экономия средств на заработную плату;
- рациональное использование рабочего времени.
Для того чтобы построить систему мер для оценки эффективности, необходимо
определить какие из измерений наиболее важны для данного фактора, затем
установить как его измерить. Когда специальные стандарты разработаны, в
дополнение или вместо критериев оценки стандартов, перечисленных ниже,
предписание требует описание наиболее успешного уровня. Не смотря на то, что
разработчику рекомендуется разработать стандарты для дополнительного, высшего
уровня, заключенные должны иметь четкое представление о том, каковы ожидания
от их работы на каждом уровне. Так же, если критерии измерения, описанные ниже,
не используются, самостоятельно выстроенные стандарты должны соответствовать
установленным уровням измерения. Предлагаются следующие уровни измерения
эффективности труда:
1. Ожидаемый результат.
2. Превосходный результат
3. Полностью успешный результат
4. Минимально успешный результат
5. Неудовлетворительный результат
Под производительностью труда в общем виде, понимается показатель,
характеризующий его результативность, отдачу каждой единицы используемого
ресурса труда.
Производительность труда является важнейшим экономическим показателем,
который служит для оценки плодотворности трудовой деятельности работников главной производительной силы общества. Его применение позволяет оценить
эффективность труда как отдельного работника, так и коллектива предприятия в
целом.
Производительность труда характеризует эффективность, результативность
затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу
рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или
выполненных работ.
Различают производительность общественного труда, производительность
живого (индивидуального) труда, локальную производительность.
Производительность общественного труда определяется как отношение темпов
роста национального дохода к темпам роста численности работников сферы
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материального производства. Рост производительности общественного труда
происходит при опережающих темпах роста национального дохода и тем самым
обеспечивает повышение эффективности общественного производства.
При росте производительности общественного труда изменяется соотношение
между живым и овеществленным трудом. Повышение производительности
общественного труда означает уменьшение затрат живого труда на единицу
произведенной продукции и увеличение доли прошлого труда. При этом общая
сумма затрат труда, заключенного в единице продукции, сохраняется. Эту
зависимость К. Маркс назвал экономическим законом роста производительности
труда.
Рост индивидуальной производительности труда отражает экономию времени,
необходимого на изготовление единицы продукции, или количество дополнительного
товара, произведенного за определенный период (минута, час, сутки и т. д.).
Локальная производительность это средняя производительность труда рабочих
(работающих заключенных), рассчитанная по предприятию в целом или отрасли.
В исправительных учреждениях производительность труда определяется как
эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели
выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется обратно
пропорциональная зависимость.
Выработка основной показатель производительности труда, характеризующий
количество (в натуральных показателях) или стоимость произведенной продукции
(товарная, валовая, чистая продукция), приходящиеся на единицу времени (час,
смена, квартал, год) или одного среднесписочного работника.
Выработка, рассчитанная в стоимостном выражении, подвержена действию ряда
факторов, которые искусственно влияют на изменение выручки, например цена
потребляемого сырья, материалов, изменение объема поставок и т. п.
В отдельных случаях выработка рассчитывается в нормо-часах. Этот метод
называется трудовым и используется при оценке производительности труда на
рабочем месте, в бригаде, цехе и т. д.
Выработка рассчитывается как отношение объема произведенной продукции к
затратам рабочего времени на производство этой продукции или к среднесписочной
численности рабочих.
В=О÷Т
где В – выработка,
О – объем продукции (работ, услуг) в соответствующих единицах,
Т – затраты труда на выпуск продукции (проведение работ, оказание услуг) в
соответствующих единицах,
На предприятиях производительность труда определяли разными способами в
зависимости от того, какими единицами измеряли объем производства и затраты
труда.
Следует различать:
- среднюю часовую выработку (Вчас)
- среднюю дневную выработку (Вдн)
- среднюю месячную (квартальную, годовую) выработку (Вмес)
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Вдн = Вчас × Ср. прод. раб. дня
Вмес = Вдн × Ср. прод. раб. мес.
В масштабе экономики уровень производительности труда (выработки) в сфере
материального производства определяется:
Вмат. пр. = НД/Чсп мат.пр.
где
НД - национальный доход за определенный период;
Чсп мат.пр. - среднесписочная численность персонала, занятого и сфере
материального производства в течение этого периода.
В сфере услуг производительность труда (выработка) определяется отношением
стоимости услуг без стоимости материальных затрат на их оказание за
определенный период к среднесписочной численности персонала сферы услуг за
этот же период.
Объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных,
стоимостных и трудовых единицах измерения соответственно.
Факторная модель для показателя среднегодовой выработки будет иметь
следующий вид:
ГВ = УД×Д×t×СВ
Расчёт влияния этих факторов может быть проведён способами цепной
подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц или интегральным
методом.
Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего времени на производство
единицы продукции. Определяется на единицу продукции в натуральном выражении
по всей номенклатуре изделий и услуг; при большом ассортименте продукции на
предприятии определяется по типичным изделиям, к которым приводятся все
остальные. Снижение трудоёмкости продукции – важнейший фактор повышения
производительности труда. Рост производительности труда происходит в первую
очередь за счёт снижения трудоёмкости продукции.
Те = Т÷О
где
Те – трудоемкость выпуска продукции (проведение работ, оказание услуг).
В отличие от показателя выработки этот показатель имеет ряд преимуществ:
устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми
затратами, исключает влияние на показатель производительности труда изменений
в объеме поставок по кооперации, организационной структуре производства,
позволяет тесно увязать измерение производительности с выявлением резервов ее
роста, сопоставить затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах
предприятия.
В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и
их роли в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость,
трудоемкость обслуживания производства, производственную трудоемкость,
трудоемкость управления производством и полную трудоемкость.
Технологическая
трудоемкость
отражает
затраты
труда
основных
производственных
рабочих-сдельщиков
и
рабочих-повременщиков.
Она
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рассчитывается по производственным операциям, отдельным деталям, узлам,
готовым изделиям
Трудоемкость обслуживания производства представляет собой совокупность
затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства и всех рабочих
вспомогательных цехов и служб (ремонтного, энергетического и т.д.), занятых
обслуживанием производства Расчет ее осуществляется по каждой операции,
изделию либо пропорционально технологической трудоемкости изделия.
Производственная трудоемкость представляет собой затраты труда основных и
вспомогательных рабочих на производство единицы продукции и складывается из
трудоемкости технологической и трудоемкости обслуживания.
Трудоемкость управления производством представляет собой затраты труда
служащих (руководителей, специалистов и собственно служащих), занятых как в
основных и вспомогательных цехах, так и в общезаводских службах предприятия.
Затраты труда этих категорий работников в трудоемкости учитываются по-разному:
та их часть, которая непосредственно связана с изготовлением изделий, прямо
относится на эти изделия, другая часть затрат, которая непосредственно не связана
с изготовлением изделий, относится на изделия пропорционально производственной
трудоемкости.
В составе полной трудоемкости отражаются затраты труда всех категорий
промышленно-производственного персонала предприятия.
Qполн = Тосн.раб + Твспомог.раб + Траб.упр = Qпроиз + Qупр
где:
Qпроиз - производственная трудоемкость
Qупр - трудоемкость управления
Qполн - полная трудоемкость
В процессе последующего анализа изучают показатели удельной трудоёмкости
по видам продукции. Изменение среднего уровня удельной трудоёмкости может
произойти за счёт изменения её уровня по отдельным видам продукции (ТЕi) и
структуры производства (УДi). При увеличении удельного веса более трудоёмких
изделий средний её уровень возрастает и наоборот:
Qполн = ∑(ТЕ × УДi)
Изменение в уровне трудоёмкости не всегда оценивается однозначно.
Трудоёмкость может возрастать при значительном удельном весе вновь
осваиваемой продукции или улучшении её качества. Чтобы добиться повышения
качества,
надёжности
и
конкурентоспособности
продукции,
требуются
дополнительные затраты средств и труда. Однако выигрыш от увеличения объёма
продаж, более высоких цен, как правило, перекрывает проигрыш от повышения
трудоёмкости изделий. Поэтому взаимосвязь трудоёмкости продукции и её качества,
себестоимости, объема продаж и прибыли должна находиться в центре внимания
аналитиков.
В заключение анализа определяют резервы снижения удельной трудоёмкости
продукции по отдельным изделиям и в целом по учреждению:
Эффективность использования фонда рабочего времени характеризуется ростом
доли времени производительной работы основных рабочих. Поэтому для роста
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эффективности использования совокупного фонда рабочего времени необходимо
снижать его потери либо увеличивать долю основных производственных рабочих. В
том случае, когда производительность труда растет за счет увеличения фонда
рабочего времени, говорят об экстенсивных тенденциях производственной
деятельности. Поэтому интенсивным путем развития предприятия будет тот, при
котором рост производительности труда обеспечивается снижением трудоемкости, т.
е. ростом количества производимой продукции при неизменном фонде рабочего
времени.
Показатели, которые используют для измерения производительности труда,
должны удовлетворять следующим требованиям:
1) обеспечивать наиболее точное соизмерение произведенной продукции с
затратами труда на ее изготовление;
2) выдерживать единый подход к оценке производительности труда на всех
уровнях;
3) создавать возможность для объективного сопоставления темпов роста
производительности труда и темпов роста заработной платы;
4) обеспечивать сравнимость уровней производительности труда различных
предприятий и различных отраслей;
5) не допускать повторного счета при измерении уровня и темпов роста средней
выработки.
Наиболее простым и наглядным методом измерения производительности труда
является натуральный метод. Объем производимой продукции определяется в
натуральных единицах (штуках, тоннах, метрах и т. п.). Однако на редком
предприятии производится совершенно одинаковая продукция, так как конкуренция
обязывает предприятия диверсифицировать свою деятельность, расширять
ассортимент выпускаемой продукции. В этом случае применяется условнонатуральный метод, суть которого заключается в том, что один вид продукции или
работы приравнивается к преобладающему по относительной трудоемкости.
Пересчет в условные измерители производится с помощью переводных
коэффициентов. Такой метод удобен, нагляден и прост в расчетах.
Трудовой (нормативный) метод измерения производительности труда состоит в
том, что объем продукции или работ, выработку работника определяют в трудовом
выражении, т. е. в неизменных нормо-часах. Для этого объемы работ умножают на
соответствующие нормы времени, а результаты суммируют. Динамика
производительности труда определяется на основе сопоставления планового фонда
рабочего времени с фактическим. Недостатком этого метода является
необходимость разработки и постоянного пересмотра норм времени в зависимости
от расширения ассортимента выпускаемой продукции или изменения условий
производства. Кроме того, не учитываются качественная разнородность и разная
напряженность труда, поэтому рассчитанная таким методом производительность
труда не всегда является объективной.
Стоимостной метод наиболее распространен в силу своей универсальности,
так как объем работы исчисляется в денежном выражении. Этот метод позволяет
учитывать разнородность и разное качество труда, т. е. производительность труда
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работников различных профессий и разного уровня квалификации.
Стоимостной метод измерения производительности труда заключается в том, что
производительность труда определяется умножением объемных показателей
производства продукции на соответствующие им оптовые цены. В связи с этим
недостатком стоимостного метода является повышенная чувствительность к
материалоемкости и ценовым факторам, при рыночном росте оптовых цен
складывается впечатление о росте производительности труда.
Проблемой также является и выбор оптимального объемного показателя,
позволяющего максимально объективно оценить производительность труда.
Наиболее часто такими показателями являются показатели валовой продукции,
товарной продукции и реализованной продукции. Валовая продукция позволяет
учесть все затраты труда, в том числе и воплощенные в незавершенном
производстве. Поэтому на тех предприятиях, где длительность производственного
цикла продукции велика, использование показателя «валовая продукция» наиболее
объективно. Товарная продукция отражает только те затраты труда, которые
воплощены в продукции, готовой к реализации. Реализованная продукция —
наиболее важный индикатор производственной деятельности предприятия,
зависящий не только от объемов производства, но и от уровня платежеспособного
спроса потребителей продукции, поэтому не всегда точно отражает
производительность труда.
Для устранения влияния на производительность труда таких факторов, как разная
материалоемкость и фондоемкость продукции, используются дополнительные
методы измерения производительности труда: по условно-чистой продукции, чистой
продукции, нормативно-чистой продукции, нормативной стоимости обработки.
Расчет производительности труда по показателю чистой продукции позволяет
устранить влияние изменения ассортимента и разной материалоемкости продукции.
Чистая продукция определяется путем исключения из стоимости валовой продукции
всех материальных затрат, в том числе и амортизационных отчислений, оставляя
прибыль и заработную плату с начислениями. Однако возрастает роль прибыли,
которая часто зависит от платежеспособности потребителей продукции, от цен на
продукцию, ценовой конкуренции со стороны других производителей.
Нормативно-чистая продукция включает в свой состав норматив заработной
платы с начислениями и среднеотраслевую прибыль, поэтому устраняется влияние
разноприбыльности выпускаемой продукции. Однако необходимость в разработке и
постоянном пересмотре системы нормативов на заработную плату делает
применение данного метода проблематичным. Кроме того, показатель нормативночистой продукции имеет довольно слабую связь с конечными результатами
деятельности предприятия; например, из-за перерасхода материальных ресурсов
можно не иметь прибыли, а показатель нормативночистой продукции от этого не
ухудшится.
Метод нормативной стоимости обработки применяется для измерения
производительности труда в легкой промышленности. В состав этого показателя
включается заработная плата производственных рабочих с начислениями, норматив
цеховых и норматив общезаводских расходов.
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ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ ԵՎ
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իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի
Օ.Ե Կուտաֆինի անվան պետական իրավաբանական
համալսարանի կրիմինալոգիայի և քրեակատարողական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
__________________________________

Հոդվածում քննարկվում են պատժի կատարման հիմնական ուղղություններից մեկի՝
դատապարտյալների աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման գործընթացի,
ինչպես նաև ներգործության այդ միջոցի արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրները:
Նշվում է, որ ՌԴ գործող օրենսդրության համաձայն` դատապարտյալներին աշխատանքի ներգրավումը նրանց ուղղելու հիմնական միջոցներից է: Հետևաբար, պետք է
ապահովել ոչ միայն աշխատանքից հրաժարվողներին պատասխանատվության ենթարկելու անխուսափելիությունը, այլև դատապարտյալների աշխատանքային գործունեության արդյունավետության բարձրացումը:

ATTRACTION OF CONVICTS TO WORK AND
ITS EFFECTIVENESS
Elena Antonyan
candidate of Legal Sciencies, Docent of the Department
of Criminology and Penitentiary Law of the Moscow State
Juridical University named after O.E. Koutafin
______________________________

The article discusses the problems of one of the main priorities of the execution of
punishment: organization and implementation process of the convicts work, as well as the
effectiveness of these measures.
It is mentioned that according to the current Legislation of the Russian Federation, the
attraction of convicts to work is one of the main directions of their correction. Therefore it is
necessary to ensure not only the certainty of punishment of those who refuse to work, but
also the effictiveness of the work of convicts.
Ключевые слова: осужденный, исполнение наказания, эффективность наказания,
исправление осужденного, привлечение осужденных к труду, производительность
труда, эффективность труда заключенных.
Բանալի բառեր – դատապարտյալ, պատժի կատարում, պատժի արդյունավետություն,
դատապարտյալի ուղղում, դատապարտյալներին աշխատանքի ներգրավում, աշխատանքի արտադրողականություն, դատապարտյալների աշխատանքի արդյունավետություն:
Key words: convict, execution of punishment, effictiveness of punishment, correction of
convict, attraction of convicts to work, productivity of work, effictiveness of convicts work.
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ÐÐ øðº²Î²Ü úðºÜê¶ðøÆ 235 Ðà¸ì²ÌÆ 5-ð¸ Ø²êàì
Ü²Ê²îºêì²Ì Êð²Êàôê²Î²Ü ÜàðØÆ ÎÆð²èØ²Ü
àðàÞ Ð²ðòºð
²ñÙÇÝ» Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý

ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¨ ùñ»³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ
³í³· ¹³ë³Ëáë, áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ûáñ,
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ
______________________________

Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ Ñ³ïáõÏ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ »Ý, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³ÝÓÇÝ ³½³ïí»Éáõ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:
Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³Ý µ³½³ÃÇí ï»ë³Ï»ïÝ»ñ:
úñÇÝ³Ï` ì. ². ºÉ»áÝëÏÇÝ ¹ñ³Ýù ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. ÝáñÙ»ñ, áñáÝù Ëñ³ËáõëáõÙ »Ý ³ÝÓÇ ³ÏïÇí í³ñù³·ÇÍÁ (³ÝÑñ³Å»ßï å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ, Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇÝ µéÝ»ÉÇë íÝ³ë å³ï×³é»É), ÝáñÙ»ñ, áñáÝù
Ëñ³ËáõëáõÙ »Ý Ñ»ï³·³ Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇó Ññ³Å³ñáõÙÁ, ÝáñÙ»ñ, áñáÝù Ëñ³ËáõëáõÙ »Ý ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ áõÕÕáõÙÁ1:
´³ó³é»Éáí Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÝáñÙ»ñáõÙ` áñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ·ïÝáõÙ
»Ý, áñ ³Û¹ ÝáñÙ»ñÁ ³ÝÓÇÝ áã ÙÇ Ýáñ ß³Ñ ã»Ý ï³ÉÇë, ¨ µ³óÇ ¹ñ³ÝÇóª Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñÁ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý áã Ã» ³ÝÓ³Ýó, ³ÛÉ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ2: Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýù, áñáÝù ³ÝÓÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³½³ïí»Éáõ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïÑ³Ýó³íáñ ¹ñ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ3:
Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÇ`
1.Ï³Ù³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉáõÝ,
2. Ï³Ù³íáñ ³ñ³ñùÝ»ñ, »ñµ ³ÝÓÁ ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿ Ñ³Ýó³íáñ ³ñ³ñùÁ, Ï³ÝËáõÙ ¿
Ñ»ï³·³ íÝ³ëÁ ¨ Í³Ýñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ,
3. Ï³Ù³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñµ ³ÝÓÁ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ:
Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇó Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ Ñ³ïáõÏ ï»ë³ÏÝ»ñÇó áñáß Ù³ëÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ ï³ññ»ñ: ê³Ï³ÛÝ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÇ áñáß Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ï³ÙáíÇÝ
1

î»°ë Елеонский В. А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности
органов внутренних дел. Хабаровск, 1984, ¿ç 94:
2
î»°ë Загородников Н. И., Стручков Н. А, Направления изучения советского уголовного права//
Советское государство и право. 1981, №7, ¿ç 53:
3
î»°ë Галкин В. М. Система поощрений в советском уголовном праве//Советское государство и
право. 1977, №2, ¿ç 92:
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Ññ³Å³ñí»Éáõ ï³ññ»ñ:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 72 Ñá¹í³ÍÇ (ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÁ ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ ¹»åùáõÙ) 1-ÇÝ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ÝáñÙÁ å³ñï³¹Çñ µÝáõÛÃ ãÇ ÏñáõÙ, ÇëÏ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ë³ñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¹»åùáõÙ
³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÁ Çñ³í³ÏÇñ³éáÕÇ Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³ÝïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³ ³éç¨ ³í»ÉÇ ùÇã <<å³Ñ³ÝçÝ»ñ>> »Ý
¹ñíáõÙ, ù³Ý ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ ¹»åùáõÙ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ã»Ïáõ½ ¨
Í³Ýñ Ï³Ù ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáíª ûñ»Ýë¹ÇñÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ Ñ³Ýó³íáñÇÝ, áñå»ë½Ç Ý³ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá
Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³ ³í»ÉÇ Í³Ýñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ ³ñ³ñùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó: Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³Ýó³ÝùÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ã¿, áñ Ï³ï³ñíáõÙ ¿:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ³åûñÇÝÇ Ï»ñåáí Ññ³½»Ý (µ³óÇ áÕáñÏ³÷áÕ Ññ³½»ÝÇó ¨ ¹ñ³ ÷³Ù÷áõßïÝ»ñÇó), é³½Ù³ÙÃ»ñù, ³Ïáë³÷áÕ Ññ³½»ÝÇ ÷³Ù÷áõßïÝ»ñ, å³ÛÃáõóÇÏ ÝÛáõÃ»ñ Ï³Ù å³ÛÃáõóÇÏ ë³ñù»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ, Çñ³óÝ»Éáõ, å³Ñ»Éáõ, ÷áË³¹ñ»Éáõ Ï³Ù Ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ`
Ýßí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Í ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» Ýñ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ Ñ³Ýó³Ï³½Ù ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ²Ûë Ñá¹í³ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Íª åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³é³ç »Ý ·³ÉÇë áñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ áõÝÇ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ÙÛáõë
Ù³ëÁ` ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý:
ö³ëïáñ»Ý, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ùñÇ 235 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý
ÝáñÙÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ ï³ññ»ñ: ¶áñÍáõÝ ½Õç³ÉÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇí ¨ ëáõµÛ»ÏïÇí ÏáÕÙ»ñáí: úµ»ÛÏïÇí ÏáÕÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý íÝ³ëÁ Ñ³ñÃ»ÉáõÝ Ï³Ù í»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉáõÝ, Ï³ÙáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉáõÝ4: ê³Ï³ÛÝ ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ ÑÇÙùáõÙ ³í»ÉÇ ß³ï ¨ ³í»ÉÇ ßáõï ÁÝÏ³Í ¿ ëáõµÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÁ, áñÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñÙ³ï³å»ë ÷áË»É »Ý ³ÝÓÇ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýí³½»óñ»É Ýñ³ íï³Ý·³íáñáõÃÛáõÝÁ: ì. Ü. ¸³¹áõÝáíÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ·áñÍáõÝ ½Õç³ÉÝ ³éÏ³ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÝÓÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Çñ Ù»ÕùÁ, û·ÝáõÙ ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, å³ïñ³ëï ¿ Ñ³ïáõó»Éáõ
Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå Ñ³ñÃ»Éáõ íÝ³ëÁ5: ê³Ï³ÛÝ Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ ÑÇÙùáí ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÇë Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇí ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ³åûñÇÝÇ
Ï»ñåáí å³ÑíáÕ ½»ÝùÁ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³Ï, »ñµ ³ÝÑ³Ûï ³ÝÓÁ
½³Ý·³Ñ³ñáõÙ ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ í³ÛñáõÙ ÃáÕ»É ¿ Çñ ÏáÕÙÇó ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ í³ñáõÛÃ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ÝÛáõÃ»ñáí áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ` ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí Ð³Û³ë4

î»°ë Щерба С. П. , Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении, М, 1997,
¿ç13:
5
î»°ë Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. М, 2010, ¿ç 386:
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ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹
Ï»ïÇÝ (Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ): êï³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝáõÙ
ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ áã Ã» ³ÝÓÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÝÓÁ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, ³ÛÉ ¹»åùÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
ê³Ï³ÛÝ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ, ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÁ
ëáõµÛ»ÏïÇí Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñ »Ý, ³ÛëÇÝùÝ` ÙÇ³ÛÝ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ¨ áã Ã» ¹»åùÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª ãÝ³Û³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý û»ñÝë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÝ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÓÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ
ÑÇÙù»ñ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ·ñ»Ã» µáÉáñÝ áõÝ»Ý Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³Ýç, ³ÛÝ ¿` Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý, áñ ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» Ýñ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ Ñ³Ýó³Ï³½Ù ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ÐÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ Ó»éù µ»ñí³Í ÉÇÝÇ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛ³Ùµ, áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÓÁ
ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: ÆëÏ »Ã» í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÁ ãÇ §×³Ý³ãáõÙ¦ ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Í ³ÝÓÇÝ, Ý³ ãÇ Ï³ñáÕ å³ñ½»É Ý³¨ Ññ³½»ÝÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ, ³ÕµÛáõñÁ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ
×Çßï áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É: ÜÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ý³¨
å³ñ½»É ÙÛáõë Ñ³Ýó³ÏÇóÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ Ññ³½»ÝÇ ³åûñÇÝÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ ûÅ³Ý¹³Ï³Í ÉÇÝÇ ³ÛÉ ³ÝÓ: ²ñ¹Ûáù Ñ³Ýó³ÏÇóÁ (ïíÛ³É ¹»åùáõÙª ûÅ³Ý¹³ÏáÕÁ) ¨ë Ï³ñá՞Õ ¿ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »ñµ Ï³ï³ñáÕÁ Ï³ÙáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ïíáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ Ýßí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Í ³ÝÓÁ: ÆëÏ ÇÝãå»՞ë ¿ ÉáõÍíáõÙ ÙÛáõë
Ñ³Ýó³ÏÇóÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ §ÉéáõÙ ¿¦: úñÇÝ³Ï` »Ã» ã³÷³ÝÇß í»ñóÝ»Ýù Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ, ³å³ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ùñÇ 36 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ, ¹ñ¹ÇãÁ Ï³Ù ûÅ³Ý¹³ÏáÕÁ Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ
»ÝÃ³Ï³ ã»Ý ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, »Ã» Ý³ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹»Éáí Ï³Ù Ó»éÝ³ñÏí³Í ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³ÝË»É ¿ Ï³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»ÉÁ:
ê³Ï³ÛÝ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ
ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ ÇëÝïÇïáõïÇó:
ºÃ» ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïáí, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, ³å³ ¹³ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ãÏ³ Ñ³Ýó³Ýù, áõëïÇ ã»Ý Ï³ñáÕ ÉÇ»É Ý³¨ ³ÛÉ
Ñ³Ýó³ÏÇóÝ»ñ:
ÐÝ³ñ³íáñ ¿ª ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáíª ³ÝÓÁ ãÏ³ñáÕ³Ý³ Ñ³ÝÓÝ»É Çñ ÏáÕÙÇó ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ, ³ÛÉ ¹ñ³ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Çñ³í³å³Ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: ²ÛëÇÝùÝ` Ù»Ï ³ÛÉ ·áñÍáí áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ
¿ Ñ³ÛïÝ»É Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, áñ Çñ ï³ÝÝ ³åûñÇÝÇ å³ÑáõÙ ¿ Ññ³½»Ý: è¸ ·»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ¹³ï³Ï³Ý ÏáÉ»·Ç³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ù»ç ³ÛÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ¿ Ñ³Ûïí³Í, áñ ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã»
Ý³ Ï³Ù³íáñ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÇ
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6

·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ` ·Çï³Ïó»Éáí Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ å³Ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ :
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ
ÏÑ³Ù³ñ³íÇ Ï³ÙáíÇÝ, »Ã» ³ÝÓÝ Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ Ýßí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ`
·Çï³Ïó»Éáí, áñ Çñ»Ý µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù ³Û¹ å³ÑÇÝ ãÏ³: ºÃ» ³ÝÓÁ
½·áõÙ ¿, áñ ³éÏ³ ¿ Çñ»Ý µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù, ¨ ¹ñ³ÝÇó ¹ñ¹í³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ, ³å³ ³ÛÝ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÙáíÇÝ7:
²Ûë ³éáõÙáí ï»ÕÇÝ ¿ Ù»çµ»ñ»É Ý³¨ ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ: Ð³ÝÓÝáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ï³ÙáíÇÝ, »Ã» ³ÝÓÁ, ·Çï³Ïó»Éáí, áñ ³Û¹ å³ÑÇÝ Çñ»Ý µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù ãÏ³, Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³ÍáõÙ Ýßí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÝÓÇ ÁÝ¹áõÝ³Í áñáßáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³½³ï ¨ ·Çï³Ïóí³Í ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ´³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó ¹ñ¹í³Í Ñ³ÝÓÝáõÙÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñ»É
Ï³ÙáíÇÝ 8 : ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ, ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ùñÇ 235
Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÇÝ, Ýß»É ¿, áñ ³ÝÓÇª Ï³ÙáíÇÝ
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³½³ï ¨ ·Çï³Ïóí³Í ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù, áñå»ë½Ç ³ÝÓÁ û·ïíÇ ïíÛ³É Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñïáÝáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» ³éÏ³ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù, ¨ ³ÝÓÁ Ñ³ÝÓÝáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³ÝÇó ¹ñ¹í³Í, ³å³ ¹³ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É Ï³ÙáíÇÝ: ²ñ·»Éí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ï»ÕÛ³Ï »Ý ïíÛ³É ³ÝÓÇ Ùáï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙù»ñ ãÏ³Ý »ÝÃ³¹ñ»Éáõ, áñ ³ÝÓÁ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ ¹³, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ ¹Çï»É Ï³ÙáíÇÝ ¨ ÏÇñ³é»É Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÁ9:
ºÃ» ³ÝÑÛ³ï ³ÝÓÁ ½³Ý·³Ñ³ñáõÙ ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
í³ÛñáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ Ññ³½»Ý, ³å³ ³é³Ýó ³ÝÓÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ñ½»É
Ýñ³ ³Û¹ ù³ÛÉÇ` Ï³ÙáíÇÝ Ï³Ù Ñ³ñÏ³¹ñí³Í Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ:
Ð³ñóÝ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý, ³ÛÉ¨ áñáß ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ:
øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷³ëï³ñÏí³Í ¿ ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ, áñ ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³éÏ³ »Ý
³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ µáÉáñ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ, ¨ Ýñ³
³ñ³ñùÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: øñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ ³é³ç³Ý³É, »ñµ ³ÝÓÇ ³ñ³ñùáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿
Ñ³Ýó³Ï³½Ù 10 : øñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»ÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÏÇñ³éí»É
Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³å³óáõóí³Í ã¿ Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ, »ñµ ³éÏ³ »Ý ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñá¹í³Í 35-áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ µ³ó³éáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý µ³ó³éáõÙ »Ý ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ,
6

î»°ë Судебная практика по уголовным делам, составител. Г. А. Есаков, М., 2007, ¿ç 592:
î»°ë Ð³Ûëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, Ð³ïáõÏ Ù³ë, 2004 Ã., ¿ç 502:
8
î»°ë ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ²ì¸/0059/01/08 áñáßáõÙ. 2008 Ã.:
9
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. ºñ¨³Ý, 2011 Ã., ¿ç 212:
10
î»°ë ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë, ¹³ë³·Çñù µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºäÐ
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2007Ã., ¿ç 464:
7
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ÇëÏ ÝáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 37 Ñá¹í³ÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù
ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ãÑ³ñáõó»É ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, ¨ áñáÝó ¹»åùáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿ ³ÝÓÇÝ »ÝÃ³ñÏ»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý: ÀÝ¹ áñáõÙ, 37 Ñá¹í³ÍÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó »Ý ïíÛ³É ·áñÍáí ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ÑÇÙù»ñÇ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³å³óáõóí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ¨ ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ11: ÜáõÛÝ ³ÕµÛáõñáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý 37
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ¹³ï³Ë³½Ç áñáßÙ³Ùµ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ï³ñáÕ ¿ ãÑ³ñáõóí»É, ¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ï³ñáÕ ¿ ãÇñ³Ï³Ý³óí»É ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõó ³½³ï»Éáõ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Ï³åí³Í ·áñÍáõÝ ½Õç³Éáõ Ñ»ï12: ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ã»¨ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ý³¨ ·áñÍáõÝ ½·ç³Éáõ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ³ÛÝåÇëÇ ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ »Ý, áñáÝó ¹»åùáõÙ µ³ó³éíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ, ù³ÝÇ áñ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 72 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ, áñÇ ¹»åùáõÙ
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÁ Ï³Ù ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÁ Ï³Ëí³Í ¿ ¹³ï³Ë³½Ç
§Ñ³Û»óáÕáõÃÛáõÝÇó¦, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý û»ñÝë·ùñÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇÝ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ³ÝÓÇÝ ³½³ï»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: àõëïÇ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³Ý ×Çßï ¿ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝó ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÇ áõÅáí:
ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ·áñÍáÕ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë Ñ³ñáõó»É
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÑÇÙù»ñ, áñáÝù Çñ³í³ÏÇñ³éáÕÇÝ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ³½³ï»É ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÑÇÙù»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³ÝóÇó
áã Ù»ÏÁ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ áõÅáí ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: Ð»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óíáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ¨ ÑÕáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»ëÝ·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇÝ, ³ÛÝ ¿` Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÁ ³éÏ³ ¿: ²ÛëÇÝùÝ` ³ÝÓÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ ³ñ³ñù, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý û»ñÝë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µáÉáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª áñÝ ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿ ÁÝ¹·Í»É, 35
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ 2-ñ¹ 3-ñ¹ Ï»ï»ñáí ¨ 2-ñ¹ Ù³ëáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ
¹³¹³ñ»óÝ»ÉÇë ³ÝÓÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³ñ¹³ñ³óí³ÍÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ áõÝ»ÝáõÙ ¿ é»³µÉÇï³óÇ³ÛÇ Çñ³íáõÝù:
Üßí³Í ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Ë¹ÇñÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, Ïëï³Ý³ Çñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³ïß³× ÉáõÍáõÙÁ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ Ý³Ë³·ÍÇ 34 Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ
¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ µ³ó³éáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: ²Û¹ Ñá¹í³ÍÇ 9-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÁ Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý oñ»Ýu·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
11
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ. Ð³ïáõÏ Ù³ë , ºñ¨³Ý, 2003
Ã, ¿ç 32:
12
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:

Государство и право

85

Ï³Ù Ñ³ïáõÏ Ù³ëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ áõÅáí »ÝÃ³Ï³ ¿ ³½³ïÙ³Ý ùñ»³Ï³Ý å³ï³uË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ Ý³Ë³·ÍÇ 34 Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` í»ñÁ Ýßí³Í Ï»ïáí ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ Ó»éù ãÇ µ»ñáõÙ é»³µÉÇï³óÇ³ÛÇ Çñ³íáõÝù, ³ÛëÇÝùÝ` ³Û¹ Ï»ïÁ ãÇ
Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ñ¹³ñ³óÝáÕ ÑÇÙù: ê³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ ¨ë Ï³ Ù»Ï ËáãÁÝ¹áï: êï³óíáõÙ ¿
³ÛÝå»ë, áñ ù³ÝÇ ¹»é ³ÝÓÁ Ó»éù ãÇ µ»ñ»É Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï, Ý³ ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³Û¹ ÑÇÙùáí: ÐÐ ùñ»³Ï³Ý û»ñÝë·ñùÇ
Ñ³ïáõÏ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³ÝÓÁ
³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ÝáõÛÝÇëÏ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ,
ÇÝãÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ëË³É ¿ ¨ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³ÍÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÝÙ³Ý ù³ÛÉÁ ³ñ¹³ñ³óíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù Í³ËëíáõÙ »Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
¶áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝÇ µ³ó³é»É ³ÝÑ³Ûï ³ÝÓÇ ½³Ý·áí ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ë³í³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý
ÝáñÙÁ ÏÇñ³é»Éáõ ¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ
åñ³ÏïÇÏ³Ý: ²ÛëÇÝùÝ` Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»ñµ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÁ, ÇÝãÁ Çñ³í³ÏÇñ³éáÕÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Ïï³ å³ñ½»Éáõ` Ï³՞Ý ³ñ¹Ûáù ïíÛ³É ³ÝÓÇ ³ñ³ñùáõÙ ³ÛÉ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ,
³ñ¹Ûáù Ï³՞Ý ³ÛÉ Ñ³Ýó³ÏÇóÝ»ñ, Ã» ՞ áã:
Î³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, Ã» ³ÝÓÁ ÐÐ ùñ.¹³ï. ûñ.-Ç 35 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áñ ÑÇÙùáí ¿ ³½³ïíáõÙ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: Êñ³Ëáõë³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù, ÷³ëïáñ»Ý, å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»Éáõ ï³ññ»ñ: úñÇÝ³Ï` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 217 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇ` ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» Ý³, ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí, Ýå³ëï»É ¿ ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý Ë³÷³ÝÙ³ÝÁ, ¨ »Ã» Ýñ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ Ñ³Ýó³Ï³½Ù ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ:
îíÛ³É ¹»åùáõÙ í³ñáõÛÃÝ Çñ³Ï³ÝóÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35 Ñá¹í³ÍÇ 11-ñ¹
Ï»ïÇ áõÅáí, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ` ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ñáõóí»É, ¨ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óí»É, ÇëÏ Ñ³ñáõóí³Í ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ Ï³ñ×Ù³Ý, »Ã» ³ÝÓÁ Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»É ¿ ã³í³ñïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ í»ñç
Ñ³ëóÝ»Éáõó, ¨ Ýñ³` ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñ³Í ³ñ³ñùÝ ³ÛÉ Ñ³Ýó³Ï³½Ù ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ:
ÆëÏ ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»É ¿, åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ïíáõÙ ¿ 35
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïáí` Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ: êï³óíáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ Ó»éù ãÇ µ»ñáõÙ ³ñ¹³ñ³óí³ÍÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» Ý³
Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»É ¿ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÇó, ÇëÏ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 235 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÁ, ³½³ïí»Éáí ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³ñ¹³ñ³óí³ÍÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ ëï³ÝáõÙ áñáß Çñ³íáõÝùÝ»ñ` Ï³åí³Í Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ»ï: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ
³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ (»Ã» å³ñ½ ¿,
Ñ³ÛïÝÇ ¿ ³ÝÓÁ) å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ áã Ã» ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 35
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ (Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ), ³ÛÉ 35 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
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Ù³ëÇ 12-ñ¹ Ï»ïÁ, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ³ÝÓÁ Ð³Ûëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ áõÅáí »ÝÃ³Ï³ ¿ ³½³ïÙ³Ý ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: Â»¨ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í »Ý ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·³Õ³÷³ñÁ ïñí³Í ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ 72 Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ` ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÁ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ
Ð³ïáõÏ Ù³ëÇ Ñá¹í³Íáí Ñ³ïÏ³å»ë Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åùáõÙ:
Æñ³í³ÏÇñ³é ÝÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë` ³åûñÇÝÇ å³ÑíáÕ Ññ³½»ÝÁ
Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÝÓÝ³Í ³ÝÓÁ Ó»éù ãÇ µ»ñÇ ³ñ¹³ñ³óí³ÍÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï, »ñÏñáñ¹` ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ÉáõÍ»É Ñ³Ýó³ÏÇóÝ»ñÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ
Ñ³ñóÁ:

PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF THE ENCOURAGING
NORM SET FORTH BY THE 5TH PART OF THE
ARTICLE 235 OF THE CRIMINAL CODE OF RA
Armine Meliksetyan
Senior lecturer at department of criminal law and
criminology of Academy of Educational Complex
օf Police of the Republic of Armenia,
Major of police, Candidate of juridical sciences
_______________________________

Encouraging norms or special forms of absolution from criminal charges are
circumstances set forth by the Criminal code of the RA, that provide an opportunity to a
person to exonerate from criminal charges. Several authors consider that encouraging
norms are circumstances that exclude the crime in the act. However, the part of
encouraging norms includes the elements of “surrender with a confession of guilt” and the
other part includes the elements of “voluntary renunciation”.
According to the 5th part of the article 235 of the Criminal code of the RA, a person, who
has voluntary surrendered items set forth by the article, exonerates from criminal charges if
his/her act does not include other components of crime. In practice, according to the article
235, the law enforcing body makes a decision on termination of prosecution in the case of
these persons, relying on the point 2 of the part 1 of the article 35 / the absence of crime in
the act / of the Criminal procedure code of the RA. Such legal proceedings provide a
person the status of justified. However, a person can not be justified, as he/she has
already committed a crime set forth by the article 235 of Criminal code of the RA. The
problem is that operating Criminal procedure code of RA does not include an appropriate
point, which can be used by the law enforcing body in such cases.
The given problem is considered in the scope of the project of the new Criminal
procedure code of RA and may find its solution.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИМЕНЕНИЯ
ПООЩРИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ, ПРЕДУСМOТРЕННОЙ
ЧАСТЬЮ 5-ОЙ СТАТЬИ 235 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РА
Армине Меликсетян
Старший преподаватель кафедры уголовного права
и криминалогии Академии Образовательного комплекса Полиции РА,
майор полиции, кандидат юрид. наук
_____________________________________

Поощрительные нормы или особые виды освобождения от уголовной
ответственности являются обстоятельствами, предустмотренными в Уголовном
кодексе РА, которые дают возможность лицу освобождаться от уголовной
ответственности. Некоторые авторы считают, что поощрительные нормы являются
обстоятельствами
исключающими
преступность
деяния.
Однако
часть
поощрительных норм включают элементы явки с повинной, а другая часть заключает
в себе элементы добровольного отказа.
Согласно части 5-ой статьи 235 Уголовного кодекса РА, лицо, добровольно
сдавшее предметы предусмотренные в этой статье, освобождается от уголовной
ответственности, если его действие не содержит другой состав преступления. На
практике, согласно статье 35 УПК РА, правоприменитель в таких случаях принимает
решение о прекращении уголовного преследования в отношении этих лиц, опираясь
на пункт 2-ой части 1 статьи 35 /отсутствие состава преступления/. Такой исход
процессуальных действий дает лицам статус оправданного. Однако лицо не может
быть оправданным, так как он уже совершил преступление, предусмотренное
статьей 235 УК РА. Проблема состоит в том, что действующий УПК РА не содержит
соответствущего
обосновонного
пункта,
на
который
может
опираться
правоприменитель в таких случаях.
Данная проблема обсуждается в проекте нового УПК РА и возможно получит свое
положительное решение.

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙ»ñ, ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, Ù»Õ³Û³Ï³Ýáí Ý»ñÏ³Û³Ý³É, Ï³Ù³íáñ Ññ³Å³ñáõÙ, Ñ³Ýó³Ï³½Ù, Çñ³í³ÏÇñ³éáÕ, ³ñ¹³ñ³óí³Í:
Key words: Encouraging norms, criminal charges, surrender, voluntary renunciation,
components of crime, the law, justified.
Kлючевые слова: Поощрительные нормы, уголовная ответственность, явки с
повинной, добровольный отказ, состав преступления, правоприменитель,
оправданный.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Տիգրան Մուկուչյան
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ,
ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ
______________________________

1990 թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանն
ընդունեց «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին»1, որով դրվեց Հայաստանի
անկախության գործընթացի սկիզբը։ Հռչակագիրը, որ կարևոր իրավական փաստաթուղթ էր դեպի անկախություն տանող ճանապարհին և նախանշում էր Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային զարգացման ուղիները, բաղկացած էր 12 կետից։ Ինչպես նշում է պրոֆեսոր Գ. Գ. Հարությունյանը, Հռչակագիրը «հիմնարար,
հետևողականորեն համակարգված, պատմատրամաբանական խոր ընդհանրացումներ
բովանդակող, ազգային ինքնության առաջնահերթությունները հաշվի առնող, միջազգային սահմանադրաիրավական զարգացումների ընդհանուր տրամաբանությունից ելնող նորմերի ու սկզբունքների ամբողջություն է, որը երբեք չի կորցնի իր թե´ պատմական և թե´ գործնական իրավական նշանակությունը»2: Անհրաժեշտ է առանձնահատուկ
ուշադրություն դարձնել Հռչակագրի մի շարք կոնկրետ դրույթների, որոնք հանդիսացան
Հայաստանի սահմանադրական ապագա զարգացումների սկզբունքային կողմորոշիչները՝ կանխորոշելով նոր Հայաստանի զարգացման ուղենիշները: Հռչակագրի 9-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետությունն իր տարածքում ապահովում էր «օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատումը», որն ըստ էության հռչակում
էր նոր, սկզբունքորեն այլ որակական չափանիշների համապատասխանող իրավակարգի հիմքը: Այս կապակցությամբ կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի երրորդ Հանրապետության նոր դատական իշխանության մարմինների համակարգի ձևավորման առաջին փուլը ներառում է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ից մինչև 1995 թվականի հուլիսի
5-ը (մինչև ՀՀ Սահմանդրության ընդունումը):
Նոր դատական իշխանության համակարգի արմատական բարեփոխումները պայմանավորված էին ՀՀ Սահմանդրության ընդունումով` 1995 թվականի հուլիսի 5-ի հանրաքվեի միջոցով: Սահմանդրաիրավական նորմերը հիմք դրեցին դատաիրավական
բարեփոխումների երկրորդ` բեկումնային փուլին, որը ներառում է 1995թ. հուլիսի 5-ից
մինչև 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ը (մինչև սահմանդրական փոփոխությունների անց1

Հայաստանի Հանրապետության, Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, N16 (972) 31 օգոստոսի
1990 թ., հոդվ. 256:
2
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր
խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի, «Իրավունք», 2010, էջ 19:
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կացումը):
2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին հանրաքվեի միջոցով էական փոփոխություններ
կատարվեցին ՀՀ Սահմանադրության բովանդակության մեջ, որոնք աղերսվեցին նաև
դատական իշխանության ներկա համակարգին: Այդ փոփոխություններն էլ հիմք դրեցին
դատաիրավական բարեփոխումների երրորդ փուլի գործընթացին, որը դեռևս լինելիության և կատարելագործման ընթացքում է:
Եվ այսպես, նոր դատական իշխանության մարմինների ձևավորման հիմքը դրվեց
«Հայաստանի անկախության մասին» հռչակագրով: Համաշխարհային իրավաքաղաքական պատմության մեջ բազում են այն փաստերը, որոնք վկայում են, որ ժողովուրդների պատմական զարգացման շրջադարձային ժամանակահատվածներին բնութագրական է հռչակարգրերի ընդունումը` որպես ժողովրդի կողմից կատարվող ճակատագրական և անհրաժեշտ ընտրության միջոց՝ կանխորոշելով նրա հետագա զարգացման
ուղենիշները3: Հենց այդպիսին է «Հայաստանի անկախության մասին» հռչակագիրը: Այս
առումով համամիտ ենք իրավագիտության դոկտոր Վ. Ռ. Նազարյանի տեսակետի
հետ, համաձայն որի. «Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը իրավաբանական առումով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բովանդակության
օրգանական մասն է»4:
Անկախության մասին հռչակագիրը, որն ամրագրեց պետության և անհատի փոխհարաբերության նոր մոդել, ճանաչեց իրավական, ժողովրդավարական պետության կառուցման անհրաժեշտությունը, պետություն, որի կազմակերպման հիմնական սկզբունքը
պիտի լիներ իշխանությունների բաժանումը և հավասարակշռումը:
Հռչակագրի նորմերը մինչև Հայաստանի Հանրապետության նոր Սահմանադրության
ընդունումն իրենց որոշակիցումն ստացան «Անկախ պետականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ Սահմանադրական օրենքում5, որն ընդունվեց 1991 թ. սեպտեմբերի 25ին (հետագայում իր ուժը կորցրեց ՀՀ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի հիմքով):
Հետխորհրդային հայ իրավագետների կողմից շատ են ներկայացվել այս օրենքի
կարևորությունն ու նշանակությունը: Սակայն թերևս ամենալիարժեք գնահատական
տրված է ի. գ. դ. Գ. Գ. Հարությունյանի կողմից. «Այս օրենքը կարևոր հանգրվան էր
սահմանադրական բարենորոգման ճանապարհին, որովհետև իր բնույթով նպատակային, ծրագրային, համալիր ակտ էր, որն ամրագրում էր հետագա սահմանադրական
զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք դրույթներ» 6 : Վերարտադրելով Հռչակագրի դրույթները՝ օրենքը սահմանադրական մակարդակով ամրագրեց, որ «Հայաստանի Հանրապետությունն իր տարածքում ապահովում է օրենսդիր,
գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատումը» (հոդվ. 3), «Հայաստանի
Հանրապետության դատական իշխանության մարմինների համակարգը, իրավասությունների շրջանակը և փոխհարաբերության հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ» (հոդվ. 6):
3

Տե´ս Kонституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. М., 1957, с.
167-170, 250-252.
4
Տե´ս Նազարյան Վլադիմիր, Հայաստանի անկախության հռչակագրի տասնամյակը. «Սահմանադրական դատարան. Տեղեկագիր», 3 (16) 2000, էջ 5:
5
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, N18 (998) 30 սեպտեմբերի
1991թ., հոդվ. 402:
6
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, էջ 20:
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Սակայն հարկ է նկատել, որ 1991-1995 թթ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դատական մարմինների կազմավորման սկզբունքներում արմատական որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ: Համակարգը շարունակում էր գործել հին կանոնակարգումներին համապատասխան: Նույնիսկ առկա են օրենսդրական կանոնակարգումներ,
որոնք թույլ են տալիս պնդելու, որ «Հայաստանի անկախության մասին» Հռչակագրի և
«Անկախ պետականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ Սահմանադրական օրենքի
հռչակած սկզբունքները, ինչպես նաև ընդունված օրենքների նոր կանոնակարգումները
չունեին լիարժեք ընկալում, հայեցակարգային և հետևողական աշխատանքի արգասիք
չէին: Այսպես, 1991 թ. նոյեմբերի 19-ին ընդունված «Գերագույն խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 19-րդ կետը սահմանում էր, որ ՀՀ Գերագույն խորհուրդը ՀՀ Նախագահի ներկայացմամբ ընտրում է ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամներին,
գերագույն դատարանի նախագահին, նրա տեղակալներին և գերագույն դատարանի
անդամներին, գլխավոր պետական արբիտրին, հաստատում է գերագույն դատարանի
նախագահության կազմը, ընտրում է շրջանային և քաղաքային ժողովրդական դատարանների ժողովրդական դատավորներին, օրենքով սահմանված կարգով լուծում է
նշված պաշտոնատար անձանց հետկանչի կամ ազատման հարցը: Նույն օրենքի նույն
հոդվածի անմիջապես հաջորդ կետը սահմանում էր Գերագույն խորհրդի մեկ այլ լիազորություն՝ «լսել իր կողմից կազմվող կամ ընտրվող մարմինների, իր կողմից նշանակվող
կամ ընտրվող պաշտոնատար անձանց հաշվետվությունները կամ հաղորդումները»:
Նման կանոնակրգումներից ակնհայտ էր դառնում, որ գերագույն դատարանի նախագահից մինչև շրջանային ժողովրդական դատավարնի դատավոր հաշվետու էին Գերագույն
խորհրդին, սա այն դեպքում, երբ ընդամնեը երկու ամիս առաջ ընդունված սահմանադրական օրենքը հռչակում էր՝ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ապահովում: Նույն իրավադրույթն անուղղակի կերպով սահմանում էր սահմանադրական դատարանի անդամներ նշանակելու իրավասություն, այն պայմաններում, երբ երկրում առկա չէր նման դատարան, իսկ, ինչպես պարզվեց հետագայում, սահմանադրական դատարան հիմնադրվեց միայն 1996 թ.-ին՝ ՀՀ Սահմանադրության ընդունումից հետո:
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից մինչև ՀՀ Սահմանադրության ընդունումն ընկած ժամանակաշրջանի վերլուծությամբ կարել է փաստել, որ
դատական համակարգի վերաբերյալ ընդունվում էին այնպիսի ակտեր, որոնք ի զորու
կլինեին ինչ-որ կերպ ապահովելու արդարադատության իրականացումն անցման տարիներին: Ժամանակի թելադրանքով, առանց խորը վերլուծությունների ստեղծվում կամ
վերացվում էին տարբեր մարմիններ: Մասնավորապես, դրա վկայությունն է «Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում զինվորական դատարան ստեղծելու մասին» 10.08.1992 թ. ընդամենը երկու հոդվածից բաղկացած և բազմաթիվ անպատասխան հարցեր առաջադրող օրենքը: Ի դեպ նկատենք, որ նշված օրենքի 1-ին հոդվածով նախատեսվում էր՝ «Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում
ստեղծել զինվորական դատարան (տրիբունալ)», իսկ 2-րդ հոդվածը սահմանում էր՝
«Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի կազմում ստեղծել զինվորական գործերի դատական կոլեգիա»: Արդյունքում Գերագույն դատարանի կազմում
ստեղծվեց զինվորական գործերի դատական կոլեգիա7: Կարծում ենք, որ նման իրողությամբ հիշյալ օրենքի 1-ին հոդվածի պահանջները որևէ հիմնավորմամբ չի կարելի
7
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համարել կատարված, քանի որ ընդհանուր իրավասության զինվորական դատարաններ չձևավորվեցին. ուղղակի զուտ ներքին համաձայնությունների արդյունքում ընդհանուր իրավասության դատարաններում առանձնացվեցին մեկական դատավորներ, որոնց ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի կողմից մակագրվում էին
միայն զինվորականների մասնակցությամբ քրեական գործեր:
1994 թ. հուլիսի 1-ի օրենքով որոշվեց հրաժարվել առաջին ատյանի դատարանում
գործերի կոլեգիալ քննության կարգից: Մինչ այդ դա համարվում էր արդարադատության սկզբունքներից մեկը և ավանդաբար ամրագրվում էր Սահմանադրության մեջ: Իրականում, կոլեգիալությունից հրաժարվելու պատճառները ևս չեն կարող համարվել
համակարգային մտածողության արդյունք, այլ ավելի շուտ միտված էին ծառացած
խնդիրների հաղթահարմանը: Այդ պատճառներն էին. առաջինը՝ դատավարությանը ժողովրդական ատենակալների մասնակցությունը ապահովելու կազմակերպական և ֆինանսական դժվարությունները, երկրորդը՝ ժողովրդական ատենակալների բացահայտ
անտարբեր վերաբերմունքը դատական նիստում տեղի ունեցածի նկատմամբ, գործով
ըստ էության որոշում ընդունելիս նրանց ձևական գոյի ապահովումը:
1995 թ. հուլիսի 5-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը: «Չնայած նոր Սահմանադրության շուրջ չհաջողվեց հասարակական համաձայնության այնպիսի մթնոլորտ ապահովել, ինչպիսին Անկախության հռչակագրի պարագայում
էր, ինչպես նաև հաղթահարել կամասահման իրավամտածողության խորհրդային իներցիան, այդուհանդերձ կյանքը ցույց տվեց, որ ՀՀ Սահմանադրությունը վճռական դեր
կատարեց երկրի հետագա կայուն զարգացումն ապահովելու և մի շարք ճգնաժամային
իրավիճակներից սահմանադրական ելքեր գտնելու հարցում»8:
Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ
փուլն ազդարարվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, որը հռչակեց իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, իսկ նրա 6-րդ գլուխն ամբողջովին
նվիրված է դատական իշխանությանը: Սահմանադրությամբ ամրագրված են անկախ
դատական իշխանություն ձևավորելու նախադրյալները. Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է օրենքի գերակայությունը, արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները՝ սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան: Արգելվում է արտակարգ դատարանների ստեղծումը: Անձի կալանավորումը,
բնակարանի խուզարկությունը և անձի սահմանադրական մի շարք իրավունքների սահմանափակումը կարող են կատարվել միայն դատարանի միջոցով և այլն:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ Սահմանադրության ընդունմամբ արմատական
դատաիրավական բարեփոխումների իրականացումն օրվա հրամայական էր, այդուհանդերձ հայեցակարգային քննարկումները տևեցին բավականին երկար9:
Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ փուլով, որի ավարտը կարելի է համարել 2005 թ., ձևավորվել էր ընդհանուր իրավասության դատական համակարգը, որը
բարեփոխումների էական առաջընթաց քայլ էր և մեծագույն նվաճում: Ստեղծվեց եռաստիճան դատական համակարգ, քաղաքացիների համար դատարանները դարձան ա8

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, էջ 21:
Նշված հոդվածում հարկ չհամարվեց մանրամասն ներկայացնել դատաիրավական բարեփոխումների Հայեցակարգը, քանզի այն ամբողջ ծավալով ներկայացված է: Տե´ս Գ. Բադիրյան, Դատաիրավական բարեփոխումների և Հայաստանի Հանրապետության նոր դատական համակարգը: Երևան, 2002:
9
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ռավել մատչելի, էական և որակական նոր աստիճանի բարձրացավ գործերի քննության
հրապարակայնությունը:
Դատաիրավական բարեփոխումների արդյունքում հիմնադրվեց նաև Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրական դատարանը:
«Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքով տնտեսական և զինվորական դատարաններ չստեղծվեցին: Սակայն 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի օրենքով ստեղծվեց ՀՀ
առաջին ատյանի տնտեսական դատարան: Ի դեպ, 2001 թ. տնտեսական դատարանի
ստեղծման կողմնակիցները ժամանակին դեմ էին դրա ստեղծմանը, իսկ հետագայում
ստեղծելու անհրաժեշտության մասին հիմնավոր պատճառաբանություններ այդպես էլ,
կարծում ենք, չներկայացվեցին: Իհարկե, չմեղանչելով արդարության դեմ` պետք է
փաստել, որ այդ դատարանի ձևավորմամբ խիստ բարելավվեց տնտեսական գործերի
քննության որակը, սակայն միայն այդ հանգամանքով պայմանավորված, կարծում ենք,
հիմնավոր չէ ինքնուրույն դատարանի ստեղծումը, որը, ի դեպ, դուրս էր ընդհանուր դատարանակազմական տրամաբանությունից, որովհետև, որպես միաժամանակ և´ առաջին, և´ վերաքննիչ ատյան, չունեցավ ինքնուրույն դատավարության օրենսգիրք: Ուշագրավ է նաև, որ հիշյալ դատարանի քննած գործերի վերլուծությունը վկայում է, որ
դրանց 70 տոկոսից ավելին վարչական գործեր են (հարկային, մաքսային և այլ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերի իրավաչափության որոշում), սակայն անհասկանալի է վարչական արդարադատության հիմնադրման փոխարեն զուտ վեճի սուբյեկտով պայմանավորված դատարանի ձևավորումը:
Այդուհանդերձ փաստենք՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական
բարեփոխումների նշված փուլում կարևորվեց ժողովրդավարական, իրավական համակարգ ունեցող երկրների փորձի ընդօրինակման միջոցով անկախ դատական իշխանություն ձևավորելու հանգամանքը: Սակայն թույլ տրվեցին նաև էական սխալներ: Այսպես, դատական մարմինների անկախության երաշխավոր հռչակվեցին ոչ թե Սահմանադրությունն ու օրենքը, այլ հանրապետության Նախագահը: Վերջինս նաև գլխավորում էր արդարադատության խորհուրդը, իսկ արդարադատության նախարարը և գլխավոր դատախազը հանդիսանում էին խորհրդի փոխնախագահներ: Արդարադատության
խորհրդի ստղեծումն իրավամբ կարևորագույն նշանակության քայլ էր, սակայն դրա՝
կազմի առումով սխալ ձևավորումը10 չէր կարող առաջադիմական համարվել և նպաս10

Դատախազությունը, Սահմանադրության 103-րդ հոդվածին համապատասխան, օժտված էր և
այժմ էլ օժտված է պետական գործունեության ինքնուրույն տեսակով, այսինքն՝ արդարադատության հետ կապ չունեցող իրավասություններով (քրեական հետապնդում, մեղադրանքի
պաշտպանություն և այլն), և նրա ներկայացուցիչները կարող էին այդ խորհրդում հանդես գալ
«անհնազանդ» դատավորների ճնշմամբ:
Իշխանության ճյուղերից օրենսդիրը (որն իհարկե ևս սխալ էր) զերծ պահվեց արդարադատության խորհրդում ներկայացուցիչ ունենալուց, այն դեպքում, երբ գործադիր ճյուղը ներկայացված էր
ի դեմս արդարադատության նախարարի, ի դեպ՝ բավականին «ակտիվ»՝ փոխնախագահի մակարդակով:
ՀՀ Նախագահի կողմից արդարադատության խորհրդի գլխավորումը ևս իրավաչափ չէր: Նախ
հանրապետության Նախագահը փաստորեն հանդես էր գալիս որպես գործադիր իշխանության
ղեկավար: Միաժամանակ իր ղեկավարած խորհրդի ներկայացմամբ ինքն էր նշանակում դատավորներին: Այսինքն՝ ակնհայտ է, որ նման մոտեցման դեպքում դատական իշխանությունն ամբողջությամբ կենտրոնանում էր նրա ձեռքում, որի պարագայում խոսել զսպումների և հակակշիռների
սկզբունքների պահպանման մասին, մեղմ ասած, անտրամաբանական է: (Ավելի մանրամասն
վերլուծությունը, տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, էջ 925-938):
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տել իսկապես անկախ դատական իշխանության ձևավորմանը: Այլ կերպ ասած՝ անկախ
դատական իշխանության կերտման սահմանադրական հիմքերը խարխուլ էին:
2005 թ. նոյեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ սահմանադրական հանրաքվե: Պրոֆեսոր
Գ. Գ. Հարությունյանը նշում է. «Նոր սկզբունքային մոտեցումներ էին պահանջվում դատական իշխանության անկախության և համակարգային ամբողջականության սահմանադրական երաշխիքներ ապահովելու հիմնահարցերը: Սահմանադրորեն պետք է երաշխավորվեր դատական իշխանության իրական անկախությունը, լուծվեր վարչական
արդարադատության արմատավորման հիմնահարցը, գործառնական հստակ փոխհարաբերություններ ապահովվեին դատական իշխանություն իրականացնող ինստիտուտների միջև: Պետք էր առավել գործուն ու արդյունավետ դարձնել սահմանադրական արդարադատության համակարգը:
ՀՀ Սահմանադրությամբ հետևողականորեն իրացված չէր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, թերի էր ապահովված տարանջատ, միմյանց հակակշիռ և հավասարակշռված օրենսդիր, գործադիր և դատական իշախանությունների գոյությունը:
Անհրաժեշտ էր, վերոնշյալ սկզբունքներից ելնելով՝ հստակեցնել իշխանության տարբեր
ինստիտուտների գործառնական լիազորությունները, ամրապնդել հակակշիռների և
զսպումների հաշվեկշիռը»11: Վենետիկի հանձնաժողովը 2004 թ. դեկտեմբերի 6-ի իր
եզրակացությամբ փաստում էր, որ «...անկախ և անկողմնակալ դատական իշխանության հաստատման և գործունեության սահմանադրական երաշխիքների ամրագրումը
ճանաչվել է Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային խնդիրներից մեկը»:
Նշված սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը ազդարարեց Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական բարեփոխումների երրորդ փուլը, որի նպատակն էր դատական համակարգի կատարելագործումն ու զարգացումը, սահմանադրական նոր մոտեցումներին համահունչ նոր կանոնակարգումների և ինստիտուտների
ներդրումը, դատական իշխանության անկախության և ինքնավարության երաշխիքների
ամրագրումը, նոր որակով արդարադատության իրականացումը, արդարադատության
որակի և արդյունավետության բարձրացումը: Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխված Սահմանադրությամբ դատարանների անկախության երաշխավոր հռչակվեցին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, սահմանվեց
արդարադատության խորհրդի կազմավորման նոր կարգ՝ բացառելով դրանում գործադիր մարմնի ներկայացվածությունը, սահմանվեց նոր մարմին՝ դատավորների ընդհանուր ժողովը՝ որպես դատական իշխանության ինքնակառավարման բարձրագույն մարմին:
Սահմանադրական նոր իրողության պայմաններում ՀՀ կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ դատաիրավական բարեփոխումների երրորդ փուլին: Նշված փուլի մեկնարկի հայեցակարգը հիմնված էր դատական իշխանության անկախության բարձրացման, դատական իշխանության ինքնավարության և ինքնակառավարման սկզբունքների
ներդրման, դատական իշխանության ֆինանսական անկախության, բուն դատական
գործունեության և դատարանների կառավարման (վարչարարության) գործառույթների
տարանջատման սկզբունքների վրա: Դատաիրավական բարեփոխումների նման հայեցակարգը համահունչ էր նաև ԵՄ-Հայաստան եվրոպական հարևանության քաղաքա11

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, էջ 25-26:
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կանության (ԵՀՔ) գործողությունների ծրագրի պահանջներին:
2006 թվականի հուլիսին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց դատաիրավական բարեփոխումները կյանքի կոչող և սահմանադրաիրավական նոր լուծումների գործնական ներդրումն ապահովող օրենսդրական նախաձեռնությունների առաջին փաթեթը:
Դատական համակարգի բարեփոխումներն ամբողջացնող համալիր ակտը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2007 թվականի փետրվարի 22-ին ընդունված ՀՀ դատական օրենսգիրքն12 է, որն արտացոլում է վերը նշված հայեցակարգային դրույթները, ոլորտին
վերաբերող բազմաթիվ միջազգային համաձայնագրերի պահանջները, սահմանում է
դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինները, հստակեցնում արդարադատության խորհրդի լիազորությունների շրջանակը, նախատեսում առանձին մասնագիտացված դատարանի, դատական կարգադրիչների ծառայության ստեղծումը, կարգավորում դատական մարմինների կադրային քաղաքականության հարցերը, ամրագրում դատավորի վարքագծի հիմնական կանոնները, դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերը: Ստեղծվեց դատական
դպրոցը` դատական համակարգը որակյալ մասնագետներով համալրելու և դատավորների շարունակական վերապատրաստման գործառույթներն իրականացնելու համար13:
ՀՀ դատական օրենսգիրքը 2008 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսում էր առաջին
ատյանի դատարանների նոր համակարգ, որը, բացի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններից, ընդգրկում էր առաջին ատյանի մասնագիտացված դատարանները՝ վարչական, քաղաքացիական և քրեական: Մասնագիտացված քաղաքացիական և քրեական դատարանների ստեղծումը դատաիրավական բարեփոխումների
առանցքային բնութագրիչներից էր, սակայն այդ դատարանները վերացվեցին ստեղծվելուց մոտ մեկ տարի հետո, և նորից անցում կատարվեց հնին:
Փաստելով նշված փուլի էական ձեռքերումները՝ նկատենք նաև, որ վերաքննիչ ատյանի վերաբերյալ բացակայում էր ինստիտուցիոնալ մոտեցումը որը շտկվեց: Անհասկանալի տրամաբանությամբ քրեական և քաղաքացիական գործերով որպես վերաքննիչ ատյան հանդես էր գալիս վերաքննիչ դատարանը, իսկ մասնագիտացված վարչական դատարանը միաժամանակ և´ առաջին ատյանի դատարան էր, և´ վերաքննիչ:
Խնդիրը ինստիտուցիոնալ մոտեցման բացակայությունն էր: Անգամ հիպոթեթիկ անտեսելով վերաքննիչ դատարանի կարևորությունը՝ անհասկանալի է, թե մասշտաբային,
հայեցակարգային փոփոխությունների պարագայում (ինչը տեղի ունեցավ դատական օրենսգրքի ընդունմամբ) ինչու՞ չի ընտրվում նույն ինստիտուտների վերաբերյալ միասնական մոտեցում14: Սա, կարծումն ենք, լրջագույն թերացում է, և գտնում ենք, որ ցան12

ՀՀՊՏ 2007 N 20 (544), 18.04.07:
2013 թ. սեպտեմբերի 1-ից դատական դպրոցը միացավ դատախազների դպրոցին, և ստեղծվեց արդարադատության ակադեմիան, որի նպատակներն են` դատավորների և դատախազների
թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մեջ դատավորի կամ դատախազի պաշտոն
զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորումը, մասնագիտական գիտելիքների
ընդլայնումը, դատավորների, դատախազների և դատավորների թեկնածությունների ցուցակում
ընդգրկված` ակադեմիայի շրջանավարտ անձանց, դատական ծառայողների, դատախազության
աշխատակազմում պետական ծառայողների, դատական կարգադրիչների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործումը:
14
Տե´ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13.04.2010թ. թիվ ՍԴՈ-873 որոշումը, որն ունեցավ
անգնահատելի ներդրում վարչական արդարադատության կայացման և զարգացման հացում՝ մեծապես նպաստելով վարչական վերաքննիչ դատարանի ստեղծմանը:
13
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կացած սուբյեկտիվիզմից խուսափելու համար հարկ է օրենսդրորեն ամրագրել կանոն
հայեցակարգային փոփոխություններում ինստիտուցիոնալ մոտեցումների կիրառման
միասնականության պարտադիրության մասին15:
Ամփոփելով դատաիրավական բարեփոխումների վերոհիշյալ ժամանակահատվածը, մեր կարծիքով, կարելի է արձանագրել էական դրական արդյունքները, ինչպես նաև
սայթաքումներն ու բացթողումները:
Որպես դրական արդյունք անհրաժեշտ է ընդգծել վարչական արդարադատության
հիմնադրումը, դատարանի գործունեության առավելագույն հրապարակայնության ապահովումը, դատավորների ընտրության նոր ընթացակարգերի ներդրումը, դատարանի անկախության ապահովմանն ուղղված նոր կանոնակարգումները և այլն:
Որպես չհիմնավորված փոփոխություններ կարելի է արձանագրել`
1. դատական համակարգում մասնագիտացված դատարանների (քրեական և քաղաքացիական) վերացումը՝ փոխանակ դրանց դերի ու նշանակության վերաիմաստավորման.
2. Դատավարական օրենսգրքերի առանձին կանոնակարգումների անհամապատասխանությունը դատական օրենսգրքի կանոնակարգումներին, որոնք պրակտիկ կիրառության հարթությունում հանգեցնում էին առանձին բարդությունների.
3. Իրավունքի երկու ատյանների ձևավորումը՝ վերաքննիչ և վճռաբեկ՝ առանց
դրանց գործառույթների հստակ սահմանազատման, արդյունքում վերաքննիչ դատարանի դերի նսեմացումը և վճռաբեկ դատարանի գերլիազորությունների ամրագրումը.
4. Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու չհիմնավորված հիմքի նախատեսումը, մյուս դատարանների համար՝ վճռաբեկ դատարանի
որոշումների ոչ թե ատյանային հեղինակության ուժով, այլ օրենքով պարտադիր ուժ
տալը, վճռաբեկ դատարանի նախագահին բազմաթիվ հարցերով չհիմնավորված լիազորություններով օժտումը.
5. Դատարանների կազմակերպական գործառույթների կենտրոնացումը և այլն:
Այսպիսով, կարելի է ամփոփել, որ դատաիրավական բարեփոխումների երրորդ
փուլը (գուցե վճռական) լինելիության գործընթաց է ապրում, և դրան սատարելու ու
նշված խնդիրները իրականացնելու համար անհրաժեշտ են նաև տեսական աշխատություններ:

15

Ցավոք, ինստիտուցիոնալ մտածողության բացակայությունը՝ որպես սուբյեկտիվիզմի տուրք,
հաճախ նկատելի է նաև դատարանների գործունեության կազմակերպման հարցերում: Հակառակ պարագայում անհասկանլի է, որ վերաքննիչ դատարանների համար նախատեսված շենքում գործում են երկու վերաքննիչ դատարան և առաջին ատյանի վարչական դատարանը, իսկ
վարչական վերաքննիչ դատարանը գտնվում է բոլորովին այլ շենքում, երբ միանշանակ տրամաբանված էր մեկ շենքում կենտրոնացնել վերաքննիչ ատյանը:
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THE PROCEDURE OF FORMATION OF THE JUDICIAL
AUTHORITY BODIES OF THE THIRD REPUBLIC OF ARMENIA,
THERE LEGAL BASES AND STAGES OF DEVELOPMENT
Tigran Mukuchyan
Chairman of the Central Electoral
Commission of the Republic of Armenia
__________________________

Supreme Council of Armenia in its first session held on 23th August 1990 adopted the
“Declaration of Independence of Armenia” which announced the commence of the
procedure of Armenian independency. The adoption of the Declaration acclaimed also the
beginning of the formation process of judicial authority bodies of the third Republic of
Armenia. The whole evolution of formation and development of the Judicial Bodies of the
Republic of Armenia; implemented judicial and legal reforms are presented in the article.
According to the researched material the period is presented in three stages, which are
referred to as stages of implementing judicial and legal reforms. The first stage (19901995) includes the period from announcing the Declaration of Armenia to adopting the
Constitution, the second stage (1995- 2005) includes the period from adopting the
Constitution to making new Constitutional amendments.
On 27th of November, 2005, through referendum, essential changes were made in the
concept of RA Constitution, which referred also to the present system of the judicial
authorities.
These Constitutional amendments served as basis for the third stage of the judicial and
legal amendments which is still in process of existence and improvement.
Implemented improvements, achievements conditioned by them, as well as omissions
and failures of each stage (in the author’s opinion) are presented in the research. The
issues of each stage of judicial and legal amendments first of all are considered from the
perspective of establishing independent judicial authorities.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Тигран Мукучян
Председатель Центральной Избирательной Коммиссии РА,
соискатель кафедры уголовного процесса
и криминалистики ЕГУ
_________________________________
23 августа 1990 года во время первой сессии Верховного Совета Армении
была принята Декларация о независимости Армении, благодаря которой было
положено начало процессу независимости Армении. Принятие Декларации
возвестил также о начале формирования органов судебной власти Третьей
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Республики Армения. В статье представлена вся эволюция формирования и
развития судебных органов Республики Армения – осуществленные судебные
реформы. По данным исследования, материал представлен на трех этапах, которые
упоминаются как этапы осуществления судебных реформ. Первый этап, 1990-1995
годы, включает принятие Декларации независимости Армении до принятия
Конституции, второй этап 1995-2005, с принятия Конституции до реализации новых
конституционных реформ. 27 ноября 2005, посредством референдума были внесены
существенные изменения в содержание Конституции, которые касались также
нынешней системы судебной власти. Эти конституционные изменения заложили
основу процесса третьего этапа судебных реформ, который еще находится в стадии
и совершенствования.
В статье представлен ход реформ, достигнутые результаты, а также
имеющиеся на каждом этапе недостатки. Проблемы каждого этапа судебных реформ
в первую очередь рассматриваются с точки зрения вопроса создания независимой
судебной системы.
Բանալի բառեր – դատարան, դատավոր, դատաիրավական բարեփոխումներ, դատական համակարգ, դատարանակազմություն, Հռչակագիր, Սահմանադրություն, անկախություն, իշխանությունների տարանջատում, պետականություն
Key words: court, judge, judicial reforms, judicial system, formation of court, Declaration,
Constitution, independence, separation of power, statehood.
Ключевые слова: суд, судья, судебные реформы, судебная система, судебное
формирование, Декларация, Конституция, независимость, разделение властей,
государственность.
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ՄԱՐՄՆԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Գուրգեն Քոթանջյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
______________________________

Մարմնավաճառությունը տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական և մի շարք այլ գործոններով պայմանավորված բազմաշերտ երևույթ է: Ուստի մարմնավաճառության դեմ
արդյունավետ պայքարի իրականացումը ևս ենթադրում է համալիր միջոցառումների
համակարգային մշակում և իրականացում:
Հարկ է նշել, որ մարմնավաճառության կանխարգելման հարցում միասնական մոտեցում առկա չէ: Կան երկրներ, որտեղ մարմնավավաճառությունը պաշտոնապես թույլատրված է (Նիդերլանդներ, Գերմանիա)1, մինչդեռ մյուսներում մարմնավաճառությամբ
զբաղվելու համար սահմանված է քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն:
Օրինակ՝ քրեական պատասխանատվություն է սահմանված Ալբանիայի, Իսլանդիայի,
Թուրքմենստանի և այլ երկրների օրենսդությամբ2: Այնուհանդերձ, պետությունների մեծ
մասում, այդ թվում և ՀՀ-ում, մարմնավաճառությամբ զբաղվելու համար սահմանված են
վարչական ներգործության միջոցներ:
Մարմնավաճառության համար վարչական պատասխանատվության սահմանման առումով մոտեցումները ևս միանշանակ չեն: Այսպես, մի խումբ հեղինակներ առաջարկում են վերացնել մարմնավաճառության համար նախատեսված վարչական պատասխանատվությունը 3 ՝ իրենց տեսակետը հիմնավորելով այն բանով, որ մարմնավաճառության օրինականացնումը կհեշտացնի մարմնավաճառների նկատմամբ բժշկական
հսկողության իրականացումը, կպաշտպանի մարմնավաճառներին, իսկ պետությանը
կբերի որոշակի ֆինանսական օգուտներ4: Այս տեսակետի հետ դժվար է համաձայնվել.
նախ՝ մարմնավաճառության օրինականացումը չի երաշխավորում ապօրինի մարմնավաճառության վերացումը: Դրա մասին վկայում է այն փաստը, որ այն պետություններում, որտեղ մարմնավաճառությունը պաշտոնապես թույլատրված է, այսինքն՝ կան
գրանցված մարմնավաճառներ, ովքեր իրավունք ունեն օրվա որոշակի ժամերի և սահմանված վայրերում առաջարկել սեքսուալ բնույթի ծառայություններ, գոյություն ունի
նաև չգրանցված մարմնավաճառություն5: Երկրորդ՝ մարմնավաճառության պաշտոնապես գրանցումը կարող է հանգեցնել նրանց ծառայություններից օգտվողների թվի աճի:
Եվ ամենակարևորը՝ այս քայլը միանշանակ չի ընդունվի նաև հասարակության կողմից:
1

Տե´ս Смирнов Ю. П. Уголовная ответственность за сексуальную експлуатацию других лиц в
форме занятия ими проституцией. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. М., 2010, էջ 90:
2
Տե´ս նույն տեղում, էջ 89-90:
3
Տե´ս Габиани А. А. О правовых мерах по ограничению проституции и ее социально опасных
последствий // Советское государство и право. 1991, №2, էջ 72
4
Տե´ս Криминология. Учебник для вузов / Под ред. С. М. Иншакова. М., 2000, Էջ 333:
5
Տե´ս Маныч Е. Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты
противодействия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук . М.,
2006, էջեր 150-152:
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2012 թ.-ին Երևանում մեր կողմից իրականացված հարցման արդյունքները վկայում են,
որ բնակչության միայն 40%-ն է արտահայտվել մարմնավաճառության օրինականացման օգտին: Ինչ վերաբերում է սեռավարակների տարածման կանխմանը, ապա 2012
թ. բժիշկների շրջանում մեր կողմից իրականացված փորձագիտական հարցմանը մասնակցածների միայն 12%-ն է նշել, որ մարմանավաճառության օրինականացումը ամբողջությամբ կլուծի սեռավարակների տարածման խնդիրը:
Կարծում ենք՝ հնարավոր է գտնել այս հարցի լուծման ավելի արդյունավետ միջոց:
Այսպես, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի հոդված 45-ի համաձայն` «բժշկակական զննումից այն անձանց խուսափելը, որոնց վերաբերյալ բավարար տվյալներ կան այն մասին, որ նրանք տառապում են վեներական հիվանդությամբ,
կամ բուժումից այն անձանց խուսափելը, որոնք շփման մեջ են գտնվել վեներական հիվանդությամբ տառապողների հետ և ունեն պրոֆիլակտիկ բուժման կարիք և շարունակում են խուսափել առողջապահության հիմնարկի կողմից արված նախազգուշացումից
հետո` առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով»: Գտնում ենք, որ վեներական հիվանդությամբ տառապող մարմնավաճառների հանդեպ պետք է կիրառել այլ կարգ: Քանի որ նրանք ամեն
օր դուրս են գալիս «աշխատանքի» և պոտենցիալ վտանգի աղբյուր են, ուստի նրանց
նկատմամբ տուգանքի կիրառումը արդյունավետ լինել չի կարող: Իսկ մեր հարցումին
մասնակցած բժիշկների մեծ մասը նշում է, որ նրանք հաճախ կիսատ են թողնում բուժումը: Այս առումով կարծում ենք՝ վեներական հիվանդությամբ տառապող մարմնավաճառների նկատմամբ պետք է կիրառել հարկադիր բուժում: Ուստի առաջարկում ենք
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի հոդված 1791–ում ներառել
այսպիսի նորմ. «Հոդված 1791–ով պատասխանատվության ենթարկված անձինք ենթակա են պարտադիր բժշկական (մաշկաբանական) ստուգման: Նրանց մոտ վեներական
հիվանդություն հայտնաբերելու դեպքում վերջիններս ենթակա են հարկադիր բուժման»:
Մարմնավաճառության օրինականացմանը դեմ են արտահայտվել նաև 2012թ.-ին
մեր կողմից իրավապահ մարմինների աշխատակիցների շրջանում փորձագիտական
հարցման մասնակցած անձանց 55%-ը: Վերջիններս ավելի կարևորում են մարմնավաճառությունը ծնող երևույթների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումը:
Այս մոտեցմանը կողմ են արտահայտվել նաև շատ գիտնականների: Օրինակ՝ Դ.
Լևչուկը, Օ. Պոտապովսկայան առաջարկում են պայքարել մարմնավաճառությունը ծնող
հանգամանքների դեմ` առանձնացնելով մի շարք բարոյական անբարենպաստ գործոններ6: Մասնավորապես, նրանք առաջարկում են մարմնավաճառությանը հակազդման
գործում հիմնական ջանքերը ուղղել հասարակության բարոյական վերածննդին, հասարակության արժեքային համակարգի վերականգնմանը, իսկ դրանց կարելի է հասնել
մշակութային և դաստիարակչական աշխատանքների միջոցով7: Կանխարգելման միջոցառումների ակտիվ մասնակիցներ պետք է լինեն նախևառաջ ընտանիքը և ուսումնական հաստատությունները: Գիտնականների մի մասն էլ առաջարկում են դպրոցական
6

Տե´ս Левчук Д. Г., Потаповская О. М. Духовно- нравственное воспитание молодежи России.
Комплексное решение проблемы. М., 2003, էջ 3:
7
Տե´ս Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение
преступлений. Киев, 1989, էջեր 13-21:
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ծրագրում ներառել սեռական դաստիարակության առարկա, ծնողների հետ իրականացնել բացատրական աշխատանքներ, նրանց տրամադրել երեխաների սեռական
զարգացման վերաբերյալ անհրաժեշտ գրականություն և կատարել դաստիարակչական բնույթի այլ միջոցառումներ8:
Ինչ խոսք, վաղ կանխարգելումը ունի մեծ նշանակություն, և դրա կարևորությունը
դժվար է գերագնահատել: Ինչպես նշվել է գրականության մեջ, հանցավորության դեմ
պայքարում ամենակարևորը վաղ կանխարգելումն է. անհրաժեշտ է անձի ձևավորման
համար ստեղծել պատշաճ պայմաններ, որպեսզի հակահասարակական վարքագիծը
չվերաճի հանցագործության9:
Պետք է փաստել, որ վերջին շրջանում ՀՀ-ում կատարվել են երեխաների սեռական
դաստիարակությանն ուղղված որոշակի քայլեր: Մասնավորապես, դպրոցներում դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որը աշակերտներին որոշակի գիտելիքներ է մատուցում սեռական դաստիարակության վերաբերյալ: Սակայն դրանք առավելապես վերաբերում են սեռական հիգիենայի և սեռավարակներից պաշտպանվելու հարցերին: Չժխտելով դրանց կարևորությունը՝ կարծում ենք, որ սեռական դաստիարակության առարկան պետք է ներառի նաև դրույթներ, որոնք ուղղված են ընտանեկան
բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորմանը: Բացի դրանից՝ ցանկալի է, որ այդ առարկան
դասավանդի բժիշկը կամ հոգեբանը, այնինչ մեր դպրոցներում այս առարկան հիմնականում այլ մասնագետներ են դասավանդում:
Մասնագետների կողմից առաջարկվող հաջորդ միջոցը, որը ուղղված է մարմնավաճառության կանխմանը, զանգվածային լրատվամիջոցների և համացանցի կանոնակարգումն է10: Հեռուստատեսությամբ բռնության և դաժանության քարոզը կանխելու համար
մասնագետները առաջարկում են ստեղծել էթիկայի հանձնաժողովներ, որոնք կհետևեն
հեռուստաընկերությունների կողմից օրենսդրության կատարման ընթացքին11: Հեռուստատեսության բացասական ներգործությունը երեխաների հոգեբանության վրա բազմիցս նշվել է քրեագետների կողմից12: Հարկ է արձանագրել, որ ներկայումս ՀՀ-ում հիշատակված խնդիրը օրենսդրորեն կարգավորված է: Այսպես, հեռուստատեսության և
ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքի հոդված 24-ի համաձայն՝ արգելվում է հեռուստառադիոհաղորդումներն օգտագործել բռնության, դաժանության, պոռնկագրության տարածման
նպատակով: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ հեռուստաալիքները ոչ միշտ են կատարում հիշատակված նորմի պահանջները: Մասնավորապես, հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հաղորդումներում հաճախ կարելի է հանդիպել բռնության և դաժան տեսարանների: Կարծում ենք՝ այս հարցում լիազոր մարմինը պետք է ավելի հետևողական լինի: Հեռուստատեսությամբ պոռնկագրական բնույթի հաղորրդումներ թեև չեն ցուցադր8

Տե´ս Федик Е. Н. Ответственность за действия, связанных с проституцией: Уголовноправовые и криминологические аспекты. Екатеренбург, 2003, էջեր 142-158:
9
Տե´ս Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психологические аномалии /Под.
ред В. Н. Кудрявцева. М., 1998, էջ 187:
10
Տե´ս Пристанская О. В. Правовая зашита несовершеннолетних в сфере массового
сексуального просвещения // Журнал российского права. 2000. №1, էջ 42:
11
Տե´ս Федик Е.Н. նշվ. աշխ., էջեր 156-157:
12
Տե´ս Лыков В. Падение нравов как фактор преступности // Профессионал. 2002. №1(4), էջ 4,
Дроздов А. Ю. Агрессивное телевидение // Социологические исследования. 2001, №8, էջեր 6267, Криминология . Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997, էջ 75:
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վում, սակայն հաճախադեպ են բաց տեսարաններով ցուցադրությունները: Այս հարցում
կաևոր է ծնողների դերը, ովքեր չպետք է երեխաներին թույլ տան դիտել նման հաղորդումները:
Խոսելով լրատվամիջոցների մասին` չենք կարող չանդրադառնալ համացանցին, որտեղ վիճակը ամբողջովին անվերահսկելի է: Համացանցը ողողված է պոռնոգրաֆիկ
կայքերով, ուր տեղադրված են նաև մարմնավաճառների գովազդներ: Այդ կայքերը հասանելի են յուրաքանչյուրին, և երեխաները ազատորեն կարող են օգտվել դրանցից, ինչը վնասակար ազդեցություն է թողնում նրանց հոգեբանության վրա: Այս առումով լուրջ
անելիքներ ունեն իրավապահ մարմինները: Ոստիկանությունում գործում է համակարգչային հանցագործությունների դեմ ստորաբաժանում, որը համապատասխան օրենսդրական հիմքի առկայության պարագայում պետք է զբաղվի հիշատակված կայքերի արգելափակմամբ ՀՀ տարածքում: Նկատի ունենալով նշված կայքերի պոռնոգրաֆիկ
բնույթը՝ տեղեկատվության տարածման ազատության սահմանափակման խնդիր ծագել
չի կարող:
Վաղ կանխարգելմանը զուգընթաց՝ չափազանց կարևոր նշանակություն ունի նաև
անհատական կանխարգելման իրականացումը13: Այս եղանակի էությունը անհատական
ներգործության իրականացումն է այն անձանց նկատմամբ, որոնց վարքագիծը թույլ է
տալիս կանխորոշելու նրանց կողմից հակաիրավական վարքագծի դրսևորումը: Պետք է
համաձայնել այն հեղինակների հետ, ովքեր համարում են, որ մարմնավաճառության
պարագայում անհատական ներգործությունը առաջին հերթին պետք է ուղղված լինի
մարմնավաճառության հետ հարաբերակցվող հանցագործությունների զոհերին, քանի
որ նրանց վարքագիծը աչքի է ընկնում բարձր վիկտիմայնությամբ: Պայքարի այս եղանակը կարելի է անվանել կանխարգելում զոհերի շրջանում կամ վիկտիմոլոգիական
կանխարգելում14:
Կրիմինոլոգիական գրականության մեջ որպես անհատական կանխարգելման հասցեատերեր հատուկ ընդգծվում են երեխաները և պատանիները, որոնց հետ իրավապահ մարմինները պետք է աշխատանքներ տանեն միջնորդավորված եղանակով
(ծնողների, որդեգրողների, հարազատների, ուսուցիչների միջոցով) 15 : Անհատական
կանխարգելման հասցեատերերի շրջանակը ցանկանում ենք լրացնել՝ դրանում ընդգրկելով նախկին մարմնավաճառներին, մուրացկաններին, մանկատան շրջանավարտներին, քանի որ նշված անձինք խոցելի խմբեր են մարմնավաճառության ներգրավման առումով:
Ինչպես նկատեցինք, բերված միջոցառումների զգալի մասում մարմնավաճառության դեմ պայքարում շեշտը դրվում է քարոզչական և դաստիարակչական աշխատանքների վրա: Այնուհանդերձ, այս միջոցառումները շատ ընդհանուր են, ուղղված չեն կոնկրետ հասցեատերերի (խմբերի), իսկ դրանցից շատերը դժվարիրագործելի են, քանի որ
պահանջում են մեծ ֆինանսական միջոցներ և ժամանակ:
Կարծում ենք՝ մարմնավաճառության կանխարգելման եղանակների համակարգը
13

Տե´ս Криминология , էջ 280:
Տե´ս Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. М.,
Юриспруденция. 2009, էջ 211:
15
Տե´ս Смирнов Ю. П. Уголовная ответственность за сексуальную експлуатацию других лиц в
форме занятия ими проституцией. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2010, Էջ 163:
14
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պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները. այն պետք է կազմված լինի վաղ կանխարգելման, հատուկ կանխարգելման, անհատական կանխարգելման միջոցառումներից, որոնք պետք է հնարավորինս կոնկրետացված և թիրախային լինեն, կարևոր է, որ այդ
միջացառումները իրագործման առումով բարդ չլինեն:
Մեր կարծիքով, մարմնավաճառության կանխարգելման համար վարչական պատասխանատվության (ինչը սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ) հետ միասին անհրաժեշտ է սեռական դաստիարակության պատշաճ համակարգի ընդգրկումը դպրոցական
ծրագրում, պոռնոգրաֆիկ կայքերի արգելափակումը, պետության կողմից համապատասխան քարոզչության իրականացումը: Որպես վաղ կանխարգելում կարևոր եղանակ
է, որ անչափահասները հնարավորինս մեկուսացված լինեն մարմնավաճառներից:
Բնակչության շրջանում մեր կատարած հարցումները վկայում են, որ մեր քաղաքացիները բավական հաճախ են իրենց շրջապատում տեսնում մարմնավաճառների: Այսպես, «ի՞նչ հաճախականությամբ եք ձեր շրջապատում տեսնում մարմնավաճառների»
հարցին հարցվածների 57%-ը պատասխանել է` ամեն օր: Մարմնավաճառների տարածվածությունը և տեսանելի լինելը վտանգավոր են երեխաների համար` հաշվի առնելով նրանց հոգեբանական առանձնահատկությունները: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է
որոշակի միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի սահմանափակվի մարմնավաճառների գործունեությունը այն վայրերում, որտեղ երեխաներ շատ են լինում: Պետք է նշել, որ նմանօրինակ կարգ սահմանված է եվրոպական որոշ երկրներում, որտեղ մարմնավաճառությունը պաշտոնապես թույլատրված է, բայց գոյություն ունի որոշակի վայրերում կամ
օրվա որոշակի ժամերին մարմնավաճառությամբ զբաղվելու արգելք 16 : ՀՀ-ում այդ
խնդիրը լուծելուն մեր կարծիքով կօգնի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքում որոշակի վայրերում մարմնավաճառությամբ զբաղվելու (ծառայություններ
առաջարկելու) համար ավելի խիստ պատասխանատվության նորմի սահմանումը: Ներկայիս օրենսգրքի հոդված 1791 համաձայն՝ պոռկությամբ զբաղվելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի քսանպատիկի չափով: Առաջարկում
ենք հոդվածում ավելացնել դրույթ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Պոռնկությամբ զբաղվող անձանց կողմից իրենց ծառայությունների առաջարկելը ուսումնական կամ դաստիարակչական հաստատություններում կամ դրանց շրջակայքում (մինչև 500մ հեռավորության վրա) առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով»: Կարծում ենք՝ արդարացված կլինի նշված
դրույթը ներառել նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 262-ում ՝ որպես ծանրացնող
հանգամանք:
Մանկատան շրջանավարտները խոցելի խումբ են մարմնավաճառության ներգրավման առումով: Մամուլում հրապարակումներ եղան, որ նրանցից ոմանք ենթարկվել են
սեռական թրաֆիքինգի17: Այս փաստը բացատրվում է նրանով, որ նրանք, դուրս գալով
մանկատնից, գտնվում են սոցիալական վատ վիճակում, քանի որ դժվարանում են աշխատանք գտնել և չունենալով հարազատներ՝ զրկված են լինում խնամքից և հսկողությունից` դրանով իսկ խոցելի դառնալով հանցանք կատարող անձանց համար: Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է այնպիսի միջոցառումներ կիրառել, որոնք կհեշտացնեն մանկա16

Տե´ս Маныч Е. Г. նշվ. աշխ., էջեր 147-148:
Տե´ս www.Hetq.am Մհեր Արշակյան / Մանկատան աղջիկները Դուբայում, 17 հոկտեմբերի,
2005:
17
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տան շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու խնդիրը: Գործատուի համար
պետք է ձեռնտու լինի նրանց աշխատանքի վերցնել: Այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով առաջարկում ենք նվազեցնել մանկատան շրջանավարտների եկամտային
հարկի դրույքաչափերը: Այսպես, եկամտահարկի մասին օրենքի հոդված 10-ի համաձայն` մինչև 120 հազար դրամ եկամտից հարկվում է եկամտի 24.4 տոկոսը, իսկ 120
հազար դրամից ավելիի դեպքում՝ 29.280 դրամին գումարած 120 հազար դրամը գերազանցող գումարի 26 տոկոսը: Մենք առաջարկում ենք եկամտահարկի մասին օրենքի
հոդված 10-ում նախատեսել առանձին կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. <<Մանկատան շրջանավարտներից գանձվող եկամտային հարկի դրույքաչափերը հաշվարկվում
են սույն հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով սահմանված դրույքաչափի կեսով>>:
Գտնում ենք, որ այս դրույթի ներմուծումը գործատուներին կշահագրգռի աշխատանք
տրամադրել մանկատան շրջանավարտներին: Այս նորմի կիրառումը մեծ ազդեցություն
չի թողնի բյուջեի վրա, քանի որ մանկատան շրջանավարտների թիվը մեծ չէ: Փոխարենը այս նորմը էականորեն կարող է ազդել մանկատան շրջանավարտների զբաղվածության, ուստիև սոցիալական վիճակի բարելավման վրա` այդպիսով նրանց զերծ պահելով մարմնավաճառությամբ կամ այլ հակաիրավական գործունեությամբ զբաղվելուց
կամ թրաֆիքինգի զոհ դառնալուց:
Առանձնահատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել մարմնավաճառների, ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների անչափահաս երեխաների նկատմամբ: Այստեղ իրավապահ մարմինները մեծ աշխատանք ունեն կատարելու: Ոստիկանությունում որևէ
պաշտոնական տվյալ չկա մարմնավաճառությամբ զբաղվող անձանց ընտանեկան
դրության վերաբերյալ: Միայն կան տարեկան կտրվածքով վարչական պատասխանատվության ենթարկված մարմնավաճառների վերաբերյալ որոշ տվյալներ, այն է`
նրանց թիվը, սեռը, անչափահաս մարմնավաճառների առկայությունը: Մեր կարծիքով,
յուրաքանչյուր մարմնավաճառի համար, որ հայտնվում է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, հարկավոր է կազմել նրա անհատական տվյալների քարտ: Հատուկ
ուշադրություն է պետք դարձնել նրանց՝ անչափահաս երեխաներ ունենալու հանգամանքին՝ անհրաժեշտության դեպքում նրանց տեղափոխել անչափահասների խնամքով
զբաղվող հաստատություն:
Մարմնավաճառության կանխարգելման միջոցառումներից են նաև մարմնավաճառների հետ տարվող բացատրական աշխատանքները, որոնց արդյունավետ իրականացումը հնարավոր է միայն կոնկրետ մարմնավաճառի մասին տեղեկացված լինելու պարագայում, ինչն էլ հնարավոր կդարձնի հասկանալ մարմնավաճառությամբ զբաղվելու
դրդապատճառները: Ընդ որում, այդ բացատրական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոչ թե ձևականորեն, այլ հոգեբանի ներգրավմամբ, որը կօգնի վեր հանել մարմանավաճառությամբ զբաղվող անձի վարքագծի խորքային, հաճախ ենթագիտակցականի մակարդակում գտնվող պատճառները և նշել դրանց հաղթահարման ուղիները:
Մարմնավաճառության հետ կապված մտահոգիչ երևույթներից է մարմնավաճառների և հաճախորդների, ինչպես նաև մարմնավաճառների՝ միմյանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքերը: Մասնավորապես, մեր կողմից հարցված մարմնավաճառների 57%-ը նշել է, որ հաճախորդները իրենց հանդեպ բռնություն են կիրառել, մարմնավաճառների 14%-ն էլ նշել է, որ բռնության են ենթարկվել այլ մարմնավաճառների կողմից: Այդ մասին հրապարակումներ են եղել նաև մամուլում: Օրինակ, Երևանյան լճի մոտ
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վիճաբանության են բռնվել տվյալ տարածքում գործունեություն ծավալող երեք մարմնավաճառներ, որոնցից մեկը դանակի հարվածներ է հասցրել գործընկերուհուն 18 :
Նշված հարցերը որոշ չափով կարգավորելու համար կարելի է տեսախցիկներ տեղադրել փողոցային մարմնավաճառների հավաքվելու վայրերում: Դա ավելի զգոն կդարձնի
և´ նրանց, և´ հաճախորդներին, ինչպես նաև կկանխի մարմնավաճառների կողմից անչափահասներին ծառայություններ մատուցելու դեպքերը:
Կարծում ենք, որ ներկայացված միջոցառումները, ՀՀ օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունները կարող են նպաստել մարմնավաճառության
կանխմանը, այն ծնող երևույթների չեզոքացմանը, մարմնավաճառություն երևույթի ծավալների կրճատմանը:

MEASURES TO PREVENT PROSTITUTION
Gurgen Kotanjyan
PHD student, Chair of Criminal Law, YSU
_______________________________

Prostitution is a many-sided phenomenon which includes includes numerous economic
and socio -psychological factors. In order to combat prostitution effectively, it is necessary
to develop a complex system of preventive measures. Prostitution is legalized in several
countries while in the others administrative or even criminal responsibility is provided. In
the Republic of Armenia though administrative responsibility is provided for the prostitution,
however this measure of state coercion is ineffective.
Having the aim of increasing the efficiency of the prostitution prevention, we propose to
reduce income tax rates for persons graduated from orphanages, to create individual
information cards for prostitutes, conduct explanatory work with prostitutes with the
engagement of psychologist, to apply compulsory treatment to prostitutes suffering from
venereal diseases, to block pornographic sites in Armenia , etc.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОСТИТУЦИИ
Гурген Котанджян
Соискатель кафедры Уголовного права, ЕГУ
_____________________________

Для проведения эффективной борьбы с проституцией необходима разработка
комплексой системы мер предупреждения, так как проституция представляет собой
многогранное явление, которое включает в себя многочисленные экономические и
социально-психологические
факторы.
В
некоторых
странах
проституция
18

Տե´ս www.lurer.com. Մարմնավաճառների միջև դանակահարություն է տեղի ունեցել,
2012/07/10:
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легализована, в то время как в других предусмотрена административная или даже
уголовная ответственность за занятие проституцией. В Республике Армения
предусмотрена административная ответственность за занятие проституцией, однако
эта мера государственного принуждения не эффективна для предупреждения
проституции.
Для предупреждения проституции и связанных с ней других негативних явлений
мы предлагаем снизить ставки подоходного налога для выпускников детских домов,
составить карты индивидуальных данных проституток, с проститутками вести
разъяснительную работу с участием психолога, к проституткам, страдающим
венерическими заболеваниями, применять принудительное лечение, блокировать
порнографические сайты в РА и т.д.
Բանալի բառեր – Մարմնավաճառություն, մարմնավաճառության կանխարգելում, քրեական պատասխանատվություն, վարչական պատասխանատվություն, սեռական դաստիարակություն:
Key words: Prostitution, prevention of prostitution, criminal responsibility, administrative
responsibility, sex education.
Ключевые слова: Проституция, профилактика проституции, уголовная ответственность, административная ответственность, половое воспитание.
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ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄԸ ԽԱԲԵՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԿՆՔՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՐՔԻՑ
Արմեն Գրիգորյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Վերջին ժամանակներս քրեաիրավական պրակտիկայի ու տեսության մեջ խարդախության և խաբեության ազդեցության ներքո կնքված քաղաքացիաիրավական գործարքների և համապատասխանաբար դրանց համար պատասխանատվության սահմանազատման հարցը բուռն քննարկման առարկա է դարձել: Խնդիրն այն է, որ գործնականում երբեմն քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները չկատարելու հետ
կապված խարդախության վերաբերյալ քրեական գործերի քննության շրջանակներում
անձին առաջադրված մեղադրանքը լինում է ոչ հիմնավոր, ինչը հանգեցնում է դատարաններում քրեական գործի վարույթի կարճման` արարքում խարդախության հանցակազմի բացակայության, մեղադրյալի և տուժողի միջև իրավահարաբերությունների քաղաքացիաիրավական բնույթ կրելու պատճառաբանությամբ: Բացի դրանից՝ առկա է
նաև հակառակ իրավիճակը, երբ տուժողի դիմումի հիման վրա խարդախության դեպքի
կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով վերը նշված պատճառաբանությամբ
քրեական գործի հարուցումը մերժվում է, սակայն քրեական հետապնդման մարմնի որոշման դատական վերանայման արդյունքում այն վերացվում է` որպես կանոն քրեական գործի հարուցման փուլում ձեռք բերված տվյալների թերիության, դրանց ոչ ճիշտ
գնահատման և արդյունքում խարդախության դեպքի բացակայության մասին հապճեպ
հետևության հանգելու պատճառով: Ստեղծված իրավիճակի հետևանքով ներկայումս
խիստ արդիական է խարդախության և քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները չկատարելու դեպքերի սահմանազատման հստակ չափանիշների սահմանման
խնդիրը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` քրեական պատասխանատվության միակ հիմքը հանցանք, այսինքն՝ այնպիսի արարք կատարելն է, որը պարունակում
է քրեական օրենքով նախատեսված հանցակազմի բոլոր հատկանիշները, իսկ 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է` հանցագործություն է համարվում մեղավորությամբ
կատարված, հանրության համար վտանգավոր այն արարքը, որը նախատեսված է
սույն օրենսգրքով: Քաղաքաիրավական պատասխանատվության առաջացման ընդհանուր պայմաններն են` 1) հակաօրինական վարքագիծը (գործողություն կամ անգործություն), 2) վնասները, 3) պատճառական կապը վնասների և հակաօրինական գործողության միջև և 4) մեղքը: Հակաօրինական է համարվում այնպիսի վարքը, որը խախտում է
քաղաքացիական իրավունքի նորմերը, համակեցության կանոնները, բարոյական նորմերը, գործարար շրջանառության սովորույթները, ինչպես նաև հակասում է քաղաքացիական օրենսդրության սկզբունքներին ու իմաստին1: Կարելի է ասել, որ քրեական և
1
Այդ մասին առավել մանրամասն տե´ս Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Առաջին մաս (երրորդ հրատարակություն), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 499-520:
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քաղաքացիական իրավախախտումները տարբերակելիս պետք է առաջնորդվել բացառման սկզբունքով. եթե վնաս պատճառած արարքը հատուկ նախատեսված չէ
քրեական օրենսգրքով, ուրեմն դրա համար քրեական պատասխանատվությունը բացառվում է, և առաջ է գալիս միմիայն քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության
հարցը: Սակայն պարզ և տրամաբանական այս կանոնի կիրառումը խարդախության և
խաբեության ազդեցության տակ կնքված գործարքների սահմանազատման պարագայում, ինչպես նշվեց, առաջացնում է մի շարք բացթողումներ ու բարդություններ:
ՀՀ քրեական օրոնսգրքի 178-րդ հոդվածի համաձայն` խարդախությունը խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի զգալի չափերով
հափշտակությունն է կամ գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելը: Քրեական իրավունքի տեսության մեջ հափշտակություն ասելով` հասկացվում է ուրիշի գույքը ապօրինի, անհատույց, շահադիտական նպատակով վերցնելը կամ այն հանցավորինը կամ այլ
անձինը դարձնելը, եթե հանցավորն այդ գույքը տնօրինելու կամ օգտագործելու իրական հնարավորություն է ունեցել2: Խարդախության և հափշտակության հասկացությունների համադրության դեպքում կստացվի խարդախության հանցակազմի հետևյալ բնորոշումը. խարդախությունը խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով
ուրիշի գույքը զգալի չափերով, ապօրինի, անհատույց, շահադիտական նպատակով
վերցնելը կամ այն հանցավորինը կամ այլ անձինը դարձնելն է, եթե հանցավորն իրական հնարավորություն է ունեցել տնօրինելու կամ օգտագործեու այդ գույքը, կամ խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքի նկատմամբ իրավունք
ձեռք բերելն է:
Քրեական իրավունքի տեսության մեջ խարդախության և քաղաքացիաիրավական
պարտավորությունը չկատարելու տարբերակելու համար հիմք են ընդունվում արարքի
սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշները. խարդախության հանցակազմն առկա է, եթե.
1) հանցավորը մինչև գույքին տիրանալը դիտավորություն ունի ուրիշի գույքը ապօրինի, անհատույց, շահադիտական նպատակով վերցնել և չվերադարձնել,
2) վերցրած գույքի դիմաց հատուցում չի կատարվում3:
Խարդախության սահմանազատումը քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները չկատարելու դեպքերից անհնար է, եթե հաշվի չառնվի իրավախախտման սուբյեկտիվ կողմը: Անձի օգտին որևէ գործողություն կատարելու պայմանով նարնից գույք
ստանալը, եթե առկա է եղել այդ գույքին տիրանալու դիտավորություն, պետք է որակվի
որպես խարդախություն4:
Հարցի վերաբերյալ նույնպիսի իրավական դիրքորոշում ունի նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը: Մասնավորապես, 24.02.2011 թ. թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 քրեական գործով որոշման 29-րդ կետում վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. խարդախությունը քաղաքացիաիրավական պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքերից տարանջատելիս անհրաժեշտ է
հաշվի առնել հետևյալ հանգամանքները` ա) խարդախության դեպքում տուժողին խա2

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: 5-րդ հրատարակություն (փոփոխություններով և լրացումներով): Խմբ. Գ. Ս.Ղազինյանի, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ
361:
3
Տե´ս նույն տեղում, էջ 401:
4
Տե´ս Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971,
էջ 100:
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բելու կամ նրա վստահությունը չարաշահելու մտադրությունն անձի մոտ ծագում է նախքան գույքը կամ գույքի նկատմամբ իրավունքներ ձեռք բերելը և բ) խարդախության
դեպքում անձի մոտ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները (գույքը փոխանցել, կատարել վարկային պարտավորությունը, պարտքը
վերադարձնել և այլն) չկատարելու դիտավորությունը ծագում է նախքան գույքը կամ
գույքի նկատմամբ իրավունքներ ձեռք բերելը:5 ՌԴ սահմանադրական դատարանը, քաղաքացիաիրավական պարտավորությունների չկատարման համատեքստում քննարկելով խարդախության համար պատասխանատվություն նախատեսող իրավանորմի
սահմանադրականությունը, նշում է` իրավաչափ քաղաքացիաիրավական գործարքի
քողի տակ կատարված խարդախության համար քրեական պատասխանատվությունը
հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ կապացուցվի, որ այդ գործարքը կնքելիս անձը
գործել է դիտավորությամբ` հետապնդելով գույք հափշտակելու կամ գույքի նկատմամբ
իրավունք ձեռք բերելու նպատակ6: Վերահաստատելով խնդրի վերաբերյալ իր իրավական դիրքորոշումը` ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 08.06.2012 թ. թիվ ԵՇԴ/0037/01/11 քրեական գործով որոշման մեջ նշում է. «Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում առանձնացնել քրեաիրավական ներգործության միջոցներից քաղաքացիաիրավական
ներգործության միջոցների տարբերակման հետևյալ հիմքերը՝ ա) քրեաիրավական ներգործության միջոցը հիմնվում է օրինականության սկզբունքի վրա. քրեական պատասխանատվության միակ հիմքն այնպիսի արարքի կատարումն է, որը պարունակում է
քրեական օրենքով նախատեսված հանցակազմի բոլոր հատկանիշները: ՀՀ քրեական
օրենսգրքով արգելված արարք կատարած անձը ենթակա է պատասխանատվության՝
անկախ որևէ անձի վնաս պատճառած լինելու հանգամանքից: Այլ խոսքով՝ քրեաիրավական ներգործության միջոցները նպատակ են հետապնդում պատժել հանցանք կատարած անձին: Քաղաքացիաիրավական ներգործության միջոցները հիմնվում են ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին պատճառված վնասը վերականգնելու, փոխհատուցելու գաղափարի վրա և իրավախախտի համար առաջացնում են միայն գույքային հետևանքներ, բ) արարքի ճիշտ քրեաիրավական որակման և հետևաբար նաև
քրեաիրավական ներգործության միջոցի ընտրության համար կարևոր նշանակություն
ունի մեղքի ձևը: Քաղաքացիաիրավական ներգործության միջոցների կիրառման ժամանակ իրավախախտի կողմից պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման ամբողջ ծավալով՝ անկախ նրա մեղքի ձևից, գ) ՀՀ քրեական օրենքով արգելված արարք կատարած անձին պատասխանատվության ենթարկելիս պետությունը (բացառությամբ մասնավոր մեղադրանքի գործերի) կաշկանդված չէ տուժողի կարծիքով և հանրային միջոցներով իրականացնում է քրեաիրավական պաշտպանություն: Քաղաքացիաիրավական
պարտավորությունների խախտման դեպքում կողմերը կարող են ազատ կամահայտնության արդյունքում համաձայնության գալ հասցված վնասի վերականգնման հարցում:
Այլ խոսքով՝ քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք իրենց քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնում են իրենց հայեցողությամբ: Այն դեպքում,
երբ քաղաքացիաիրավական պարտավորությունների խախտումն չի պարունակում
քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված հանցակազմի
հատկանիշները, նշված արարքը կատարած անձի նկատմամբ քրեաիրավական ներ5

Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=68940
Տե´ս Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2009
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
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գործության միջոցների կիրառությունը բացառվում է: Այս դեպքում քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը տուժողի հայեցողությամբ պետք է կատարվի մասնավոր իրավունքի տիրույթում` քաղաքացիաիրավական և քաղաքացիադատավարական միջոցներով: Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ այն
դեպքում, երբ քրեական օրենքով արգելված արարքի հետևանքով որևէ անձի գույքային վնաս է պատճառվել, քրեական պատասխանատվությունից բացի, դրա հետ համակցության մեջ, կարող են գործել նաև քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության միջոցները (կետեր 22, 23)»7:
Վերոնշյալի ամբողջական վերլուծությունը թույլ է տալիս հանգել այն միանշանակ
եզրակացության, որ խարդախության սահմանազատումը քաղաքացիաիրավական
պարտավորությունների չկատարումից պետք է առավելապես իրականացվի արարքի
սույբեկտիվ կողմի բաղկացուցիչների, հատկապես` իրավախախտի դիտավորության
բովանդակության, դրա ծագման պահի, նրա նպատակի համատեքստում: Գործնականում ընդունելով վերը նշված տարրերի բացահայտման բարդությունը` այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ քրեական հետապնդման մարմինները պարտավոր են ձեռնարկել
բոլոր հնարավոր միջոցները խարդախության դեպքերի վերաբերյալ գործերի քննության բազմակողմանիությունը, լրիվությունն ու օբյեկտիվությունն ապահովելու համար:
Դիտավորության առկայության ապացուցման դժվար լինելը չպետք է այդպիսի գործողություններն անպատժելի համարելու հիմք հանդիսանան: Դիտավորության առկայության մասին կարող են վկայել մի շարք հանգամանքներ. 1) անձի վարքագիծը գույքը
ստանալուց հետո, 2) «պարտքի» անհրաժեշտության հիմնավորումն այնպիսի հանգամանքներով, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, 3) այնպիսի իրերը «ժամանակավոր օգտագործման» ստանալը, որոնք տվյալ անձն ակնհայտորեն չի կարող
օգտագործել ըստ նպատակային նշանակության, 4) անձի կողմից իր վրա ակնհայտ անիրագործելի պարտավորություն վերցնելը, 5) վերցրածը վերադարձնելուց խուսափելու նպատակով առանձին գործողությունների կատարումը, 6) նույնաբնույթ գործողությունների պարբերական կամ միասեռ օբյեկտների նկատմամբ կատարումը8: Վճռաբեկ
դատարանը, անդրադառնալով ապացուցման գործընթացում ուշադրության արժանի
այս հանգամանքներին, նշում է, որ անձի կողմից խարդախություն կատարելու դիտավորության առկայության մասին մասնավորապես կարող են վկայել պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական կամ տեխնիկական միջոցների,
համապատասխան արտոնագրերի բացակայությունը, հանցավորի կողմից կեղծ փաստաթղթերի, երաշխավորագրերի օգտագործումը, ունեցած ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունները թաքցնելը, կեղծ ձեռնարկություն ստեղծելը, որը հանդես է եկել որպես պայմանագրի կողմ և այլն9:
Դրա հետ մեկտեղ` ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, քննարկելով խարդախության համար
քրեաիրավկան և քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության հարաբերակցության հարցը, հայտնել է հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «Եթե քաղաքացիաիրավական հարաբերության հենքը վերաբերում է կարգավորիչ գործառույթ իրականացնող իրավունքի ճյուղին, ապա քրեական իրավունքը և դատավարությունը, մարմնավորելով
7

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78342
Տե´ս Борзенков Г. Н. նշվ. աշխ., էջեր 100-101:
9
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ՀՀ ՎԴ 08.06.2012 թ. թիվ ԵՇԴ/0037/01/11 քրեական գործով
որոշումը, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78342
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իրավունքի պահպանիչ գործառույթը, իրենց բնույթով ածանցյալ են իրավունքի տվյալ
ճյուղերից, մասնավորապես քաղաքացիական իրավունքից և դատավարությունից: Այլ
կերպ` ներգործության քրեաիրավական և քրեադատավարական միջոցները չպետք է
այնպիսին լինեն, որ խաթարեն քաղաքացիաիրավական ու քաղաքացիադատավարական հարաբերությունների ներքին տրամաբանությունը, անորոշություն ու անկանխատեսելիություն ստեղծեն քաղաքացիաիրավական շրջանառության մեջ: Այս առումով
անթույլատրելի է գործող քաղաքացիական օրենսդրության պահանջների անտեսմամբ
բնականոն գույքային շրջանառությունը խաթարող գործարքներ կնքելու պրակտիկան:
Այդ փաստերը կարող են խեղաթյուրել քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները,
սպառնալ իրավական անվտանգությանը, պայմաններ ստեղծել, որ անձինք խուսափեն
հարկային պարտավորությունների կատարումից, ինչպես նաև այլ եղանակներով վնասել իրավաչափ հանրային շահերը: Նման դեպքերում պետությունը պարտավոր չէ գործող քաղաքացիական օրենսդրության պահանջների անտեսմամբ գործարքներ կնքած
քաղաքացիների գույքային և այլ իրավունքների վերականգնումը դիտել հանրային շահի տիրույթում և հանրային միջոցներ ծախսելով՝ իրականացնել նշված մասնավոր շահերի քրեաիրավական պաշտպանություն»10 (կետեր 30, 31):
Այսպիսի տեսակետ են արտահայտում նաև որոշ իրավաբան-գիտնականներ. քաղաքացին, հաճախ չարաշահելով իր քաղաքացիական իրավունքները, դիմում է իրավապահ մարմիններին` մասնավոր-իրավական գործարքով սահմանված պարտավորությունները ժամանակին չկատարած մյուս կողմին մեղադրելով հանցանք (խարդախություն) կատարելու մեջ: Դրա հետ մեկտեղ` իրավապահ մարմինների կողմից թույլ են
տրվում նյութական իրավունքի էական խախտումներ` կապված խարդախության մեղսագրման հետ (քաղաքացու գործողություններում դիտավորության առկայությունն
ստուգելու ոչ լրիվություն` քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության առկայության և նրա ղեկավարած կազմակերպության գործունեությունն ստուգելու բացակայության պայմաններում): Խարդախություն կատարելու մասին հայտարարությամբ իրավապահ մարմիններին դիմելը խախտում է կողմերի հավասարության և նրանց կամքի
փոխհամաձայնեցման սկզբունքները մասնավոր գործարքի շրջանակներում: Իրավապահ մարմիններն իրենց հերթին նույնպես խախտում են քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում մասնավոր գործերին միջամտելու անթույլատրելիության սկզբունքը11:
Սակայն այս մոտեցումն իրավացիորեն քննադատության է արժանացել թե´ քրեական իրավունքի տեսության և թե´ դատական պրակտիկայում: Մասնավորապես, դեռևս
19-րդ դարի ռուս քրեագետ Վ. Ֆոյնիցկին նշում է. «Նույնիսկ ընդունելի համարելով, որ
տուժողի անփութությանը կարելի է քաղաքացիաիրավական հարցերում իրավական
նշանակություն տալ միայն այդ պատճառով, որ այն քրեական արդարադատության ոլորտ տեղափոխելու որևէ հիմք չկա: Անփությությունը տուժողի գույքը չի դարձնում
հանցավորինը, հետևաբար` գույքը նրա համար շարունակում է մնալ ուրիշինը: Եվ եթե
պետությունը ցանկանում է պատժել անփութությունը` զրկելով անձին օրենքի հովանա10

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը 24.02.2011 թ. թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 քրեական գործով,
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=68940
11
Луценко С. Правовая неопределенность квалификации уголовной и гражданско-правовой
ответственности при отправлении правосудия (разрешении дела), http://www.kodeks.ru/
3058.html
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վորությունից, ապա այդպիսով ամենևին չի վերացնում խաբեությամբ գույք ձեռք բերած
կողմին ևս պատժելու իր իսկ պարտավորությունը»12:
Վաշխառության համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող քրեաիրավական նորմի սահմանադրականության վերաբերյալ որոշման մեջ ՀՀ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ ևս հակադիր է: Այսպես,
Սահմանադրական դատարանի 05.04.2011 թ. թիվ 647 որոշման համաձայն` «Քրեական
օրենսդրության միջոցով օրենսդիրն իր առջև դրել է հանցագործությունների կանխման
միջոցով հանցագործությունների հետևանքով իրավունքների և ազատությունների խախտումների կանխման խնդիր, իսկ քաղաքացիական օրենսդրության դեպքում օրենսդիրն իր առջև դրել է խախտված իրավունքների վերականգնման ապահովման
խնդիր, ինչը նշանակում է, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում առկա են քաղաքացիական իրավունքների խախտման դեպքում քաղաքացիական դատավարության կարգով նշված իրավունքների վերականգնման համար նախադրյալներ հանդիսացող նորմեր: Այդպիսիք են, մասնավորապես, դիմողի կողմից վկայակոչված` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 305 և 313-րդ հոդվածները, որոնք նախադրյալներ են հանդիսանում օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին չհամապատասխանող գործարքի
կամ ստրկացուցիչ գործարքի հետևանքով խախտված իրավունքները քաղաքացիական դատավարության կարգով վերականգնելու համար: Կոնկրետ արարքի համար
միաժամանակ քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվություն սահմանող նորմերն ունեն տարբեր առարկաներ, և դրանց միջոցով օրենսդիրը լուծում է տարբեր
խնդիրներ. քաղաքացիական պատասխանատվության սահմանումը չի բացառում
քրեորեն պատժելի արարքի համար պատասխանատվության սահմանումը: Ընդ որում,
այս կամ այն արարքի հանրային վտանգավորության գնահատումը և դրա քրեականացումը գտնվում են օրենսդրի բացառիկ իրավասությունների տիրույթում` հաշվի առնելով խնդրի համակարգային լուծումը և ելնելով վարչական, քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության հստակ տարանջատման ու համադրված կանոնակարգման անհրաժեշտությունից: Օրենսդիրն իրավակիրառողին չի ընձեռում քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվություն սահմանող նորմերի միջև ընտրություն կատարելու հնարավորություն: Սահմանադրական դատարանը, հաշվի առնելով, որ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքի վերաբերյալ գործերը հանդիսանում են մասնավոր հետապնդման գործեր, արձանագրում է, որ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքի առկայության դեպքում գործարքի կողմ հանդիսացող մասնավոր անձին է հնարավորություն
վերապահված ընտրություն կատարելու նշված արարքը կատարած, գործարքի մյուս
կողմ հանդիսացող մասնավոր անձին քաղաքացիական պատասխանատվության ենթարկելու համար հայց կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար համապատասխան հայտարարություն ներկայացնելու միջև: Բոլոր դեպքերում, օրենքի
կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին չհամապատասխանող գործարք կնքած
անձը կարող է և պարտավոր է իմանալ, որ տվյալ արարքի համար սահմանված է ոչ
միայն քաղաքացիական, այլ նաև քրեական պատասխանատվություն»13 (կետ 6):
12
Фойницкий И. Мошенничество по русскому праву, Часть II, СПб, «Общественная польза»,
1871, էջ 171:
13
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2011/pdf/sdv-947.pdf
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Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ևս, անդրադառնալով Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական
կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքների, այդ թվում` սեփականության իրավունքն
պաշտպանելու պետության պարտավորությանը, նշում է. «Դատարանը կրկնում է, որ
… «իրենց իրավասության շրջանակում Կոնվենցիայով նախատեսված յուրաքանչյուր
մարդու իրավունքները և ազատությունները պաշտպանելու» Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով նախատեսված պետության հիմնարար պարտավորությունը պահանջում է, որ
պետք է լինի արդյունավետ պաշտոնական քննություն: Քննություն կատարելու պարտավորությունը «ոչ թե արդյունքի, այլ միջոցների պարտավորություն է». ամեն քննություն չէ, որ պետք է անհրաժեշտաբար հանգեցնի դիմողի կողմից իրադարձությունների
նկարագրության հետ համընկնող եզրակացության, այնուամենայնիվ, սկզբունքորեն
այն պետք է հանգեցնի գործով փաստերի հաստատմանը, իսկ դիմողի պնդումների
ճշմարիտ լինելու դեպքում` նաև մեղավորների բացահայտմանն ու պատասխանատվությանը: Հետևաբար` քննությունը պետք է մանրակրկիտ լինի, ինչը նշանակում է, որ
իշխանությունները պետք է միշտ լուրջ փորձ անեն պարզելու եղելությունը և չպետք է
հիմնվեն հապճեպ կամ թույլ հիմնավորված եզրակացությունների վրա` դադարեցնելու
համար քննությունը: Նրանք պետք է կատարեն հնարավոր բոլոր ողջամիտ քայլերը ապահովագրելու համար դեպքին առնչվող ապացույցները»14 (կետ 83):
Համակարծիք լինելով ՀՀ սահմանադրական դատարանի և Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին` անհրաժեշտ ենք համարում
նկատել, որ մարդու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանության պետության
պարտավորությունը չի կարող կախվածության մեջ դրվել պայմանագրային հարաբերությունների և մասնավորապես` գրավոր գործարքի առկայության կամ բացակայության հանգամանքով: Քրեական իրավունքի տեսանկյունից քաղաքացիաիրավական
գրավոր գործարքը պետք է դիտել որպես զուտ խաբեության միջոց: Խնդիրն այն է, որ
հակառակ մոտեցման դեպքում անտեսվում են քրեական և քաղաքացիական նյութաիրավական և դատավարական նորմերի սկզբունքների և խնդիրների արմատական
տարբերությունները: Բացի այն, որ խարդախության և խաբեության ազդեցության տակ
կնքված գործարքների` որպես իրավախախտումների միջև առկա են մի շարք տարբերություններ (օբյեկտիվ հատկանիշներից` արարքների բովանդակությունը, առարկան,
հետևանքը, սուբյեկտիվ հատկանիշներից` դիտավորության ուղղվածությունը, նպատակը և այլն), խարդախության վերաբերյալ քրեաիրավական նորմերի և խաբեության ազդեցության տակ կնքված գործարքների մասին դրույթների միջև որևէ մրցակցություն
չկա: Դրանք զուգահեռաբար կարգավորում և պահպանում են սեփականության հարաբերությունների տարբեր կողմեր և սահմաններ15:

14

Տե´ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը Մաքսիմովն ընդդեմ
Ռուսաստանի գործով, 18 մարտի 2010 թ., գանգատ թիվ 43233/02, http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97790
15
Տե´ս Безверхов А., Розенцвайг А. Мошенничество и сделка, совершенная под влиянием
обмана: конкуренция или совокупность? // Уголовное право. 2012, N 3, էջեր 7-8:
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DISTINCION OF FRAUD AND A TRANSACTION
MADE UNDER INFLUENCE OF DECEIT
Armen Grigoryan
PhD Student of the Chair of Criminal Law
in Law Department Yerevan State University
_______________________________

The problem of distinction of fraud as a criminal offence and transactions made under
influence of deceit is analyzed in the article. The essence of criminal and civil liabilities for
similar delicts, the characteristic features and correlation of the two types of liability are
also discussed. The legal attitude of the higher jurisdiction courts of the Republic of
Armenia and the Russian Federation towards the disputable problem, the legal
recommendations of the European Court of the Human Rights on the relevant matter are
illustrated.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ СДЕЛКИ,
ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБМАНА
Армен Григорян
Аспирант кафедры уголовного права ЕГУ
_______________________________

В статье затронута проблема разграничения мошенничества, как уголовного
правонарушения, и гражданско-правовых сделок, заключенных под влиянием
обмана, и ответственности за них. Также обсуждаются суть уголовной и гражданской
ответственности за схожие по содержанию правонарушения, особенности и
соотношение двух видов ответственности. Анализируются правовые позиции судов
высших инстанцй Республики Армения и Российской Федерации по данному
вопросу, а равно рекомендации Европейского суда по правам человека
относительно обсуждаемой проблемы.

Բանալի բառեր – խարդախություն, գործարք, խաբեություն, սահմանազատում, դիտավորության ուղղվածություն, արդյունավետ քննություն, քրեական և քաղաքացիական
պատասխանատվություն
Key words: fraud, transaction, deceit, distinction, directionality of intent, effective
investigation, criminal and civil liability.
Ключевые слова: мошенничество, сделка, обман, разграничение, направленность
умысла, эффективное расследование, уголовная и гражданская ответственность.
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ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԱԾ
ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
Վահագն Դալլաքյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________

ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է կատարողական վարույթում արգելադրված գույքի
իրացման երկու եղանակ՝ ուղղակի վաճառք և հրապարակային սակարկություններ (աճուրդ): Գրականության մեջ նշվում է, որ կատարողական վարույթում պարտապանի
գույքն իրացվում է հրապարակային սակարկություններով, որպեսզի գնման առաջարկների մրցակցություն առաջացնի, և այդպիսով իրացումից առավելագույն հասույթ
ստացվի1: Սակայն գույքի որոշակի տեսակների դեպքում դրա հրապարակային առաջարկը կա´մ օրենքով չի թույլատրվում (սահմանափակ շրջանառության գույք), կա´մ,
գույքի հատկանիշներից ելնելով, նպատակահարմար չէ (շուտ փչացող, պահպանման
էական ծախսեր պահանջող (օրինակ` ընտանի կենդանիներ), սակավարժեք, օգտագործման պիտանի դառնալու համար էական ներդրումներ պահանջող, յուրահատուկ
հատկանիշներով գույքը, ինչպես նաև կենցաղային օգտագործված իրերը), ուստի օրենսդիրը սահմանել է, որ այդ դեպքում գույքի հրապարակային առաջարկ չի կատարվում, և այն վաճառվում է ուղղակի վաճառքի ընթացակարգով որոշված գնորդի («Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք2, հոդված 53.1): Արգելադրված գույքի ուղղակի վաճառքը կարգավորող կանոնների ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս սակայն, որ օրենքով սահմանված այդ ընթացակարգը ոչ այլ ինչ է, քան փակ աճուրդ, որին մասնակցում են միայն այդ նպատակով հրավիրված անձինք (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք3, հոդված 464, 1-ին մաս): Այսպես, ԴԱՀԿ մասին ՀՀ օրենքի 53.1
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «Ուղղակի վաճառքի մասին որոշումը հանձնելուց (ուղարկելուց) հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, կողմերը կամ իրենց մատնանշած անձինք
իրավունք ունեն սահմանված ժամին և վայրում որոշմամբ սահմանված գնից ավելի
բարձր գնով գնելու գույքը: Գույքի ուղղակի վաճառքին մեկից ավելի անձանց մասնակցության դեպքում գույքը վաճառվում է ավելի բարձր գին առաջարկողին»: Ինչպես տեսնում ենք, արգելադրված գույքի ուղղակի վաճառքին բնորոշ են փակ աճուրդի երկու
հիմնական հատկանիշները. մասնակցում են միայն հրավիրված անձինք, և գույքը վաճառվում է առավել բարձր գին առաջարկած անձին: Խնդիրը միայն տերմինաբանական
չէ, այլ վերաբերում է շահագրգիռ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը: Մասնավորապես, գործող կարգավորման պայմաններում օրենքով սահմանված կանոնների
խախտմամբ գույքի ուղղակի վաճառքի դեպքում կատարողական վարույթի կողմերը,
ինչպես նաև ուղղակի վաճառքի ընթացակարգին մասնակցած, սակայն գույքը չգնած
անձինք զրկվում են այն իրավական պաշտպանությունից, որը ՀՀ քաղ. օր. 465 հոդվա1

Տե´ս Исполнительное производство: учебник / Гуреев В. А., Гущин В. В. – Москва, Эксмо,
2009, էջ 187:
2
Ընդունվել է 05.05.1998 թ., ՀՕ-221, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), այսուհետև՝ ԴԱՀԿ
մասին ՀՀ օրենք:
3
Ընդունվել է 05.05.1998 թ., ՀՕ-239, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), այսուհետև՝ ՀՀ
քաղ. օր.:
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ծով տրամադրվում է շահագրգիռ անձանց. մասնավորապես, նրանք չեն կարող վիճարկել օրենքի խախտմամբ անցկացված ուղղակի վաճառքը (իրականում՝ փակ աճուրդը)
և կնքված պայմանագիրը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է արգելադրված գույքի ուղղակի
վաճառքի ընթացակարգը վերանվանել որպես փակ աճուրդ և կարգավորել փակ աճուրդի կանոններով:
Հրապարակային սակարկություններն իրենց հերթին կարող են անցկացվել երկու՝
հարկադիր աճուրդների և հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների ձևով («Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք4, գլուխ 4): Որպես կանոն՝ հրապարակային
սակարկություններն անցկացվում են հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի ձևով, իսկ ոչ էլեկտրոնային աճուրդներ անցկացվում են միայն ՀՀ կառավարության 12.10.2006 թ. N
1495-Ն որոշմամբ5 սահմանված դեպքերում, այն է՝ երբ տեխնոգեն վթարների հետևանքով կամ այլ պատճառներով անհնար է դարձել հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ իրականացնող համակարգի շահագործումը, և հնարավոր չի եղել այն վերականգնել մեկ
շաբաթվա ընթացքում: Հարկ է նշել, որ օրենքում հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների
կարգավորումից և դրանց գործնական ներդրումից հետո Հայաստանում հարկադիր աճուրդներ չեն անցկացվել:
Չնայած այն հանգամանքին, որ հենց այս փուլում է պարտապանը հարկադրաբար
զրկվում իր սեփականության իրավունքից, արգելադրված գույքի իրացումն իրենից ներկայացնում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների համակցություն: Այս տեսակետն ընդունված է խնդիրը հետազոտած իրավագետների մեծ մասի շրջանում6: Այդպիսի բնորոշումն էական նշանակություն ունի իրացմանն առնչվող մի շարք ինստիտուտների հետազոտման հարցում, որոնց կանդրադառնանք հետագա շարադրանքում:
Տեսական ու կիրառական մեծ նշանակություն ունի արգելադրված գույքի օտարման
պայմանագրի հատկանիշների հետազոտությունը: Նախ հարկ է նշել, որ արգելադրված
գույքի իրացումը կարող է կատարվել ոչ այլ կերպ, քան քաղաքացիաիրավական պայմանագրի միջոցով, քանի որ ՀՀ քաղ. օր. 172 հոդվածի 2-րդ մասը սեփականատեր ունեցող գույքի նկատմամբ այլ անձի սեփականության իրավունքի ծագման համար այլ
հնարավորություն չի թողնում: Միաժամանակ, գրականության մեջ նշվում է, որ արգելադրված գույքի իրացման գործարքը հանրային-իրավական հարաբերությունների
շրջանակներում իրականացվող իրավաբանական ընթացակարգի մաս հանդիսացող
գործարքի օրինակ է7:
Արգելադրված գույքի օտարման գործարքների շարքում որոշակիորեն առանձնանում է չիրացված գույքի փոխանցումը պահանջատիրոջը՝ վերջին չկայացած աճուրդի
մեկնարկային գնով («Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված
35, 5-9-րդ մասեր, հոդված 35.4, 4-6-րդ մասեր): Այդ գործարքն իր էությամբ մոտ է առու4

Ընդունվել է 08.10.2003 թ., ՀՕ-15-Ն, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2003.11.12/56(291), հոդ.1047:
Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2006.11.15/58(513) , հոդ.1182:
6
Տե´ս, օրինակ, Насонов A.M. Уступка прав требования должника в процессе принудительного
исполнения судебного акта: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Москва, 2003, էջ 17; Захаров
Ю. Режим сделок, заключаемых в исполнительном производстве // АКДИ, 2003, № 17, էջ 25:
7
Տե´ս Костюшин Е. К., Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве, дисс. …
кандидата юрид. наук, Казань, 2005, էջ 35:
5

115

116

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

վաճառքի պայմանագրին. տարբերությունը միայն այն է, որ պահանջատերը գույքի դիմաց լրիվ կամ մասնակի՝ իր պահանջի չափով չի վճարում, քանի որ ինքն էլ իր հերթին
պետք է ստանա գույքի իրացումից ստացված գումարը: Այդ պայմանագրով փաստորեն
տեղի է ունենում փոխադարձ պահանջների հաշվանց հարկադիր կատարողի և պահանջատիրոջ միջև8:
Առանցքային է այն հարցը, թե ով է վաճառողը արգելադրված գույքի իրացման պայմանագրում, և համապատասխանաբար ով է կրում վաճառողի իրավունքներն ու պարտականությունները: Տեսությունում այդ հարցը դեռևս վիճելի է: Վեճը երկար պատմություն ունի, և դեռևս 19-րդ դարի իրավագետ Ա. Լիվենն իրացումը դիտում էր կառավարության անունից կատարվող գործարք9: Մի շարք իրավագետներ, ինչպիսիք են Դ. Ի.
Մեյերը10 և Մ. Գ. Ավդյուկովը,11 նշում են, որ կատարողական վարույթում պարտապանի
գույքի իրացման փուլն պարտապանի գույքի վաճառքի գործարք է, որի արդյունքում
քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները ծագում են գույքի գնորդի և սեփականատիրոջ, այսինքն՝ պարտապանի միջև: Այդպիսով, Դ. Ի. Մեյերը գտնում է, որ վաճառողը պարտապանն է, իսկ հարկադիր կատարողը՝ նրա օրինական ներկայացուցիչը12:
Ե. Կ. Կոստյուշինը համաձայնվում է այս տեսակետի հետ՝ ավելացնելով, որ այդպիսի
ներկայացուցչության ծագման հիմքը ոչ թե քաղաքացիաիրավական, այլ հանրային-իրավական բնույթի իրավաբանական փաստն է13: Ա. Ռ. Գոլուբևան նշում է, որ հարկադիր կատարողի կողմից պարտապանի փոխարինումը կատարողական վարույթում քաղաքացիական իրավահարաբերությունների հատուկ տեսակ է14:
Կ. Ի. Սկլովսկին, ընդհակառակը, գտնում է, որ քննարկվող պայմանագրում վաճառողը հարկադիր կատարողն է (հարկադիր կատարման ծառայությունը) 15 : Սկլովսկին
այդ տեսակետի օգտին ներկայացնում է հետևյալ փաստարկները : Առաջին՝ հարկադիր
կատարողը չի կարող լինել պարտապանի ներկայացուցիչը, քանի որ ներկայացվողի
կամքին հակառակ ներկայացուցչությունը, ընդհուպ մինչև ներկայացուցչի կողմից նրա
նկատմամբ վարչական հարկադրանքի կիրառմամբ, որևէ կերպ չի համապատասխանում մասնավոր իրավունքի հիմունքներին: Արգելադրված գույքն իրացնելու՝ հարկադիր
կատարման ծառայության իրավունքը բխում է ոչ թե մասնավոր, այլ հանրային իրավունքից, ուստի չի պահանջում համապատասխան ներկայացուցչության կամ գույքային
իրավունքի առկայություն: Երկրորդ՝ պարտապանի համար որևէ իրավունք չի ծագում
8

Տե´ս նույն տեղում, էջ 12:
Տե´ս Ливень А. Когда переходит при публичной продаже с торгов недвижимости право
собственности на проданное недвижимое имущество от прежнего собственника его на
покупателя // Юридический вестник. - Москва: Издательство Московского юридического
общества., 1876., кв. 8-9, էջ 23:
10
Տե´ս Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2-х частях. Москва: Статут, 2000, էջեր 575576:
11
Տե´ս Авдюков М. Г. Исполнение судебных решений. Москва: Госюриздат, 1960, էջ 53:
12
Տե´ս Мейер Д. И. նշվ. աշխ., էջեր 309, 576:
13
Տե´ս Костюшин Е. К., նշվ. աշխ., էջեր 80-81:
14
Տե´ս Голубева А. Р. К вопросу о правовых отношениях, возникающих в исполнительном
производстве: материально-правовые аспекты // Бюллетень службы судебных приставов
Минюста РФ – 2003, №2 [а], июнь. էջ 54:
15
Տե´ս Скловский К. И. Некоторые проблемы оспаривания в суде реализации имущества на
торгах // Вестник ВАС РФ, 2001, №9, էջեր 103-104, О защите прав собственника и владельца
имущества, реализованного на публичных торгах // Хозяйство и право, 2001, №1, էջեր 70-71:
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ո´չ սակարկությունների, ինչպես, օրինակ՝ պայմանագրի կնքում (արձանագրության
ստորագրում) պահանջելու իրավունք, ո´չ էլ պայմանագիր կնքելու ժամանակ, ինչպես,
օրինակ՝ վճարման պահանջի իրավունք: Երրորդ՝ առուվաճառքի պայմանագրում վաճառողի հիմնական՝ գույքը գնորդին փոխանցելու պարտականությունը ծագում է հարկադիր կատարման ծառայության համար, որը կատարելու նպատակով էլ նա իրավազոր է գույքն առգրավել ցանկացած անձից, ում մոտել այն հայտնաբերվի: Իսկ պարտապանի համար նման պարտականություն չի ծագում, և ո´չ օրենքը, ո´չ էլ պրակտիկան առուվաճառքի պայմանագրից բխող՝ գնորդի կողմից պարտապանին պահանջ
ներկայացնելու հնարավորություն չեն նախատեսում, որի դեպքում, ի դեպ, գնորդը
կհայտնվեր իր համար բավական ոչ շահավետ՝ պահանջատերերից մեկի կարգավիճակում:
Մենք համաձայն ենք Սկլովսկու փաստարկների հետ՝ հարկադիր կատարողին (հարկադիր կատարման ծառայությանը) որպես արգելադրված գույքի առուվաճառքի պայմանագրում վաճառող դիտարկելու օգտին՝ ավելացնելով այլ փաստարկներ ևս: Նախ՝
ներկայացուցչությունը ենթադրում է նաև ներկայացուցչի գործունեություն՝ ներկայացվողի շահերից բխող: Ակնհայտ է, սակայն, որ արգելադրված գույքն իրացնելիս հարկադիր
կատարողը գործում է ոչ թե պարտապանի, այլ պահանջատիրոջ շահերից ելնելով:
Երկրորդ՝ հարկադիր կատարման միջոցներն ընդհանրապես, ուստիև արգելադրված
գույքի իրացումը՝ որպես հարկադիր կատարման միջոցի տարր, բխում են մասնավոր
նյութաիրավական նորմերից, իսկ դրանք պարտապանի կամքին հակառակ կամ առանց
այդ կամքը հաշվի առնելու իրագործելը թույլատրվում են հանրային-իրավական երևույթի՝ դատական ակտի կատարելիության հատկանիշի ուժով: Հետևաբար, հարկադիր
կատարողը պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու և մասնավորապես
այն հարկադիր իրացնելու լիազորություն ստանում է հանրային-իրավական նորմերի ուժով: Երրորդ՝ եթե արգելադրված գույքի իրացումը, այդ թվում` առուվաճառքի պայմանագիրը, անվավեր է ճանաչվում, ապա գործարքների անվավերության կանոնների համաձայն՝ պետք է տեղի ունենա երկկողմանի ռեստիտուցիա (ՀՀ քաղ. օր., հոդված 304):
Տվյալ դեպքում եթե որպես վաճառող ճանաչվի պարտապանը, ապա գնորդը պարտապանի նկատմամբ պետք է ձեռք բերի պահանջի իրավունք: Սակայն եթե արգելադրված
գույքի առուվաճառքն անվավեր է ճանաչվում, ապա դրանից բխում է իրացմանը հաջորդող բոլոր վարչական ակտերի, այդ թվում` բռնագանձված գումարների բաշխման
վերաբերյալ վարչական ակտի անվավերությունը 16: Իսկ դա նշանակում է, որ վերադառնում է նախկին իրավիճակը, երբ պարտավորությունը կատարված չէ, իսկ գումարները ստացած պահանջատերն էլ դրանք պետք է վերադարձնի հարկադիր կատարողին: Այդ իրավիճակում ակնհայտ է՝ այն գումարը, որը պետք է վերադարձվի գնորդին,
հարկադիր կատարողի մոտ է, հետևաբար նա էլ պարտավոր է գումարը վերադարձնել
գնորդին: Միևնույն ժամանակ, նախկին իրավիճակը ենթադրում է, որ գույքը պարտապանի սեփականությունն է, և նա պարտականություն ունի պահանջատիրոջ նկատմամբ: Ուստի չի կարող պարտապանի վրա դրվել նաև գնորդին հատուցելու պարտականություն: Այդպիսով, երկկողմանի ռեստիտուցիայի կողմ է հարկադիր կատարողը,
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որպիսին նա կարող է լինել միայն որպես արգելադրված գույքի վաճառող ճանաչվելու
դեպքում:
Բացի դրանից՝ այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ անգամ իրացված գույքը պարտապանի սեփականությանը վերադառնալու դեպքում ռիսկ կա, որ պարտապանից
հնարավոր չի լինի ստանալ գնորդի վճարած գումարը, ուստի եթե որպես վաճառող համարում ենք պարտապանին, ապա այդ ռիսկը ընկնում է գնորդի վրա, ինչն արդարացի
չէ, քանի որ արգելադրված գույքի առուվաճառքի անվավերությունը գնորդի պատճառով բացառվում է: Այդ ռիսկը պետք է կրի հարկադիր կատարողը, իսկ դա հնարավոր է
միայն այն դեպքում, եթե ինքն է երկկողմանի ռեստիտուցիայի կողմ, այսինքն` վաճառող:
Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև հարկադիր (էլեկտրոնային) աճուրդի
անվավերության և դրա հետևանքների հարցերը: ՀՀ քաղ. օր. 465 հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ օրենքով սահմանված կանոնների խախտմամբ անցկացված սակարկությունները շահագրգիռ անձի հայցով դատարանը կարող է ճանաչել անվավեր: Նույն կանոնի մասնավոր դրսևորումներն են «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ
օրենքի 34 հոդվածի 3-րդ մասի և 35.3 հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները, որոնց համաձայն՝ նշված օրենքով սահմանված կանոնների խախտմամբ անցկացված հարկադիր
(էլեկտրոնային) աճուրդները շահագրգիռ անձի հայցով կարող են ճանաչվել անվավեր:
Ինչպես տեսնում ենք, օրենսդրական ձևակերպումն ընդհանուր է և տեղ է թողնում դատական պրակտիկային որոշելու, թե ովքեր և ինչ պայմաններում կարող են ունենալ աճուրդն անվավեր ճանաչելու հայցի իրավունք՝ նյութաիրավական իմաստով:
Գրականության մեջ նշվում է, որ սակարկությունները վիճարկվում են գործարքների
անվավերության կանոններով, սակայն օրենսդիրը չի նշել այն կոնկրետ անձանց շրջանակը, ովքեր իրավունք ունեն վիճարկելու սակարկությունները, թեև ՀՀ քաղ. օր. 303
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` այդպիսի անձինք պետք է նշվեն օրենսգրքում: Սակարկություններն անվավեր ճանաչելու հարցում շահագրգռվածության, հետևաբար և`
հայցի իրավունքի առկայությունը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է որոշի դատարանը17:
Այդպիսի անձինք կարող են լինել կատարողական վարույթի կողմերը, գնորդը, աճուրդի
չհաղթած մասնակիցը և այլն:
Տեսության մեջ միասնական է դիրքորոշումը նաև այն հարցի շուրջ, որ աճուրդի անվավերության հիմք է ոչ թե աճուրդի անցկացման կանոնների խախտումն ինքնին, այլ
այդ խախտման հետևանքով հայցվորի իրավունքների և օրինական շահերի խախտումը18: Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված օրենսդրի այն ձևակերպումը, ըստ որի` օրենքով սահմանված կանոնների խախտմամբ անցկացված սակարկությունները
դատարանը ոչ թե անվերապահորեն ճանաչում է, այլ կարող է ճանաչել անվավեր: Այդ
ձևակերպումը համադրելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ
հոդվածի հետ, համաձայն որի` «շահագրգիռ անձն իրավունք ունի ... դիմել դատարան`
... իր իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար» (ընդգծումը մերն է), կարող ենք պնդել, որ այս հարցում տեսությունն ու օրենսդ17

Տե´ս Скловский К. И. նշվ. աշխ., էջեր 106:
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проблемы правового регулирвоания: Автореф. дисс…доктора юрид. наук, Москва, 2012, էջ 45:
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րությունը համահունչ են. հայցվորը պետք է ապացուցի ոչ միայն աճուրդի անցկացման
կանոնների, այլ նաև դրա հետևանքով` իր իրավունքների խախտման փաստը: Այդպիսի կարգավորման կիրառման օրինակ է թիվ ՎԴ/0379/05/11 վարչական գործով ՀՀ
վարչական դատարանի 14.06.2011 թ. վճիռը, որով արձանագրվել է, որ տեղի է ունեցել
աճուրդի անցկացման կարգի խախտում, սակայն այն չի հանգեցրել հայցվորի իրավունքների խախտման, և աճուրդն անվավեր ճանաչելու հայցը մերժվել է:
Հարկ է նշել նաև, որ հայցվորի իրավունքների խախտում առկա է ոչ միայն այն դեպքում, երբ աճուրդի անցկացման կարգի խախտումը տեղի է ունեցել հայցվորի մասնակցությամբ իրավահարաբերությունում, այլ նաև այն դեպքում, երբ թեկուզ այլ անձանց (օրինակ՝ հարկադիր կատարողի և աճուրդում հաղթած մասնակցի) իրավահարաբերություններում աճուրդի անցկացման կարգի խախտումը հայցվորի համար առաջացրել է
անբարենպաստ հետևանքներ: Օրինակ՝ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 35.2 հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ աճուրդում հաղթած մասնակիցը
պարտավոր է աճուրդի ավարտից հետո՝ 3 բանկային օրվա ընթացքում, ծառայության
դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ փոխանցել կամ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը: Նույն օրենքի 35.3 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝
հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդը համարվում է չկայացած, եթե աճուրդում հաղթած
անձը հրաժարվել է առուվաճառքի պայմանագիր կնքելուց կամ սահմանված ժամկետում չի վճարել լոտի գնման գինը: Այսպես, եթե աճուրդում հաղթած մասնակիցը գնման
գինը վճարի աճուրդի ավարտից ոչ թե 3 բանկային օրվա ընթացքում, այլ 5-րդ բանկային օրը, իսկ հարկադիր կատարողն էլ նրա հետ կնքի առուվաճառքի պայմանագիր, ապա տեղի կունենա աճուրդի անցկացման կարգի խախտում, ինչը պարտապանի համար անբարենպաստ հետևանք կառաջացնի, քանի որ եթե խախտումը թույլ տրվեր, աճուրդը պետք է համարվեր չկայացած, և պետք է անցկացվեր նոր աճուրդ:
Պրակտիկայում արդիական է նաև այն հարցը, թե արդյոք աճուրդը կարող է անվավեր ճանաչվել ոչ միայն բուն սակարկությունների անցկացման կարգի, այլ նաև կատարողական վարույթում արգելադրված գույքի իրացմանը նախորդող խախտումների հիմքով: Գրականության մեջ հանդիպում է այդ հարցի դրական պատասխան. սակարկությունները կարող են վիճարկվել նաև այն դեպքում, երբ խախտումներ են հայտնաբերվում գույքի վրա բռնագանձում տարածելու, այդ թվում` արգելանք դնելու հետ կապված 19 : Այդ մոտեցումը հանդիպում է նաև դատական պրակտիկայում: Այսպես, թիվ
ՎԴ3/0135/05/12 վարչական գործով ՀՀ վարչական դատարանը բավարարել է հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդն անվավեր ճանաչելու հայցն այն հիմքով, որ հարկադիր կատարողը պարտավոր էր «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի20 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
և ԴԱՀԿ մասին ՀՀ օրենքի 37 հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի ուժով 60-օրյա ժամկետով
կասեցնել կատարողական վարույթը և առաջարկել կողմերին պարտապանի սնանկության հայց ներկայացնել դատարան, սակայն չի կատարել այդ պարտականությունը:
Կարծում ենք, սակայն, որ կատարողական վարույթի ընթացքում` մինչև աճուրդի
գործընթացն սկսելը, տեղի ունեցած խախտումներն անմիջականորեն չեն կարող հանգեցնել աճուրդի անվավերության մի քանի պատճառով: Նախ՝ այդ դեպքում կասկածի
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Տե´ս Ендовин С. Ю. К вопросу о публичных торгах // ЭЖ-Юрист, 2000, N 51, էջեր 10-11:
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տակ է դրվում չվիճարկված և անվավեր չճանաչված վարչական ակտի` արգելադրված
գույքն իրացնելու մասին որոշման իրավաչափությունը, որը հաջորդում է կատարողական վարույթում թույլ տրված խախտումներին: ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր որոշումներում իրավական դիրքորոշում է արտահայտել առ այն, որ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է ելնել այն կանխավարկածից, որ վարչական ակտն ընդունված է վարչական
մարմնի լիազորությունների շրջանակներում, իրավաչափ է, և ոչ ոք, այդ թվում` պետական մարմինները, չի կարող կասկածի տակ դնել վարչական ակտի իրավաչափությունը, քանի դեռ այն օրենքով սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված չէ21: Հետևաբար, այն դեպքերում, երբ հայցվորը վիճարկում է հարկադիր կատարողի` աճուրդին
նախորդող գործողությունների իրավաչափությունը և այդ հիմքով ցանկանում է հասնել
կայացած աճուրդի անվավերությանը, նա պետք է ներկայացնի ոչ թե աճուրդի անվավերության, այլ աճուրդին նախորդող համապատասխան վարչական ակտի, այդ թվում`
արգելադրված գույքն իրացնելու մասին որոշման վիճարկման հայց, ինչի դեպքում աճուրդի անվավերության պահանջը կարող է ներկայացվել որպես հետևանքների վերացման ածանցյալ պահանջ (ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք22, հոդված
71): Իսկ աճուրդին նախորդող վարչական ակտի վիճարկման հայց կարող է ներկայացնել միայն այդ ակտի հասցեատերը, այլ ոչ թե ցանկացած շահագրգիռ անձ, ինչպես աճուրդի անվավերության հայցի դեպքում է: Ընդ որում, վարչական ակտի հասցեատիրոջ
կողմից վարչական ակտի վիճարկման, և որպես հետևանք` աճուրդի անվավերության
հայցի նկատմամբ կիրառելի են ոչ թե գործարքների անվավերության հայցերի, այլ վարչական ակտի վիճարկման հայցի կանոնները, այդ թվում` հայց ներկայացնելու ժամկետների մասով: Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ դատարանը պետք է մերժի աճուրդին նախորդող խախտումների հիմքով աճուրդն անվավեր ճանաչելու հայցը, եթե
աճուրդին նախորդող և աճուրդը պայմանավորող վարչական ակտը չի վիճարկվում:
Մեծ նշանակություն ունի հարկադիր (էլեկտրոնային) աճուրդի անվավերության
հետևանքների որոշումը: «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 34րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 35.3 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հարկադիր (էլեկտրոնային) աճուրդն անվավեր ճանաչելու դեպքում կազմակերպվում է նոր հարկադիր (էլեկտրոնային) աճուրդ: Կատարողական վարույթի մասին օրենսդրությունը աճուրդի անվավերության հետևանքները կարգավորելիս սահմանափակվում է միայն այդ դրույթով,
ուստի խնդրի լուծման համար հարկ է դիմել նյութական իրավունքի օգնությանը: Այսպես, ՀՀ քաղ. օր. 465 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սակարկություններն անվավեր
ճանաչելը հանգեցնում է սակարկություններում հաղթած անձի հետ կնքված պայմանագրի անվավերության: Իսկ գործարքի անվավերության հետևանքը երկկողմանի ռեստիտուցիան է՝ սահմանված ՀՀ քաղ. օր. 304 հոդվածի 2-րդ մասով: Արդեն նշել ենք, որ
արգելադրված գույքի օտարման պայմանագրում վաճառողը հարկադիր կատարողն է
(հարկադիր կատարման ծառայությունը), հետևաբար՝ վերջինս էլ դառնում է երկկողմանի ռեստիտուցիայի կողմ, և գնորդը նրանից պետք է պահանջի իր վճարած գումարի
վերադարձը: Մյուս կողմից գնորդին վերադարձվելիք գումարը հարկադիր կատարողին
21
Տե´ս, օրինակ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումները թիվ ՎԴ/2068/05/08 և ՎԴ/0562/05/09
վարչական գործերով:
22
Ընդունվել է 05.12.2013 թ., ՀՕ-139-Ն, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 հոդ. 1186.1:
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պետք է վերադարձվի այն աղբյուրներից, որոնց միջև բաշխվել են գույքի օտարումից
ստացված դրամական միջոցները, մասնավորապես՝ պահանջատիրոջից (պահանջատերերից), հարկադիր կատարման ծառայությունից (կատարողական ծախսերի մասով)
և պարտապանից (այն դեպքում, երբ օտարումից ստացված հասույթը գերազանցել է
պահանջների չափը, և մնացորդ գումարը վերադարձվել է պարտապանին): Օտարված
գույքը նույնպես պետք է վերադարձվի պարտապանի սեփականության ներքո, նրա
նկատմամբ պետք է վերականգնվի արգելանքը, և այն կրկին պետք է իրացվի՝ պահանջատիրոջ (պահանջատերերի) պահանջների բավարարման նպատակով, եթե, իհարկե,
վերջիններս չեն դադարում պահանջել կատարում: Վերջին դեպքը, այնուամենայնիվ,
քիչ հավանական է, քանի որ պահանջատերերն ամեն դեպքում պարտավոր են վերադարձնել անվավեր ճանաչված իրացումից իրենց ստացած գումարը, ուստի շահագրգռված պետք է լինեն նոր իրացման հարցում: Բոլոր այս հետևանքները, այդ թվում՝ արդեն
իսկ ավարտված կամ կարճված կատարողական վարույթի վերսկսումը, ցավոք, կարգավորված չեն կատարողական օրենսդրությամբ, այլ բխում են ինչպես գործարքի անվավերության հետևանքների մասին կանոններից, այնպես էլ ՀՀ քաղ. օր. 14 հոդվածի
2-րդ կետից, որը՝ որպես խախտված քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակ, սահմանում է մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրության վերականգնումը: Բացի դրանից՝ նշված հետևանքները հարկադիր կատարողի ընդունած վարչական ակտերի մասով բխում են նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքից23 (հոդված 63), քանի որ աճուրդն անվավեր ճանաչելը որպես հետևանք առաջացնում է նաև աճուրդից բխող վարչական ակտերի, այդ թվում՝
բռնագանձված գումարների բաշխման մասին, կատարողական վարույթն ավարտելու
կամ կարճելու մասին որոշումների անվավերության:
Հարկ է նկատել նաև, որ օրենքն անվավերության հիմք է համարում միայն «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 30-33 (հարկադիր աճուրդների դեպքում) և 35.1-35.2 (հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների դեպքում) հոդվածներով սահմանված կանոնների խախտումները: Այդ դեպքում շահագրգիռ անձինք պաշտպանություն չեն ստանում օրենքի 35 և 35.4 հոդվածների խախտումներից, որոնք սահմանում են
չկայացած աճուրդից հետո երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ աճուրդին անցնելու, ինչպես նաև պահանջատիրոջ կողմից գույքը պարտքի դիմաց ընդունելու կանոնները: Այդպիսի հնարավոր խախտում կարող է լինել չկայացած աճուրդից հետո լոտի մեկնարկային գնի իջեցման կանոնները չպահպանելը, մասնավորապես՝ գինն իջեցնելն այն դեպքում, երբ այդպիսի իջեցում օրենքով չի նախատեսվում (աճուրդի հաղթած մասնակցի
կողմից գնման գինը չվճարելու կամ պայմանագիր չստորագրելու դեպքերում): Ուստի
կարծում ենք, որ հարկադիր (էլեկտրոնային) աճուրդի անվավերության հիմքերի շարքում պետք է ներառել նաև այդ կանոնների խախտումը:
Այդպիսի լրացումը, սակայն, շահագրգիռ անձանց պաշտպանություն կտա չկայացած աճուրդից հետո երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ աճուրդին անցնելու կանոնների
խախտումից, սակայն ոչ օրենքի խախտմամբ գույքը պահանջատիրոջը հանձնելուց,
քանի որ այդ դեպքում գույքի իրացումը սակարկությունների միջոցով չի կատարվում, և
23

Ընդունվել է 18.02.2004 թ., ՀՕ-41-Ն, ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317), հոդ.413:
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սակարկություններն անվավեր ճանաչելու հայցն կիրառելի չէ: Բացի դրանից՝ սակարկություններն անվավեր ճանաչելը հանգեցնում է դրանցում հաղթած անձի հետ կնքված
պայմանագրի անվավերության, իսկ պահանջատերն այդպիսի անձ չէ: Խնդրի լուծումը
մենք տեսնում ենք պարտքի դիմաց գույքը պահանջատիրոջը հանձնելու կառուցակարգի վերացման մեջ՝ պահանջատիրոջը թողնելով ընդհանուր հիմունքներով սակարկություններին մասնակցելու հնարավորություն: Այդ դեպքում, սակայն, եթե պահանջատերը
միակն է, կամ նրա պահանջը մյուսների նկատմամբ ենթակա է առաջնահերթ բավարարման, նա պետք է հնարավորություն ունենա աճուրդին մասնակցելու համար նախավճարը, հետագայում նաև՝ գնման գինը վճարելու ոչ թե (ոչ միայն) դրամով, այլ իր
պահանջի հաշվանցով: Արդյունքում պահանջատերը կունենա գույքը պարտքը դիմաց
ընդունելու նույն հնարավորությունը, ինչ գործող կարգավորման պարագայում, սակայն
շահագրգիռ անձինք այդ կանոնների խախտումից իրավական պաշտպանություն
կստանան:

SOME ISSUES OF SALES OF ARRESTED ASSETS IN
ENFORCEMENT PROCEEDING
Vahagn Dallakyan
PhD student at the Chair of Civil Procedure
of the Faculty of Law, YSU
_________________________

The discussion is on legal nature of ways of selling arrested assets in enforcement
proceeding. The procedure of direct sales established by law is essentially a form of closed
auction, therefore, should be regulated by the rules of auctions to protect the rights of
stakeholders. Selling the arrested property is a combination of civil relations, and the
alienation of arrested property - civil transaction, where the seller is not the owner (debtor)
but the compulsory enforcement officer. The grounds and consequences of invalidity of
forced (electronic) auction are discussed on the basis of comprehensive analysis of civil,
compulsory enforcement and administrative regulations. The invalidity of the auction
entails the invalidity of the transaction committed in the result of the auction, the invalidity
of administrative acts emanating from the auction and restore the situation existing prior to
the auction.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО
ИМУЩЕСТВА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ваагн Даллакян
аспирант кафедры гражданского процесса ЕГУ
_______________________________

В статье обсуждаются вопросы правовой природы способов реализации
арестованного имущества в исполнительном производстве. Установленная законом
процедура прямой продажи по сути является формой закрытого аукциона,
следовательно должна регулироваться правилами торгов с целью защиты прав
заинтересованных
лиц.
Реализация
арестованного
имущества
является
совокупностью гражданско-правовых отношений, а отчуждение арестованного
имущества – гражданско-правовой сделкой, где продавцом является не собственник
(должник), а принудительный исполнитель. Комплексным анализом гражданских,
исполнительных и административных норм представляются основания и
последствия недействительности принудительного (электронного) аукциона.
Недействительность аукциона влечет за собой недействительность сделки,
совершенной в результате аукциона, недействительность административных актов,
исходящих из аукциона и восстановление положения, существовавшего до аукциона.
Բանալի բառեր – կատարողական վարույթ, արգելադրված գույքի իրացում, ուղղակի
վաճառք, հարկադիր աճուրդ, հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ, աճուրդի անվավերություն:
Key words: enforcement proceeding, sales of arrested property, direct sales, forced
auction, forced electronic auction, invalidity of auction.
Ключевые слова: исполнительное производство, реализация арестованного
имущества, прямая продажа, принудительный аукцион, принудительный
электронный аукцион, недействительность аукциона.

123

124

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ð²Î²Øðò²Îò²ÚÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜÜºðÆ
ÂàôÚÈ²îðºÈÆàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðÚ²È ºØ ºì ²ØÜ Æð²ì²Î²Ü
Ð²Ø²Î²ð¶ºðàôØ Òºì²ìàðì²Ì àðàÞ â²ö²ÜÆÞÜºðÆ
ÎÆð²èàôÂÚ²Ü Üä²î²Î²Ð²ðØ²ðàôÂÚàôÜÀ ÐÐ-àôØ
²ñë»Ý Â³í³¹Û³Ý
ºäÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
_________________________________

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë³¹»å »ñ¨áõÛÃ ¿ ·áñÍ³ñ³ñ ³ßË³ñÑáõÙ, áñÇ áñáß ï»ë³ÏÝ»ñ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ùÇã
Ï³Ù áã ÙÇ íÝ³ë ãÑ³ëóÝáÕ, ÙÝ³ó³Í Ù³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³ íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É1:
²Û¹ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ µ³Å³Ý»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÇ ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³óÇ: àñå»ë ÑáñÇ½³ÝáÝ³Ï³Ý »Ý ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³Û³óíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù
µ³ßËÙ³Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³2: ²ÛëÇÝùÝ, ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÏÝùíáõÙ »Ý ïÝïÝ»ëí³ñáÕ Ùñó³ÏÇó ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨:
àõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñáõÙÁ ³Û¹ù³Ý ¿É ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ã¿: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áã Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨3, ³ÛëÇÝùÝª ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, áñÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ:
ê³Ï³ÛÝ ³éÏ³ ¿ Ý³¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ÁÝÏ³ÉáõÙ՝ áñå»ë ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Çñ³óÙ³Ý
(µ³ßËÙ³Ý) ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ»ñ4, ûñÇÝ³Ïª Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ¨ ¹ÇëïñÇµÛáõïáñÝ»ñÇ
ÙÇç¨: ². êáõÉ³ÏßÇÝ³Ý ÝßáõÙ ¿, áñ áõÕÕ³Ñ³Û³ó »Ý ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
ÏÝùí»É »Ý Çñ³ñ Ñ»ï ãÙñó³ÏóáÕ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ëï³óáÕ ¿ (åáï»ÝóÇ³É Ó»éù µ»ñáÕ), ÙÛáõëÁ՝ ïñ³Ù³¹ñáÕ (åáï»ÝóÇ³É í³×³éáÕ)5: ¶ñ»Ã»
ÝáõÛÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ ¿ ï³ÉÇë Ý³¨ îáï¨Á 6:
1

î»°ë Sandra Marco Colino, Vertical Agreements and Competition Law A Comparative Study of the
EU and US Regimes, Oxford and Portland, Oregon, 2010, ¿ç 15:
2
î»°ë Тотъев К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов
конкуренции и монополий). - М.: Издательство РДЛ, 2003թ., ¿ç 248:
3
î»°ë Alison Jones, Brenda Sufrin, EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford
University Press, 2008, ¿ç 150:
4
î»°ë Sandra Marco Colino Vertical Agreements and Competition Law: A Comparative Study of the
EU and US Regimes, “Hart” Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, ¿ç 16:
5
î»°ë Сулакшина А. С., Соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов,
ограничивающие конкуренцию на товарных рынках в Российской Федерации, дисс. … к.ю.н.,
Москва, 2007Ã., ¿ç 96:
6
î»°ë Тотъев К. Ю. Ýßí. ³ßË., ¿ç 249:
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²ÛëÇÝùÝ, Áëï í»ñÁ Ýßí³Í Ùáï»óÙ³Ýª Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë áõÕÕ³Ñ³Û³ó µÝáõÃ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏáõ å³ÛÙ³Ý.
1. àñå»ë½Ç ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ïÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý áã Ùñó³ÏÇó,
2. ¸ñ³Ýù ·áñÍ»Ý ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Çñ³óÙ³Ý (µ³ßËÙ³Ý) ßÕÃ³ÛÇ
ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ:
àõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛëåÇëÇ Ý»Õ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ï³ñµ»ñ³Ï»É Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÝùíáõÙ »Ý
áã Ùñó³ÏÇó ³ÛÝ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ßÕÃ³ÛÇ
ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ã»Ý: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ï»ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý áã Ã» »ñÏáõ
ï»ë³ÏÇ՝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¨ ÑáñÇ½³Ý³Ï³ÝÇ, ³ÛÉª »ñ»ù. Ýßí³Í »ñÏáõëÇÝ ³í»É³óíáõÙ ¿ ¨ë
»ññáñ¹ ï»ë³ÏÁ՝ ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý
¹³ßÝ³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ï ê.
äáõ½Çñ¨ëÏÇÝ ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É µ³Å³ÝáõÙÁ.
•
ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý, Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùñó³ÏÇó ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ÙÇç¨, ³ÛëÇÝùÝª ³ÛÝåÇëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÇ í³×³éù ÝáõÛÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ,
•
áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ïÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù
Ùñó³ÏÇó ã»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ³åñ³ÝùÁ Ó»éù µ»ñáÕ Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É
Ó»éù µ»ñáÕ ¿, ÇëÏ ÙÛáõëÁ ³åñ³ÝùÁ í³×³éáÕ Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É í³×³éáÕ ¿,
•
ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ï³ÛÇÝ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÝåÇëÇ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ÙÇç¨, áñáÝù Ùñó³ÏÇó ã»Ý ¨ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ7:
Ð³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ï³ÉÇë Ý³¨
§îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ8 (³ÛëáõÑ»ï՝ úñ»Ýù)
5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ:
Î³ñÍáõÙ »Ýùª Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛëåÇëÇ µ³Å³ÝáõÙÁ ³ñ¹³ñ³óí³Í ã¿ñ ¨ ³Ýï»ÕÇ ß÷áÃ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ: ²é³í»É ¨ë, áñ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ë³éÁ ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý
ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ó¨áí: ´³í³ñ³ñ ¿ñ ½áõï ë³ÑÙ³Ý»É, áñ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÝùíáõÙ »Ý՝
•
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáÕ ÑÝ³ñ³íáñ Ï³Ù ÷³ëï³óÇ Ùñó³ÏÇó
ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨ (ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ),
•
ï³ñµ»ñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áñÍáÕ áã Ùñó³ÏÇó ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í µ³Å³ÝáõÙ
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ù»Ï Ýå³ï³Ï՝ Ýå³ëï»É ï³ñ³ï»ë³Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ý ³ÝóÝ»ÉÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù ÙÇ
7

î»°ë Пузыревский С. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Основные
тенденции журнал Конкуренция и право, Москва, 2011, № 3: http://www.cljournal.ru/nomer03/
66.html
8
î»°ë §îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýù, ÐÐîä 2000.12.15/30(128), № Ðú-112, ÁÝ¹áõÝí³Í 06 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2000 Ã.:
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÷áùñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: Ð³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ, Áëï ÐÐ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙ: Î³ñÍáõÙ »Ýùª Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙ ³éÏ³ ¿ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ ³ÝÓÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó áã
Çñ³í³ã³÷ Ó¨áí, áõëïÇ Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ ³ÝÓÝ áõÝÇ Çñ³íáõÝù, ³ÛëÇÝùÝª »ñµ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý áñáß³ÏÇ Ó¨ Ý³Ë³ï»ëáÕ Ñ³ïáõÏ ÝáñÙ9: Ð³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ï³Û³óÝ»Éáõ,
·»ñÇßËáÕ ¹ÇñùÁ ã³ñ³ß³Ñ»Éáõ, ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñù³·ÇÍ ¹ñë¨áñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ: àõëïÇ
Ýßí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ¹Çï»É áñå»ë Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙ, ù³ÝÇ áñ
ïíÛ³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý »Ý:
Î³ñÍáõÙ »Ýùª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ, áñå»ë½Ç ³é³í»É
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÝÏ³ñ³·ñí»Ý ³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇÝ»ñÇó:
Ð³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ
·áñÍáõÙ »Ý ²ØÜ-áõÙ ¨ ºØ-áõÙ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ³Û¹ »ñÏáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:
ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ùáï»óáõÙ՝ ³é³çÇÝÁ de
minimis Ï³ÝáÝÝ ¿, »ñÏñáñ¹Á՝ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
De Minimis ¹áÏïÇñÝ³ÛÇ Ñ³ÏÇñ× ÇÙ³ëïÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. ³ÛÝ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ßáõÏ³ÛáõÙ ÷áùñ ¿, íÝ³ë ã»Ý
Ñ³ëóÝáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù Ñ³ëóÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ãÝãÇÝ íÝ³ë, áñ ¹ñ³Ýó Ï³ÝËÙ³Ý
íñ³ ÙÇçáóÝ»ñ Í³Ëë»ÉÁ ËÇëï ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿10:
Ð»ï³·³ÛáõÙ ºØ-áõÙ ï³ñµ»ñ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ß»Ù»ñ, áñáÝóÇó ó³Íñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ãåÇïÇ Ñ³Ù³ñí»ñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ: ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ûñÇÝ³Ï, Ñ³Ù³ï»Õ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 10 ïáÏáëÝ ¿11: 20 ³åñÇÉÇ 2010Ã. № 330/2010 Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ12 Ñ³ÝÓ³ÅáÕáíÁ ß»Ù»ñ ë³ÑÙ³Ý»ó Ý³¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ºØ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ áñáßáõÙÝ»ñáí áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ç ëÏ½µ³Ý» ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ×³Ý³ã»É: ¸³ Ï³ï³ñíáõÙ ¿, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, µÉáÏ³ÛÇÝ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ºØ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáí ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý µ³ó³éÇÏ ¹ÇëïñÇµÛáõóÇ³ÛÇÝ, ýñ³Ýã³Û½ÇÝ·ÇÝ 13 , Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý áÉáñ-

9

î»°ë Грибанов В. П., Пределы осуществления и защиты гражданских прав, М. 1991, ¿ç 96:
î»°ë Lee McGowan, The Antitrust Revolution in Europe Exploring the European Commission’s
Cartel Policy, Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA, 2010, ¿ç 130:
11
î»°ë Mark Furse, Susan Nash The Cartel Offence, Oxford – Portland, Oregon, 2004, ¿ç 39:
12
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:EN:PDF
13
î»°ë ºØ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 22 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1999Ã.-Ç № 2790/1999 Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:l:1999:336:0021:0025:en:PDF
10
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14

15

ïÇÝ , ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ , ëå»óÇ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ16, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ17, û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ áõÕ¨áñÝ»ñÇÝ
Ù³ïáõóíáÕ áñáß å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ18:
²ØÜ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ »íñáå³Ï³ÝÇó ³ÛÝ ¿, áñ
³Ûëï»Õ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÁ ¨ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ç ëÏ½µ³Ý» ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
¿ÇÝ19: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³ùáõÙ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ³ÛëåÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿,
ù³ÝÇ áñ Ó¨³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÇ ï³Ï ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»ÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ßáõÏ³ÛÇ ¨ ëå³éáÕÝ»ñÇ íñ³: Þáõïáí ·ïÝí»ó ÙÇ Çñ³í³Ï³Ý ÙÇçáó,
áñÇ ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓ³í Ã»Ã¨³óÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í Ù»Ý³ßÝáñÑÇ ³ñ·»ÉÙ³Ý Ï³ÝáÝÁ: ¸³, ³Ûëå»ë ³ë³Í, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ ¿ (The rule of reason)20, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇïùÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÃáõÛÉ³ïñ»É ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ëï³óí³Í µ³ñÇùÝ»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ »Ý,
ù³Ý íÝ³ëÝ»ñÁ21:
²ØÜ-áõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ Ý³¨ Per se Ï³ÝáÝÁ, áñÇ ÇÙ³ëïÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áñáß ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý »Ý áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝª ³ÝÏ³Ë ¹ñ³Ýó
ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý22: Per se Ï³ÝáÝÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ ¹³ï³Ï³Ý í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ýí³½»óáõÙÝ ¿ 23 , áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ
ùÇã Å³Ù³Ý³Ï Í³Ëë»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ íñ³՝ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ù»Í³óÝ»Éáí Ù»Ý³ßÝáñÑÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª Per se Ï³ÝáÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áõÝ»Ý³Éáõ Ñëï³Ï ¨ áã »ñÏÇÙ³ëï Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ßï
ÏÇñ³é»ÉÇ »Ý24:
²ØÜ-áõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý per se Ñ³Ï³ûñÇÝ³Ï³Ý, Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ßáõÏ³Ý»ñÇ
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µ³Å³ÝáõÙ, ËÙµ³Ï³ÛÇÝ µáÛÏáï :
ÆÝãå»ë å³ñ½ ¹³ñÓ³í, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ½³ñ·³ó³Í Çñ³í³Ï³ñ·»ñáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí ¹áÏïñÇÝ³Ý»ñ ¨ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, áñáÝù ÙÇçáóáí å»ïáõÃÛáõÝÁ å³ñ½áõÙ
¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý úñ»ÝùÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ë»É. úñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ §Ð³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ýñ³Ýó ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï³Ù µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ,
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇÝ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, Ýå³ëïáõÙ
»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ¦:
²Ûë Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ ß³ï É³ÛÝ ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ÃáõÛ³ïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÃáõÛ³ïñ»ÉÇ »Ý ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ §ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï³Ù µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ¦: ò³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñ³Ï»É áñå»ë ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í:
ÜÙ³Ý³ïÇå ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ³éÏ³ »Ý Ý³¨ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ: ê³ ÝáõÛÝå»ë
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É éáõë ï»ë³µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: êáõÉ³ÏßÇÝ³Ý Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÝßáõÙ ¿. §¼³ñ·³ó³Í ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝ»óáÕ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ
³ÛëåÇëÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É: ê³Ï³ÛÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë åñ³ÏïÇÏ³Ý, ûñ»ÝùáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ·Ý³Ñ³ïáÕ³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý §³é³çÁÝÃ³óÇ ½³ñ·³óáõÙ¦, §ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ¦, §µ³Ý³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ¦ ¨ ³ÛÉÝ, Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ÝáñÙ»ñÁ Ï³Ù ÏÏÇñ³éí»Ý ã³÷³½³Ýó Ñ³½í³¹»å, Ï³Ù Ýñ³Ý, áñ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»ÉáõÝ¦26:
ê³Ï³ÛÝ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ áÉáñïÝ ¿, áñï»Õ ã³÷³½³Ýó Ï³Õ³å³ñí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã»Ý, áñáíÑ»ï¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý
ï³ÉÇë Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ÏáÝÏñ»ï Çñ³íÇ×³ÏÁ: ì»ñçÇí»ñçá ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ëå³éáÕ»ÝñÇ ß³Ñ»ñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ ¿: ÆëÏ áñáß áÉáñïÝ»ñáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»É ¨´ ëå³éáÕÝ»ñÇ, ¨´ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí å»ïù ¿ ·ïÝ»É ³ÛÝ ûåïÇÙ³É Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ÙÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ ¨ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ã³÷³½³Ýó Ù»Í Ñ³Û»óáÕáõÃÛáõÝÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙ
óáõó³µ»ñ»Éáõ ³é³ÝÓÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí å»ïù ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»Õ³ÛÝ³óÝ»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ï»Õ
·ï³Í í»ñáÝßí³Í Per se, De minimis, Rule of reason ¨ µÉáÏ³ÛÇÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁª ÇÑ³ñÏ» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
úñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ï»ï»ñÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ûñ»Ýë25
î»°ë Варламова А. Н. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках,
дисс. … д. ю. н., Москва, 2008 Ã., ¿ç 306:
26
î»°ë Сулакшина А. С. Ýßí. ³ßË., ¿ç 109:
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¹ÇñÁ ÝáõÛÝ Ùáï»óáõÙÝ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ ÇÝãå»ë áõÕÕ³Ñ³Ûó ¨ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÏáÝÏñ»ï Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý Ó¨»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ: ê³ Ã»ñÇ Ùáï»óáõÙ ¿:
Ü³Ëª áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý prima facie Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ³í»ÉÇ ùÇã íÝ³ë Ñ³ëóÝáÕ, ù³Ý ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ27:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÝÏñ»ï ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó µÝáõÛÃáí ³í»ÉÇ íï³Ý·³íáñ »Ý, ù³Ý ÙÛáõëÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹»Ý Ýßí»ó,
áñ ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ³í»ÉÇ Ù»Í íï³Ý· ¿ ëï»ÕÍáõÙ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý, ûñÇÝ³Ï,
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É` ³é¨ïñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ, Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñï³¹ñ»ÉÁ: àõëïÇ ³Ûëï»Õ ¨ë å»ïù ¿ ¹ñë¨áñ»É ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á, áñï»Õ ÷áùñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ËÃ³Ý»É Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ՝ ÷áùñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ ï³Éáí, ÙÇ³íáñ»Éáí Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ, Ùñó³Ïó»É Ù»Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï:
àõëïÇ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõó»É ÙÇ ù³ÝÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: ä»ïù ¿ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñí»Ý ³ÛÝåÇëÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, Çç»óÙ³ÝÁ, ßáõÏ³Ý»ñÇ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ (·Ýáñ¹Ý»ñÇ) µ³Å³ÝÙ³ÝÁ,
ÙñóáõÃÝ»ñÇ ¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²ØÜ-áõÙ ëÏÇ½µ ³é³Í per
se Ï³ÝáÝÁ ³Ûëï»Õ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É՝ ³ÝÏ³Ë ³Û¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝
ßáõÏ³ÛáõÙ ·ñ³í³Í ¹ÇñùÇó: Üßí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý Ù»Í íÝ³ë »Ý Ñ³ëóÝáõÙ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇÝ, áñ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ùÝÝ³ñÏ»É ¹ñ³Ýó û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ:
ì»ñáÝßí³Í Ï³ÝáÝÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ³Ý»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ¨ Çñ»Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ³µ»ñáõÙ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇÝ: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ ïíÛ³É »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ: àõëïÇ ³ñï³Ñ³ÝáÕ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
µ³ó³éáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»ÉÁ ÏÝå³ëïÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ¨ ÏáõÝ»Ý³ ³ÛÉ ¹ñ³Ï³Ý
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ:
ì»ñáÝßí³Í per se Ï³ÝáÝÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ³Ý»É Ý³¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³åñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ·ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºØ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ í»ñáÝßí³Í 20 ³åñÇÉÇ 2010 Ã.-Ç № 330/2010 Ï³ñ·³íáñáõÙÁ 28 , áñÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ·ÇÝ áñáß»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ³ñ·»Éí³Í »Ýª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³åñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ·ÇÝ ë³ÑÙ³Ý»ÉÇë: Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝáõÛÝå»ë
Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, »ñµ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³åñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ·ÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÍË³ËáïÇ ï»Ë27

î»°ë Alison Jones, Brenda Sufrin, Ýßí. ³ßË., ¿ç 225:
î»°ë ºØ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 20 ³åñÇÉÇ 2010Ã.-Ç № 330/2010 Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:EN:PDF
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù
29

ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 2014 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí30 å³ñï³¹Çñ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ÍË³ËáïÇ ïáõ÷Ç íñ³ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÝÇ Ý»ñ³éáõÙÁ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÍË³Ëáï ³ñï³¹ñáÕÁ ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë í³×³éáÕÁ, ³ÛëÇÝùÝ՝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, å»ïù ¿ Çñ»Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç
¹ñáõÛÃÝ»ñ Ý³Ë³ï»ë»Ý ÍË³ËáïÇ Ù³Ýñ³Í³Ë Çñ³óÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãÁ, ÇÑ³ñÏ», ãÇ Ñ³Ù³ñíÇ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ:
²ÛÝ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í ã»Ý ·Ý»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, ýÇùëÙ³ÝÁ, µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, Çç»óÙ³ÝÁ, ßáõÏ³Ý»ñÇ Ï³Ù
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ (·Ýáñ¹Ý»ñÇ) µ³Å³ÝÙ³ÝÁ, ÙñóáõÃÝ»ñÇ ¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ß»Ù, áñÇó
ó³Íñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ãÇ Ñ³Ù³ñíÇ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ: ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ß»ÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÅÝ»Ù³ëÇ 10 ïáÏáëÇ ã³÷áí: àõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙ. ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ³é³í»É µ³ñÓñ ß»Ù: úñÇÝ³Ï՝ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ÏÉÇÝÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ³ÛÝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ µ³ÅÇÝÁ Çñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ãÇ
·»ñ³½³ÝóáõÙ 30 ïáÏáëÁ: ê³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É de minimis Ï³ÝáÝÇ ï»Õ³ÛÝ³óÙ³Ý
÷áñÓ:
²ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í ã»Ý ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, ýÇùëÙ³ÝÁ, µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, Çç»óÙ³ÝÁ, ßáõÏ³Ý»ñÇ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
(·Ýáñ¹Ý»ñÇ) µ³Å³ÝÙ³ÝÁ, ÙñóáõÃÝ»ñÇ ¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ áñáÝù Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ß»ÙÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ûñ»ÝùáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ýí³½³·áõÛÝÁ, ¨ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ de minimis Ï³ÝáÝÇ ÷áË³ñ»Ý å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É rule of reason ¹áÏïñÇÝÇ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ: ÆÝãå»ë Ýßí»ó, ³Ûë Ï³ÝáÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ëï³óí³Í µ³ñÇùÝ»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ »Ý, ù³Ý ¹ñ³Ýó íÝ³ëÁ: ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ûñ»Ýùáí ³éÝí³½Ý ïñí»Ý Ùáï³íáñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ
·Ý³Ñ³ï»É ÏáÝÏñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ÆÝãå»ë Ýßí»ó, úñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹
Ñá¹í³ÍáõÙ Ýßí³Í µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Áëï áñáÝóª Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ
ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ýñ³Ýó
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï³Ù µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ïÝï»ë³Ï³Ý
³é³çÁÝÃ³óÇÝ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, Ýå³ëïáõÙ »Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ, µ³í³ñ³ñ
ã¿ Ý»ñÏ³ÛÇë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, »ñµ ãÇ ïñíáõÙ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ
¨ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ë³ÑÙ³ÝíÇ
29

î»°ë ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 28.05.2005 Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí 540-Ü áñáßáõÙÁ §ÌË³ËáïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É¦:
30
î»°ë ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 04.07.2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí 765-Ý áñáßáõÙÁ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÝÇ Ù³ÏÝßÙ³Ý Ï³ñ·Á
ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 28-Ç n
540-Ý áñáßÙ³Ý Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦:
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³Ûëï»Õ ÝÏ³ñ³·ñíáÕ Ùáï»óáõÙÁ, ³Ûë ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁª áñáß ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÏÇñ³é»É ³ÛÝ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝù áõÕÕí³Í ã»Ý
·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, Çç»óÙ³ÝÁ, ßáõÏ³Ý»ñÇ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ (·Ýáñ¹Ý»ñÇ) µ³Å³ÝÙ³ÝÁ, ÙñóáõÃÝ»ñÇ ¨ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áñáÝó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ß»ÙÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ûñ»ÝùáõÙ »ÝÃ³¹ñÛ³É Ý³Ë³ï»ëí³Í Ýí³½³·áõÛÝÁ:
ÆÝãå»ë Ýßí»ó, ºØ-áõÙ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ëï³ó»É ³Ûëå»ë Ïáãí³Í µÉáÏ³ÛÇÝ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ áñáß³ÏÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ç ëÏ½µ³Ý» ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹åÇëÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ, ³ÛÝÇÝã ¹ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, §Øñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ 31 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý ·ñ³íáñ ÏÝùí³Í ³ÛÝ
áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó µÝáõÛÃáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÏáÝó»ëÇ³ÛÇ
(ýñ³Ýã³Û½ÇÝ·Ç) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ »Ý: Î³ñÍáõÙ »Ýùª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ë å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ë»É µÉáÏ³ÛÇÝ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
ýñ³Ýã³Û½ÇÝ·Ç, ·áñÍ³Ï³ÉÙ³Ý ¨ ¹ÇëïñÇµÛáõïáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ã»Ïáõ½ Çñ»Ýó µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý ÝÙ³Ýí»É
áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ËÃ³Ý»É Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ñ½áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ïëï»ÕÍí»Ý ³ßË³ï³ï»Õ»ñ,
ÏÓ¨³íáñíÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó: àõëïÇ ³ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñù³Ý ¿É
áñ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý µ»ñáõÙ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇÝ, å»ïù ¿ ÃáõÛÉ³ïñí»Ý:
ì»ñáÝßÛ³É Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, Ñ³Ï³Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ÙµáÕç Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝ»Ý:

31

î»°ë Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите
конкуренции»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148990/
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ON APPROPRIATENESS OF USAGE OF CRITERIA
OF ACCEPTABILITY OF ANTICOMPETITIVE AGREEMENTS
DEVELOPED IN EU AND USA IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Arsen Tavadyan
Post-Graduate student of chair of Civil Law of YSU
______________________________

The article covers description of those criteria which allow subdivision of acceptable
and non-acceptable consents. The criteria envisaged by the Armenian legislation are
considered by the author to be insufficient.
To give the criteria applicable in Armenia the article provides study of such concepts as
Per se, De minimis, Rule of reason and block and private exceptions which are widely
spread in EU and USA competition legislations.
Having analyzed these concepts the author suggests localizing them in the Armenian
legislation taking into account local peculiarities.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
КРИТЕРИЕВ ДОПУСТИМОСТИ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ, ВЫРАБОТАННЫХ В ЕС И США, В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Арсен Тавадян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
______________________________

Статья описывает критерии допустимости антиконкурентных соглашений.
Критерии, установленные армянским законодательством, недостаточны.
Дабы дать приемлемые критерии для Армении, в статье анализируется
концепции per se, de minimis, rule of reason и система изъятий, которые были
выработаны в ЕС и США.
На основе анализа данных концепций, автор дает те критерии, которые
соответствуют армянским реалиям.
Բանալի բառեր – հակամրցակցաին համաձայնություններ, de minimis, per se,
մրցակցություն, մենաշնորհ, գործարք, հորիզոնական, ուղղահայաց
Key words: anticompetitive agreements, de minimis, per se, competition, monopoly,
contract, horizontal, vertical
Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, de minimis, per se, конкуренция,
монополия, сделка, горизонтальная, вертикальная
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ö²Êêî²Î²ÜÆ Ð²êÎ²òàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²ÜØ²Ü
²ð¸Æ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
øÝ³ñÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

ºäÐ »íñáå³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ
³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹, ¹³ë³Ëáë
__________________________

ö³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ èáõë³Ï³Ý ¨
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷Éáõ½áõÙÇó, »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³ó³í Ï³ñ·³íáñ»É µéÝ³·³ÕÃÛ³ÉÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ1: ²Ù»Ý³í³Õ
Ó¨³íáñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ÇÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇÝ`
éáõëÝ»ñÇÝ2, Ñ³Û»ñÇÝ3, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó, ²íëïñÇ³ÛÇó ¨ Ññ»³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ µéÝ³·³ÕÃÛ³ÉÝ»ñÇÝ4 í»ñ³µ»ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 1930-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ºíñáå³ÛáõÙ ³éÏ³ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ ëïÇå»ó ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ýáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ùß³Ï»Éáõ ÷áñÓ»ñ
Ï³ï³ñ»É, ãÝ³Û³Í áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ ëï»ÕÍí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ ËÇëï ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ñ í³í»ñ³óíáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ºñÏñáñ¹ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ` ëï»ÕÍ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ, Ó³ËáÕí»óÇÝ: àñå»ë Ñ»ï¨³Ýù` å³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ñ ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÷³Ëëï³Ï³Ý ¹³ñÓ³ÍÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ5:
ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 1951Ã. ÑáõÉÇëÇ 28-ÇÝ ÄÝ¨áõÙ Ññ³íÇñ»ó
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáí` ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ùß³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝ¹áõÝí»ó §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦
ÏáÝí»ÝóÇ³Ý, áñÝ ³Ûëûñ í³í»ñ³óñ»É ¿ 145 å»ïáõÃÛáõÝ6: ²ÛÝ ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ ¿, áñÁ ïí»ó ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ: ê³ ã¿ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¿ÃÝÇÏ Í³·áõÙ
áõÝ»óáÕ ËÙµáí: êáõÛÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý ³Ùñ³·ñ»ó ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ, ³ÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿
ïñ³Ù³¹ñí»ÇÝ Ýñ³Ýó ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó7:
1

î»°ë Иранпур З.Ф., Проблема защиты прав беженцев: исторические истоки и современность.
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=11&art=2187 (¹Çïí»É ¿ 24 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
2
î»°ë Hathaway J.C., The Rights of Refugees under International Law, CAMBRIDGE University
Press, New York, 2005, ¿ç»ñ 83-86:
3
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
4
î»°ë ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ (15 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
1946Ã.), Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ù³ë 1, Ï»ï 3:
5
î»°ë Robinson N., Convention Relating to the Status of Refugees: Its History, Contents and
Interpretation. New York, Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress1953, ¿ç»ñ 2-3:
6
ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ ³Ù»Ý³áõßÁ ÙÇ³ó»É ¿ ØáÝï»Ý»·ñáÝ, 2006Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ:
7
î»°ë Robinson N., Ýßí³Í ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ, ¿ç»ñ 3-5:
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§ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ 1951 Ãí³Ï³ÝÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÷³Ëëï³Ï³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áí.
1. ¹Çïí»É ¿ áñå»ë ÷³Ëëï³Ï³Ý 1926 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 12-Ç ¨ 1928 Ãí³Ï³ÝÇ
ÑáõÝÇëÇ 30-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ï³Ù 1933 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 28-Ç ¨ 1938 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 10-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÇ áõÅáí Ï³Ù 1939 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 14-Ç ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¿É ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
2. ÙÇÝã¨ 1951 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Á ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ é³ë³ÛÇ, ÏñáÝÇ, ¹³í³Ý³ÝùÇ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý, áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ËÙµÇ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇ
½áÑ ¹³éÝ³Éáõ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕÇ áõÅáí ·ïÝíáõÙ ¿ Çñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÇó ¹áõñë ¨ ãÇ Ï³ñáÕ û·ïí»É ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ û·ïí»É ³Û¹åÇëÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÇó í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í »ñÏÛáõÕÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³Ù ãáõÝ»Ý³Éáí áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ¨ ·ïÝí»Éáí Çñ Ý³ËÏÇÝ
Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ »ñÏñÇó ¹áõñë í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí` ãÇ Ï³ñáÕ Ï³Ù ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ í»ñ³¹³éÝ³É ³Û¹ »ñÏÇñÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕÇ å³ï×³éáí8:
êáõÛÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ïñí³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ý³ËÏÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿:
Ü³Ë` ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí ¿ ûÅïáõÙ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ áã Ã» å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏáÝÏñ»ï ×·Ý³Å³Ùáí Ï³Ù ³é³ÝÓÝ³óí³Í ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí: ²ÛÝ ³í»ÉÇ ¿ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ Ý³¨ ÑÇÙÝ³íáñ
»ñÏÛáõÕÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÑÇÙù»ñÁ` ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí 5 ÏáÝÏñ»ï
Ñ³ïÏ³ÝÇß` é³ë³, ÏñáÝ, ¹³í³Ý³Ýù, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ, áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇ
å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ÑÇÙù»ñÇó
4-Ý ¿ÇÝ ï»Õ ·ï»É ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ, 5-ñ¹Á` ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÁ,
Ý»ñÏ³Û³óí»ó ÅÝ¨Ç ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï Þí»¹Ç³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÏáÕÙÇó9, áñÁ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ñ ³Ûëå»ë. áñáß ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇ å³ïÏ³Ý»Éáõ å³ï×³éáí, ë³Ï³ÛÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áõëïÇ ³Ûë
å³ï×³éáí Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý »ÝÃ³ñÏí³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ñáõÛÃÝ»ñ ¨ë å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñí»Ý ÎáÝí»ÝóÇ³ÛáõÙ10: Þí»¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏ³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹áõÝí»ó
14 ÏáÕÙ, 0 ¹»Ù, 8 Ó»éÝå³Ñ Ó³ÛÝ»ñáí11:
ÆÝã¨¿, 1951Ã. ÎáÝí»ÝóÇ³Ý, ³Ùñ³·ñ»Éáí ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ý³¨ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»ë»ó` ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³Ý³ÉÇë áñáß»É`
Ñá¹í³Í 1-Ç ´ Ï»ïÇ ³), Ã» µ) »ÝÃ³Ï»ïÇÝ »Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ ÙÇ³Ý³É` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ ¨
8

î»°ë §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ ÏáÝí»ÝóÇ³, Ñá¹í³Í 1, µ³ÅÇÝ ² Ï»ï»ñ (1),(2):
î»°ë UN Doc. A/CONF.2/SR.9, Þí»¹Ç³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ êïáõñ ä»ïñ»ÝÝ ¿ñ: î»°ë Ý³¨ Aleinikoff
A.T. Protected Characteristics and Social Perceptions: An Analysis of the Meaning of “Membership
of a Particular Social Group”, Cambridge University Press, June 2003, ¿ç»ñ 3-4:
10
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
11
î»°ë UN Doc.A/CONF.2/SR.23. Ø²Î-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ãÇ ÝßíáõÙ, Ã» ÏáÝÏñ»ï
áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿ ÏáÕÙ »Õ»É, áñÁ` Ó»éÝå³Ñ:
9
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å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí ÁÝ¹áõÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ Ý³¨ ºíñáå³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë:
§ö³Ëëï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí Ñ³ïáõÏ ÏáÙÇï»áõÙ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Çñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûï»ó ³ÛÝ ³éÇÃáí, áñ §ã³÷³½³Ýó ³Ýáñáß¦
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ (ã³÷Çó ³í»ÉÇ) å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý å³ï×³é ¹³éÝ³É ³ÛÝ
ÏÇñ³é»Éáõ ¨ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ12:
²ØÜ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ý³¨ Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ ÷³Ëëï³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ
ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ ã³÷³½³Ýó Ý»Õ, ÇëÏ ÏÇñ³éÙ³Ý ³éáõÙáí ¿É` ã³÷³½³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï:
Üñ³Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ãáñë ËáõÙµ` Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ¹áõñë áñáß³ÏÇ å³ï×³éÝ»ñáí Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ½áÑ ¹³éÝ³Éáõ ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí, Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÝ
ëÏëí»Éáõó Ñ»ïá Éù³ÍÝ»ñ, Ï³Ù §...áíù»ñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý ³å³·³ÛáõÙ
Éù»É Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñáí...¦13:
§ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ 1951Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³ÛáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í
§÷³Ëëï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý áñáß ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí` ÏáÝí»ÝóÇáÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ç ëÏ½µ³Ý» ÷³ëïáñ»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ áã µáÉáñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É ÈÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ »½ñ³÷³ÏÇã ³ÏïáõÙ áñå»ë ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ËáëíáõÙ ¿ñ ½áõï ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáí Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ãÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ¨ ÑáõÛë Ñ³ÛïÝáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùáõÙ áñå»ë ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í é»ÅÇÙÁ ÏÇñ³é»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ
í»ñçÇÝÝ»ñë ã¿ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³ÝÁ14:
§ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ 1967Ã.ÄÝ¨Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ ÏÇó ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ùµ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ å³ßïáÝ³å»ë í»ñ³óí»ó15:
ÆÝã¨¿, í³í»ñ³óÝ»Éáí ÏáÝí»ÝóÇ³Ý` å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇÝ ëï³ÝÓÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ñáí ³Ùñ³·ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ï³åí³Í ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÎáÝí»ÝóÇ³Ý, ÇÑ³ñÏ», ãÇ å³ñï³¹ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ï³ñ³Íù16: ÀÝ¹áõÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ ÙÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÙùÇ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³` Ï³ñ·³íáñí»Éáí Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ: î³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
12

î»°ë Гудвин-Гилл Г.С., Статус беженца в международном праве, М., ЮНИТИ, 1997, ¿ç»ñ 3233:
13
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ï»՛ë Ý³¨ Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, United
States of America: Memorandum on the Definition Article of the Preliminary Draft Convention
Relating to the Status of Refugees (and Stateless Persons) UN Doc. E/AC.32/L.4:
14
î»°ë Заключительный акт созванной ООН конференции полномочных представителей по
вопросу о статусе беженцев и апатридов, Рекомендация Е:
15
î»°ë ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 4, 1967Ã.,
Ñá¹í³Í 1:
16
î»°ë ÎáÝí»ÝóÇ³Ý ãÇ å³ñï³¹ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É Ï³Ù ³å³ëï³Ý ï³É, ë³Ï³ÛÝ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ ³Ý¹³Ù-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ »ñÏñáõÙ ³å³ëï³Ý ïñí³Í ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ»É áñáß³ÏÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí: î»°ë Ñá¹í³ÍÝ»ñ 13-30:
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ï³ñµ»ñ Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ïí»É ³Ûë ËÝ¹ñÇÝ` ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ïñí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÑÇÙ³Ý
íñ³ Ó¨³íáñ»Éáí ë»÷³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ` ³ÛÝ áñå»ë Çñ»Ýó »ñÏÇñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ã³÷³ÝÇß: úñÇÝ³Ï, üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Üñ³Ýù, áíù»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ïñí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ÙÝ³Éáõ »ñÏñáõÙ17 : Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ Éáõñç íÝ³ë »Ý Ïñ»É Ï³Ù »ñÏÛáõÕ áõÝ»Ý ³Û¹åÇëÇÝ Ïñ»Éáõ Çñ»Ýó
é³ë³ÛÇ, ¹³í³Ý³ÝùÇ, ³½·áõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇ
å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí18: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ë, 1993Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ ÙÇ³Ý³Éáí 1951Ã. §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ
¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ëï³ÝÓÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝ¹áõÝ»ó ÐÐ ûñ»Ýù §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦, áñÇ Ñá¹í³Í 6-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, Ã» áí ¿
÷³Ëëï³Ï³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñá¹í³Í 1-Ç 1-ÇÝ »ÝÃ³Ï»ïÁ ÏñÏÝáõÙ ¿ ÏáÝí»ÝóÇáÝ
¹ñáõÛÃÁ, ÇëÏ 2-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÁ ÷³Ëëï³Ï³Ý ¿ ×³Ý³ãáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óáõÝ, áñÁ ëïÇåí³Í ¿ Éù»É Çñ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý »ñÏÇñÁ, ÇëÏ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ Ý³ËÏÇÝ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý »ñÏÇñÁ` Ñ³Ù³ï³ñ³Í µéÝáõÃÛ³Ý, ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý, Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Á Ë³ËïáÕ ³ÛÉ Éáõñç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí19: ö³ëïáñ»Ý, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ÐÐ-Ý ³í»ÉÇ ¿ ÁÝ¹É³ÛÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ` Ý»ñ³é»Éáí Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ÏËáëíÇ ëïáñ¨:
²ÛëåÇëáí, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦ 1951Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³ÛáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í §ö³Ëëï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ` Ï³ñáÕ »Ýù
»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÷³Ëëï³Ï³Ý »Ý ×³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³Ù µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ՝
1. Ýñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Í³·Ù³Ý »ñÏñÇó ¹áõñë (ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù, »Ã» áñ¨¿ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ ã»Ý, Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
í³ÛñÇ »ñÏñÇó ¹áõñë),
2. Ýñ³Ýù ã»Ý Ï³ñáÕ Ï³Ù ã»Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ û·ïí»É ³Û¹ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù
í»ñ³¹³éÝ³É ³ÛÝï»Õ,
3. ³Û¹åÇëÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ó³ÝÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
é³ë³ÛÇ, ÏñáÝÇ, ¹³í³Ý³ÝùÇ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý, áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí»Éáõ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕáí,
4. Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, áñáÝóÇó »ñÏÛáõÕáõÙ »Ý, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý é³ë³Û³Ï³Ý, ÏñáÝ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý, áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí:
17

î»°ë Law No.1952- 893 of July 25, 1952, concerning the Creation of a French Office for the
Protection of Refugees and Stateless Persons, 25 July 1952, Ñá¹í³Í 2 http://www.refworld.org/
docid/3ae6b4e414.html (¹Çïí»É ¿ 24 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
18
î»°ë SR 142.31 Asylum Act (26 June, 1998 ), Ñá¹í³Í 3 http://www.admin.ch/ch/e/rs/142_31/
index.html (¹Çïí»É ¿ 24 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
19
î»°ë §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù, 2008Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27, Ñá¹í³Í 6,
Ï»ï 1, 1), 2) »ÝÃ³Ï»ï»ñ:
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1951Ã.ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí ¨ Ýñ³Ý ÏÇó 1967Ã. ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ÷³ëËï³Ï³ÝÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ Çñ Ñ³Ù³ÉñáõÙÝ ëï³ó³í Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, áñáÝó ÃíÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ Ý³¨ Ð³ÝÓÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ (Î³ñ³Ï³ë, 1911Ã.), ²å³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (Ð³í³Ý³, 1926Ã.),
ø³Õ³ù³Ï³Ý ³å³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (ØáÝï»íÇ¹»á, 1933Ã.), î³ñ³Íù³ÛÇÝ ³å³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (Î³ñ³Ï³ë, 1954Ã.), ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³å³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (Î³ñ³Ï³ë, 1954Ã.) ¨ ³ÛÉÝ:
ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í »íñáå³Ï³Ý í»ñáÝßÛ³É Ùáï»óáõÙÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ýñÇÏ³ÛÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: Üßí³Í »ñÏáõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¿É ÁÝ¹áõÝí»óÇÝ §÷³Ëëï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ: ²ýñÇÏÛ³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇ ÏáÕÙÇó
1969Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó ²ýñÇÏ³ÛáõÙ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (³ÛëáõÑ»ï¨` ²ØÎ ÏáÝí»ÝóÇ³), áñÁ, µ³óÇ
÷³Ëëï³Ï³ÝÇ ÏáÝí»ÝóÇáÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó, ÷³Ëëï³Ï³Ý ¿ñ ×³Ý³ãáõÙ Ý³¨ Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ Éù»É ¿ÇÝ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý, µéÝ³½³íÃÙ³Ý, ûï³ñ
µéÝ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Á Éñçáñ»Ý Ë³ËïáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí20:
1984Ã. ²Ù»ñÇÏÛ³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Î³ñÃ³·»ÝÛ³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÁ (³ÛëáõÑ»ï¨` ²äÎ Ñéã³Ï³·Çñ) ÝáõÛÝ³å»ë ³í»ÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝ»ó
÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ÷³Ëëï³Ï³Ý ×³Ý³ã»Éáí ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ
Éù»É »Ý Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ³½³ïáõÃÛ³ÝÁ µéÝáõÃÛ³Ý, ³ñï³ùÇÝ ³·ñ»ëÇ³ÛÇ, Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Á Ë³ËïáÕ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íï³Ý· ëå³éÝ³Éáõ å³ï×³éáí21:
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³¨ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¹ñ³ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, 1993Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 24-ÇÝ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»ó §ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ñÏ³¹Çñ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ (³ÛëáõÑ»ï¨` 1993Ã. Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ), áñÁ ëïáñ³·ñ»ó Ý³¨ ÐÐ-Ý: Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ë³ÑÙ³Ý»ó §Ñ³ñÏ³¹Çñ í»ñ³µÝ³ÏÇã¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Áëï áñÇ` ³Û¹åÇëÇÝ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áí §...Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ³å³ëï³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ÏáÕÙÇ ù³Õ³ù³óÇ` ëïÇåí³Í Éù»É ¿ ÙÛáõë ÏáÕÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ ½ÇÝí³Í ¨ ³½·³ÙÇçÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í é³ë³Û³Ï³Ý Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý, ¹³í³Ý³ÝùÇ, É»½íÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµÇÝ å³ïÏ³Ý»Éáõ ÑÇÙùáí Ýñ³ Ï³Ù Ýñ³
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ
20

î»°ë Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 September
1969, 1001 U.N.T.S. 45, Ñá¹í³Í 1, Ï»ï»ñ 1,2 http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html
(¹Çïí»É ¿ 22 ÑáõÝí³ñÇ 2014):
21
î»°ë Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees
in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984, µ³ÅÇÝ 3, Ï»ï 3
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html (¹Çïí»É ¿ 22 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
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Ó¨áí Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ï³Ù Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Çñ³Ï³Ý »ñÏÛáõÕÇ å³ï×³éáí¦22:
ö³ëïáñ»Ý, 1993Ã. Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ¨ë ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³Ùñ³·ñáõÙ ¨ ÝáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ Ñ³ñÏ³¹Çñ í»ñ³µÝ³ÏãÇ
Ñ³Ù³ñ` Ù»Ï ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ. í»ñçÇÝë å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óÇ, µ³óÇ
¹ñ³ÝÇó Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ µéÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ó¨áí Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
Ï³Ù Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Çñ³Ï³Ý »ñÏÛáõÕÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ,
³ÛÉ Ý³¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ µéÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ó¨áí Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ Ï³Ù ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý »ñÏÛáõÕÁ Ï³åí³Í ÉÇÝÇ ½ÇÝí³Í ¨
³½·³ÙÇçÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ÑÇÙù»ñÇ ëå³éÇã ó³ÝÏÇ Ù»ç ¿ ÁÝ¹·ñÏáõÙ Ý³¨ É»½í³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ23: Æ Ï³ï³ñáõÙÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ` Ñá¹í³Í 8-áí Ý³Ë³ï»ëí»ó ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³¹Çñ
í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ëï»ÕÍáõÙÁ24: 1996Ã. Ù³ÛÇëÇ 3031-Á ÄÝ¨áõÙ Ññ³íÇñí»ó ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³Ýë, áñÁ Ýå³ï³Ï ¿ñ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë Ý³¨ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ÛÉ Ó¨»ñÇ ¨ í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ: ²äÐ ÏáÝý»ñ³ÝëÁ ¹³¹³ñ»óñ»ó Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¨ ÙÇÝã ³Ûëûñ ÝÙ³Ý Ù»Í Ù³ëßï³µÇ ÏáÝý»ñ³Ýë ³ÛÉ¨ë ãÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É, áñÁ Ã»ñ¨ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëË³É Ñ³Ù³ñ»É, ù³ÝÇ áñ ³ÛëåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÏáÕÙ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ ³í»ÉÇ Çñ³½»Ï ÉÇÝ»Éáõ ÙÇÙÛ³Ýó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ¨ ÷áñÓ»Éáõ ³ç³Ïó»É ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë å³ñï³íáñí³Í »Ý 1993Ã. Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí25: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ïÏ³å»ë í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓ³Ýó ÃíÇ ³×Á, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³Û¹ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ ãÇ Í³é³ÛáõÙ ¨ ÙÇ·áõó» Å³Ù³Ý³Ï³íñ»å ¿: Î³ñÍáõÙ »Ýù` Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝ»ñ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, áñ Ø²Î ö¶Ð-Á Ï³½Ù³Ï»ñå»ñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³Ýë, áñï»Õ ÏùÝÝ³ñÏí»Ý 1993Ã. Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ: ØÇ·áõó» ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ Ï³ç³ÏóÇ Ý³¨ ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³¹Çñ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÙÁ ÇÝãå»ë Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÙÇç¨` ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨
µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÉáõÍáõÙÝ»ñ
÷Ýïñ»Éáõ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Î³ñ¨áñ »Ý Ý³¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ·áñÍ³¹ñáõÙÁ, áñáÝù áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÝáñÙ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×éáñáß Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ
22

î»°ë Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (24 ë»åï»Ùµ»ñ
1993Ã.), Ñá¹í³Í 2 http://reflaw.narod.ru (¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ 2014):
23
î»°ë О толковании Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24
сентября 1993 года. Решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств
от 11 сентября 1996 года № C-1/14-96 http://adilet.zan.kz/rus/docs/H96S0000014 (¹Çïí»É ¿ 15
ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
24
î»°ë Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (24 ë»åï»Ùµ»ñÇ
1993Ã.), Ñá¹í³Í 8 http://reflaw.narod.ru (¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
25
î»°ë CIS Conference https://www.iom.int (¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
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ëáíáñ³µ³ñ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÷á÷áËíáõÙ »Ý, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Íñ³·ñ»ñÁ
å³ñµ»ñ³µ³ñ »ÝÃ³ñÏ»É ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç` ¹ñ³Ýù ÷á÷áËíáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ¨ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ ¨ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ Ý³¨ Ù»Ï ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ, áñÇ ³éç¨ ³Ûëûñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ: ÊáëùÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ µ³ó³ë³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿` µÝ³Ï³Ý ³Õ»ï, ·Éáµ³É ï³ù³óáõÙ, û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ ù³Ûù³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÁÝÏ³Í »Ý ³ÝÓ³Ýó ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ: ÜÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓÇÝù áñå»ë Ï³ÝáÝ ³ÛÉ¨ë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Çñ»Ýó Í³·Ù³Ý Ï³Ù Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÁ: ÜáõÛÝÇëÏ å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ ³é³ÝÓÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ù³Õ³ùÝ»ñ í»ñ³ó»É »Ý Ï³Ù ³Ûëûñ Ï³Ý·Ý³Í »Ý
í»ñ³Ý³Éáõ »½ñÇÝ26:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ûëûñ ãÏ³ áñ¨¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ Ïå³ñï³íáñ»óÝÇ
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦ 27 : Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓ³Ýó íñ³ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ Ý³¨
1951Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¨ 1967Ã. ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù Ý³Ë¨³é³ç ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 1951Ã. ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí ÷³Ëëï³Ï³Ý ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñíáÕ §ÑÇÙÝ³íáñ »ñÏÛáõÕÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ»ï³åÝ¹áõÙ áõÝ»Ý³Éáõ¦
å³Ñ³ÝçÇÝ: Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §Ñ»ï³åÝ¹áõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý
26

Â»ñ¨ë ¹ñ³ ³é³í»É í³é ûñÇÝ³ÏÝ ¿ Ê³Õ³Õ ûíÏÇ³ÝáëÇ 9 ÏÕ½ÇÝ»ñÇ íñ³ ï»Õ³Ï³Ûí³Í
îáõí³Éáõ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßáõñç 10 Ñ½. µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ
ó³Íñ ¿` Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ßñç³å³ïáÕ çñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, áñÇ å³ï×³éáí ¿É ³ÛÝ ÙïÝáõÙ ¿
ó³Íñ³¹Çñ ÏÕ½ÇÝ»ñÇó ¨ ³ïáÉÇó Ï³½Ù³íáñí³Í »ñÏñÝ»ñÇ ËÙµÇ Ù»ç (»ñÏñÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ï»ïÁ
ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 4,6 Ù»ïñ µ³ñÓñ ¿): ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É îáõí³ÉáõÝ Ùßï³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿, ¨ ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ³ÛÝ ÙÇÝã¨ 2050
ÃÇíÁ µÝ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ¨ë åÇï³ÝÇ ãÇ ÉÇÝÇ (ï»°ë Mortreux C., Barnett J., Climate Change,
Migration and Adaptation in Funafuti, Tuvalu, Global Environment Change Volume 19(1), 1 Feb.
2009, p. 105-112), http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/climate-change-migration-and-adaptation-infunafuti-tuvalu-liG9zAXl8E (¹Çïí»É ¿ 20 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.) ÜÙ³Ý íï³Ý·Ç ³éç¨ ³Ûëûñ Ï³Ý·Ý³Í
»Ý Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ. ºÙ»ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ½ñÏí»É çñÇó, âÇÝ³ëï³ÝÇ íñ³ ³½¹áõÙ ¿ ¶áµÇ
³Ý³å³ïÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ, Îáõñáõµ³ïÇÝ, ÇÝãå»ë îáõí³ÉáõÝ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ ë³ÝïÇÙ»ïñ ¿ µ³ñÓñ
çñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó, ´³Ý·É³¹»ßÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ ï³ñ³ÍùÇ 1/5-Á ÏáñóÝ»É ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
µ³ñÓ³Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí: î»°ë Ý³¨ Wiebelt M., Breisinger C., Ecker O., Al-Riffai P., Robertson R.,
Thiele R., Climate Change and Floods in Yemen. Impacts on Food Security and Options for
Adaption, IFPRI Discussion Paper, December, 2011, ¿ç 9:
27
º½ñáõÛÃÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³é³ç ¿ ù³ßí»É 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Çñ³í³µ³Ý-¿ÏáÉá·,
Worldwatch institute-Ç ÑÇÙÝ³¹Çñ È»ëï»ñ ´ñ³áõÝÇ ÏáÕÙÇó: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ÷áñÓ ¿ ³ñí»É ï³Éáõ §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ: Àëï
³Ý·ÉÇ³óÇ ¿ÏáÉá· ÜáñÙ³Ý Ø³Û»ñëÇ` ³Û¹åÇëÇù »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ §Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ÛÉ¨ë ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ ·áÛ³ï¨Ù³Ý ³Ýíï³Ý· ÙÇçáóÝ»ñ áõÝ»Ý³É »ñ³ßïÇ, ÑáÕÇ
ù³Ûù³ÛÙ³Ý, ³Ý³å³ï³óÙ³Ý, ³Ýï³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ¨ ËáñÁ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éáí¦ (ï»°ë Myers N. Environmental Refugees: An Emergent Security Issue
(2005Ã. Ù³ÛÇëÇ 23-27 äñ³·³ÛáõÙ 13-ñ¹ îÝï»ë³Ï³Ý ýáñáõÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
½»ÏáõóáõÙ), ¿ç 1, http://www.osce.org/eea/14851 (¹Çïí»É ¿ 20 ÑáõÝí³ñÇ,\ 2014Ã.), ï»°ë Ý³¨ New
issues in refugee research, Working Paper No. 34, Black R., “Environmental refugees:myth or
reality?” University of Sussex, Falmer, Brighton BN1 9SJ United Kingdom, March 2001, ¿ç 2:
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Ù»ç ã»Ý ÙïÝáõÙ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ
³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó íñ³, áíù»ñ Ñ³ï»É »Ý Çñ»Ýó »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
÷³ëËï³Ï³ÝÝ»ñÇ¦ ¹»åùáõÙ ³Û¹åÇëÇù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹»ë ·³É Ý³¨ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ ï»Õ³Ñ³Ýí»É »Ý Çñ»Ýó »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ å³ñ½³å»ë ÷áË»É Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³ÛñÁ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ:
ºÃ» ÷áñÓ»Ýù ³í»ÉÇ É³ÛÝ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï` ²äÎ 1984Ã. Ñéã³Ï³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Áëï áñÇ
÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É Ý³¨ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ, áí Éù»É ¿ Çñ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ §...Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Á Éñçáñ»Ý Ë³ËïáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí¦28, ³å³ ÝáõÛÝÇëÏ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¿É ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇ·ñ³ÝïÁ å»ïù ¿ óáõÛó
ï³, áñ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Ï³Ù µéÝáõÃÛáõÝ ¿ Ï³ï³ñí»É:
î³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 1951Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, áñÁ ï³ÉÇë ¿ ÷³Ëëï³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý »ñÏÛáõÕ áõÝ»óáÕ ¨
¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Éù³Í ³ÝÓ³Ýó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
³ÛÝ Ñ³×³Ë ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ
ëï»ÕÍí»É ¿ñ ÏáÝÏñ»ï Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ ¨՛ 1967Ã. ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, ¨՛ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ¨՛ Ã» ³ÛÝ, áñ Ø²Î ö¶Ð-Ý µ³½ÙÇóë ÷áñÓ»É ¿ ï³ñ³µÝáõÛÃ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ÙÇçáóáí å³ñ½³µ³Ý»É í»ñçÇÝÇë ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` ÏáÝí»ÝóÇ³Ý ãÇ ³Ùñ³·ñáõÙ ³ÛÝ Ï³ñ·Á, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³Ï³Ý³óÝÇ
÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ áñáßÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏÇñ ³ÝÓÇ Ùáõïù ·áñÍ»ÉÁ, Áëï ³Û¹Ù ¿É ãÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³å³ëï³Ý ëï³Ý³Éáõ ÏáÝÏñ»ï »ñ³ßËÇùÝ»ñ: Î³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý í»ñ Ñ³Ý»Éáõ ÏáÝÏñ»ï ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ µÝáñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ ¹ñ³Ýó: ÎáÝÏñ»ï ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛÃ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ ¨
½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É ¹³ñÓÝ»É ³é³í»É Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, ¹ñ³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ³å³ëï³Ý Ñ³ÛóáÕÝ»ñÇ ¨ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÁÝ¹áõÝíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý, áñ³ÏÇ ¨ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛ³Ý íñ³: ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
Ýå³ëï»É Ï³¹ñ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, áÉáñïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý, é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ ÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ÑÇÙù»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³·³ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï »Ý Ý³¨ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³Ûëûñ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ Ý»ñ³éÇ Ý³¨ å³ï»ñ³½ÙÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë Ý³¨ §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦: ¸ñ³ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ Ø²Î ö¶Ð-Ç ÏáÕÙÇó å³ï»ñ³½ÙÇ ½á28

î»°ë Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees
in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984, µ³ÅÇÝ 3, Ï»ï 3
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html (¹Çïí»É ¿ 22 ÑáõÝí³ñÇ 2014Ã.):
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Ñ»ñÇÝ Çñ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï í»ñóÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ³ÛÝåÇëÇ Ýáñ »½ñáõÛÃÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý §Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓÇÝù¦ Ï³Ù §³ÝÓÇÝù, áíù»ñ Ñ³ÛïÝí»É »Ý ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ¦29: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` ßñç³Ýó»Éáí §÷³Ëëï³Ï³Ý¦ »½ñáõÛÃÁ` Ø²Î ö¶Ð-Ý ¨ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ §ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ÝÓ³Ýó¦, áñáÝó ë³ÑÙ³Ý»É ¿ áñå»ë ³ÝÓÇÝù,
áíù»ñ §ï»Õ³Ñ³Ýí»É »Ý Ï³Ù å³ñï³íáñí³Í »Ý »Õ»É Éù»É Çñ»Ýó ëáíáñ³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÁ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇÝ, ³åñáõëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ ¨ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³ÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³Ù ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³Ù Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëå³éÝ³óáÕ Éáõñç íï³Ý·Ç å³ï×³éáí¦30:
ÐÇñ³íÇ ³ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³é »Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ, »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ÁÝÃ³óáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ êÇñÇ³ÛáõÙ 2011Ã. ÁÝÃ³óáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÁ, áñÇ å³ï×³éáí ï³ëÝÛ³ÏÑ³½³ñ³íáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñ ëïÇåí³Í »Õ³Ý Éù»É
Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ ¨ ³å³ëï³Ý ÷Ýïñ»É ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ²Ûëûñ ³Û¹ å³ï×³éÝ»ñÇ ÃíÇÝ »Ý
¹³ëíáõÙ Ý³¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³ñÑ³íÇñùÝ»ñÁ, áñÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿
Çñ»Ýó áõÅ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ` å³Ûù³ñ»Éáõ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ µËáõÙ ¿ Ý³¨ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó, ÇÝãåÇëÇù »Ý` §...÷ñÏ»É
·³ÉÇù ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ³ñÑ³íÇñùÇó, áñÁ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³Ý³ë»ÉÇ íÇßï ¿ å³ï×³é»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É Ñ³í³ïÁ Ù³ñ¹áõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³ÝÑ³ïÇ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»ùÇ, ïÕ³Ù³ñ¹áõ ¨
ÏÝáç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»Í áõ ÷áùñ ³½·»ñÇ Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ...¦31: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ 1951Ã. ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí ïñí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ`
Ý»ñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñáÝßÛ³É Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ, ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙ ã¿, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` ³ÛÝ
Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ë³µ³ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
³ñ¹»Ý ÇëÏ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ñ»ñÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÇ íñ³: ö³Ëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ãÁÝ¹áõÝáÕ ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã»Ý ÏÇñ³éÇ ¹ñ³Ýù, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éç¨
ÏÏ³Ý·Ý»óÝÇ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³é³Ýó ³Û¹ ¿É ÏñáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Ýñ µ»éÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë ³ñ¹»Ý ÇëÏ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í³ù³Ý³Ï Ãíáí ³å³ëï³Ý Ñ³ÛóáÕÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ»Ýó ï³ñ³Íù,
ÇÝãÝ ¿É ÏëïÇåÇ ÏáÝÏñ»ï ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ³Ùñ³·ñ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ29

î»°ë UNHCR Statistical online population database: sources, methods and data considerations/
Country data sheet, 1 January, 2013 http://www.unhcr.org/ (¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ, 2014):
30
î»°ë Gorlick B., Environmentally displaced persons: A UNHCR perspective (“Environmental
Refugees:The Forgotten Migrants” Ã»Ù³Ûáí Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñí³Í Ý»ñÏ³Û³óáõÙ
(presentation)), ÜÛáõ Úáñù, Ù³ÛÇë, 2007,
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/events/2009events/brian_gorlick_environmentally_dis
placed_persons_unhcr_perspective.pdf (¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ, 2014), ï»°ë Ý³¨ Besthorn F.,
Meyer E., Environmentally Displaced Persons: Broadening Social Work’s Helping Imperative, Critical
social work,
Volume 11 No. 3, 2010, ¿ç 5 http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/
environmentally-displaced-persons-broadening-social-work%E2%80%99s-helping-imperative
(¹Çïí»É ¿ 15 ÑáõÝí³ñÇ 2014):
31
î»°ë Ø²Î ö¶Ð Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝ, 1950Ã., Ý³Ë³µ³Ý:

142
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Ù³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñ³é»Éáõ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
Ù»ç, ³ÛÝÇÝã, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë ËÝ¹ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ å»ïù ¿ ³å³ÑáííÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: ¸Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ý³¨ ï³ñ³Ýç³ï»É §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇó, Ñ³ñÙ³ñ³óÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ §¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ýñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ¨
ÙÇ·áõó» å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³í»É Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ Ñ³ïí³ÍÁ ¹áõñë ÏÙÝ³ ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó, ÇëÏ §áã ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ¦ ¨ë ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý ¹ÇÙ»É å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³Ýï»ÕÇ Ï»ñÏ³ñ³óÝÇ ¨ Ïµ³ñ¹³óÝÇ ³å³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ûëûñ ³éÏ³ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ é»ÅÇÙÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íñ»å ¿ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ¶.¶áõ¹íÇÝ¶ÇÉÁ, §...ÏáÝí»ÝóÇ³Ý Ã»ñÇ ¹Çï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ß³ï å³ï×³éÝ»ñ Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ¹»é¨ë
Ï³ñ¨áñ ¨ í³í»ñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿` ãÝ³Û³Í Çñ ëË³É áõÕÕí³ÍáõÃÛ³ÝÁ,…³ÛÝ ³ÝÏ³ñáÕ ¿
Ý»ñ³é»É ¿ÃÝÇÏ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñí³Í §Ýáñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ¦, ³ÛÝ ³Ý³ñÓ³·³Ýù ¿ ³½·³ÛÇÝ, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñÇÝ, ÃéÇãùÇ Ï³Ù ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ
µÝáõÛÃÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³ÛÝ ãáõÝÇ ×ÏáõÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·¦32: ÊÝ¹ÇñÝ
³ÛÝ ¿, Ã» ÇÝãå»ë Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³ëï³Ý Ñ³ÛóáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇ·ñ³óÇáÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: ÎáÝí»ÝóÇ³Ý áõÝÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ,
áñáÝù ³í»ÉÇ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý ³Ûëûñ, ù³Ý Çñ ëï»ÕÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ
·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ñ·³íáñ»É ³é³Ýó ³ÛÝ ÷á÷áË»Éáõ Ï³Ù Ýáñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ùÇã Ñ³í³Ý³Ï³Ý
¿, áñ Ý»ñÏ³ÛÇë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïëïáñ³·ñ»ÇÝ 1951Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³Ý, »Ã»
³ÛÝ ÁÝ¹áõÝí»ñ ³Ûëûñ: ÆÝãå»ë Ýß»É ¿ ÄÝ¨Ç ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ Ä. ²å³ÛíÁ.
§àã ÙÇ å»ïáõÃÛáõÝ ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ í»ñëÏë»É ÝáõÛÝÇëÏ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ¦33:
²Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ ³Ûëûñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿, áñå»ë½Ç ¹ñ³Ýù Ï»ÝëáõÝ³Ï ÉÇÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñå»ë½Ç ³í»ÉÇ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³ïÏ³óíÇ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, áíù»ñ ¹ñ³ Ï³ñÇùÁ Çñáù áõÝ»Ý` ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí ½áõï Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF
THE DEFINITION OF A REFUGEE
Knarik Vardanyan
Chair of European and International
Law, Phd student, lecturer
______________________

The article examines the problem of the definition of a refugee in contemporary world.
The universal concept of a refugee is set forth in 1951 Convention related to the Status of
refugees. Later this universal definition was supplemented with a number of additional
regional definitions. These regional mechanisms create broader opportunities to reveal
issues which are typical for the concrete region and address them effectively.
At present, there is a trend to enhance the understanding defined by the 1951
Convention through including persons crossing the border of their country due to armed
conflicts and violence, as well as, “ecological refugees”. However, the author believes that
it cannot serve as a solution and that it can have a negative reflection on the already
established and ongoing programmes related to refugees.
In particular, we are confident that the issue can be solved effectively if it is handled on
at an inter-governmental level.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ БЕЖЕНЦА
Кнарик Варданян
Кафедра Европейского и международного права,
соискатель, преподаватель
_____________________________

В статье кратко рассматривается проблема определения беженца в современном
мире. Универсальное понятие беженца дано в Конвенции 1951 года о статусе
беженцев, которое позднее было дополнено рядом региональных соглашений. Эти
региональные механизмы создают более широкие возможности для определения
39
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проблем конкретного региона и их эффективного решения.
В настоящее время существует тенденция расширить универсальное понятие
беженца, закрепленное в Конвенции 1951 года, с целью включить жертв
вооруженного конфликта, лиц, покинувших границы своей страны в результате
насилия, и экологических беженцев. Однако автор считает, что это не является
решением проблемы, наоборот оно может оказать негативное влияние на уже
существующие программы по беженцам.
Автор убежден, что эффективное решение этой проблемы должно
обеспечиваться на национальном уровне.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ÷³Ëëï³Ï³Ý, ³å³ëï³Ý Ñ³ÛóáÕ, ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 1951Ã. ÎáÝí»ÝóÇ³, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ²ýñÇÏ³Ý ØÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 1969Ã. ÎáÝí»ÝóÇ³, ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 1984Ã. Ðéã³Ï³·Çñ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³Ëëï³Ï³Ý
Key words: refugee, asylum seeker, Convention related to refugees (1951), regional
documents, African Convention (1969), American Declaration (1984), environmental
refugees
Ключевые слова: беженец, лицо, ищущее убежище, Конвенция 1951 года о статусе
беженцев, региональные документы, Африканская конвенция 1969 года,
Американская декларация 1984 года, экологические беженцы
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Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ` ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýó Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ¨ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ï»ë³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ËÇëï ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³ëÏáÕÙ ¿: ²ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÷áõÉ»ñáõÙ ¨ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í` áñáß³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ, ³å³óáõÛóÝ»ñ Ñ³í³ù»Éáõ, íÏ³Ý»ñÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ, áñáß³ÏÇ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó (inter alia) ³ÛÝ ¿, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý
ë»÷³Ï³Ý áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý áõÅ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éª Çñ»Ýó
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ: àëïÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ1: ÀÝ¹
áñáõÙ, ¹³ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹³ï³Ï³Ý
ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³Ïí³Í å³ïÇÅÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇÝ:
Ð³ïÏ³å»ë Ý³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ad hoc ïñÇµáõÝ³ÉÇ åñ³ÏïÇÏ³Ý ³å³óáõó»ó, áñ
ÙÇ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÏ»ÕÍ ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ »ñ³ßË³íáñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ÆÝãå»ë óáõÛó ïí»ó ÝáõÛÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÇ ÷áñÓÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï ãÑ³Ù³·áñÍ³Ïó»ÉÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÇÝãå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí:
²ëí³ÍÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Í³·áõÙ ¿ ûñÇÝ³Ï³Ý Ñ³ñó. ³ñ¹Ûá՞ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý
î»°ë Yolanda Gamarra, Alejandra Vicente, United Nations Member States' Obligations Towards the
ICTY: Arresting and Transferring Lukic, Gotovina and Zelenovic, International Criminal Law Review,
Volume 8, Issue 4, էջ 631
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ØÇÝã ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÁ Ýß»Ýù, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É Ý³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ
³éç¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÐéáÙÇ 1998 Ã. ëï³ïáõïáí
ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Ùßï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ·áñÍáÕ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
³éç¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÜÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Û¹ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ÝËáñáßáÕ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÝáñÙ»ñÇ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·áõÙ ½µ³Õ»óñ³Í ï»Õ»ñáí:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ý³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛáõÙ ¨ èáõ³Ý¹³ÛáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍí»óÇÝ Ø²Î-Ç
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ¶áñÍ»Éáí Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý
7-ñ¹ ·ÉËáí Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙª ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1993 Ã. Ù³ÛÇëÇ 25-ÇÝ ëï»ÕÍ»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³É ¨ Ñ³ëï³ï»ó ¹ñ³ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ 2 : ¸ñ³ÝáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ
³ÛÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¹³ï³ñ³ÝÇ
Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ¿ÇÝ` ÄÝ¨Ç 1949 Ã. û·áëïáëÇ 12-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Éáõñç Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ¥Ñá¹í. 2¤, å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ
Ë³ËïáõÙÁ ¥Ñá¹. 3¤, ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥Ñá¹í. 4¤ ¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¥Ñá¹í. 5¤:
Üßí³Í ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï³å»ë ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÝí»óÇÝ èáõ³Ý¹³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
ÝáñÙ»ñÇ ³ÛÉ ÏáåÇï Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³íáñ ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 1994 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 8ÇÝ ëï»ÕÍí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ3:
Üßí³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ËáñÑñ¹Ç µ³Ý³Ó¨»ñáõÙ, Ç ÃÇíë ³ÛÉáó, ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ
»Ý µ³Ý³Ó¨Ç ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ïíÛ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï ¨ Çñ»Ýó Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ó»éÝ³ñÏ»É µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Ýßí³Í µ³Ý³Ó¨»ñÇ ¨
ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ Ç Ï³ï³ñ ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï³óí»óÇÝ Ý³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ (Ñá¹í. 29) ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ (Ñá¹í. 28) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
Üßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁª Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇëÏ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ³ÛÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã ëå³éÇã ó³ÝÏÁ, áñáÝù ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÇ Ï³Ù Ññ³Ù³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å³ñï³íáñ »Ý Ï³ï³ñ»É
2
3

î»°ë S/Res/827, 25 May, 1993:
î»°ë S/RES/955, 8 November 1994:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³Ýó ã³ñ¹³ñ³óí³Í Ó·Ó·Ù³Ý: ²Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý
³ÝÓ³Ýó ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ å³ñ½»ÉÁ ¨ ×³Ý³ãÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, íÏ³Ý»ñÇó óáõóÙáõÝùÝ»ñ ëï³Ý³ÉÁ ¨ ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ, ³ÝÓ³Ýó
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÙÁ Ï³Ù Ï³É³Ý³íáñáõÙÁ, Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ ïñÇµáõÝ³ÉÇÝ:
Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ
³Û¹ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝª ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ
ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÁ, ß»Õí»Éáí aut dedere aut judiciare ëÏ½µáõÝùÇó, Ï³ñáÕ »Ý ³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ å³ßïáÝ³å»ë ËÝ¹ñ»É Çñ»Ýó Ñ³ÝÓÝ»É ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ՝ Ñá¹í, 9 ¨ 8)4: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï ³é³ç³ó³í ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝáõÙ î³¹ÇãÇ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïÇåí³Í »Õ³Ý í»ñçÇÝÇë ÷áË³Ýó»Éáõ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ·áñÍáí ïñÇµáõÝ³ÉÇÝ, Ã»¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» Ñ³ë»É ¿ñ ¹³ï³Ï³Ý
ÉëáõÙÝ»ñÇ ÷áõÉÇÝ5:
ºÉÝ»Éáí Ýßí³Í Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó` µ³½Ù³ÃÇí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É »Ý ³ÛÝåÇëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ï³ñ·Á ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇÝ: Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ
·áñÍáí ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Çñ»Ýó Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïñÇµáõÝ³ÉÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ` Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ÇÙåÉ»Ù»Ýï³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ûñ»ÝùÝ»ñ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É ßáõñç 20 (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙª »íñáå³Ï³Ý) å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ØÜ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïáõÏ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ¿ ëïáñ³·ñ»É Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ·áñÍáí
ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï, áñáí å³ñï³íáñí»É ¿ ïñÇµáõÝ³ÉÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ
³Û¹ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç áõ ³å³óáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù»Õ³íáñ »Ý ×³Ý³ãí»É ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ù»ç, »Ã» ïíÛ³É ³ÝÓÇÝù ²ØÜ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý Ï³Ù ·ïÝíáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇë
ï³ñ³ÍùáõÙ6:
²ÛÅÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Ýù ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý á°ñ ÝáñÙ»ñÝ »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝÇñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ:
ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ï³ñáõÙ »Ý
¹ñ³Ýù, »Ã» ²Ê-Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ` ·áñÍ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý
¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÁ Ø²Î-Ç ²Ê ÏáÕÙÇó Ã»¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³Ï³ñÍÇù Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿ ïí»É, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ñ³Ù³ñ4

î»°ë ìÉ³¹ÇÙÇñ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, øñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ, ºñ¨³Ý, 2011, ¿ç 138:
5
î»°ë Саша Рольф Людер, Правовой характер международного уголовного суда и возникновение наднациональных элементов в международной уголовной юстиции, Международный
журнал Красного креста, сборник статей, 2002, էջ 31:
6
î»°ë Agreement on Surrender of Persons between the Government of the United States and the
Tribunal, Ñá¹í. 1 Ï»ï 2:
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íáõÙ ¿ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 7-ñ¹ ·ÉËÇ 41-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ó»éÝ³ñÏí³Í
ù³ÛÉ: ê³ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ï»É Ý³¨ î³¹ÇãÇ ·áñÍáí Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ
ïñÇµáõÝ³ÉÇ í»ñ³ùÝÝÇã µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñáõÙ: ²ëí³ÍÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ÉÝ»Éáí Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í Çñ»Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó, å»ïù ¿
µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý Ï³ï³ñ»Ý ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ²Ê í»ñáÑÇßÛ³É µ³Ý³Ó¨»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Ý ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï: ²í»ÉÇÝ, Ù»Ï ³ÛÉ ·áñÍáí ÝáõÛÝ ïñÇµáõÝ³ÉÇ í»ñ³ùÝÝÇã µ³Å³ÝÙáõÝùÁ »½ñ³Ï³óñ»ó, áñ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó ï³ñ³ÍùáõÙ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ó»É ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³é³ç³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ èáõ³Ý¹³Ý), ³ÛÉ¨ ³ÛÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ø²Î-Ç ³Ý¹³Ù µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ7: Ð»ï¨³µ³ñ, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýßí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ erga omnes å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ¨ µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ áõÝ»Ý Çñ³í³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ¸»ÛïáÝÛ³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ·áñÍáí ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¹ñí»ó Ý³¨ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³éÏ³ ÇÝùÝ³Ñéã³Ï ¨ ã×³Ý³ãí³Í ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ áñáß³ÏÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ8:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ø²Î-Ç ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁª áñå»ë áõÝÇí»ñë³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ØÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ 1969 Ã. Ù³ÛÇëÇ 23-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 34-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Çñ³íáõÝùÝ»ñ ãÇ
ëï»ÕÍáõÙ ³é³Ýó Ýñ³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý: ê³Ï³ÛÝ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ Ð³Ù³¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ²Ê í»ñáÑÇßÛ³É µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ø²Î-Ç ³Ý¹³Ù ã¿ñ, Çñ Ñëï³Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûï»ó ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï:9
ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý
¿áõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³ñóÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ, Ã» ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ áõÝ»Ý áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, Ã» ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿
Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ: ²Ûë Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É ÇÝãå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñí³Í åñ³ÏïÇÏ³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙåÉ»Ù»Ýï³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉáõÙ ·áñÍ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó¨³íáñí³Í åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ¹ñíáõÙ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñáÑÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÝ³ó³Í
7

î»°ë Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Judgment on the Request of The Republic of Croatia for Review
of the Decision of Trial Chamber 2 of 18 July 1997, 29 Octobre, 1997, para. 26
8
î»°ë Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to
International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 2nd ed., 2010, էջ 510
9
î»°ë Federal order on cooperation with the International Tribunals for the Prosecution of Serious
violations of International Humanitarian Law, 21 Decembre, 1995, հոդվ. 1:
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å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ºÃ» Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù íÏ³Ý»ñÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³å³
ïñÇµáõÝ³ÉÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù ³é³Ýó ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýßí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
ïñÇµáõÝ³ÉÇ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ Ï³ÝË³Ï³É ¨ ËáãÁÝ¹áïáÕ í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí, ÇÝãå»ë Ý³¨
íÏ³Ý»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí10: ØÝ³óÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³ÝáÝÁ. »Ã» Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³Ýùáí ³ÝÑñ³Å»ßï
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ùÝÝã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ (ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, ï»Õ»ñáõÙ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙÁ, Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ, ³å³óáõÛóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ), ³å³ ËÝ¹ñ³ÝùÁ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ý»ñå»ï³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³Ýùáí å³Ñ³ÝçíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: ØÛáõë ¹»åùÁ ³éÝãíáõÙ ¿ ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, »ñµ
ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ññ³Ù³ÝÁ Ï³Ù ËÝ¹ñ³ÝùÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÓ³Ýó, áñáÝóÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ (Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ, ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ýëï³í³Ûñ Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ): ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»ñùáõÙ ïíÛ³É ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Üß»Ýù, áñ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ÝÙ³Ý Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë §ØÇç³½·³ÛÇÝ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ²íëïñÇ³ÛÇ ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ 11-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ïñÇµáõÝ³É Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý áõÕ³ñÏí»É ²íëïñÇ³ÛáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí: ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` íÏ³Ý»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Çñ»Ýó áõÕ³ñÏí³Í ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: Þí»Ûó³ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 23-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ï³ñ·³¹ñ³·ñ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý áõÕ³ñÏí»É Ñ³ëó»³ï»ñ»ñÇ ÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí: ÜáõÛÝåÇëÇ ¹ñáõÛÃ ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ý³¨
ýÇÝÝ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ: §Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 4-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
2-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` »Ã» ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó ïñíáõÙ ¿ ïñÇµáõÝ³É Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ Ññ³Ù³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³å³ ³Û¹ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáíí»É ÝáõÛÝåÇëÇ Çñ³í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, »ñµ Ýßí³Í Ññ³Ù³ÝÁ
ïñí³Í ÉÇÝ»ñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:11
²Ûë ³Ù»ÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ áñáß³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ
ïñÇµáõÝ³ÉÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¨ ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³10

î»°ë Bert Swart, A. H. J. Swart, Alexander Zahar, Goran Sluiter, The Legacy of the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Oxford University Press, 2011, ¿ç 451:
11
Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí` http://www.icty.org/
sections/LegalLibrary/MemberStatesCooperation (ÑÕÙ³Ý ûñÁ` 12.01.2014)
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é³ç³óÝ»É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³ÝÓÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ×³Ý³ã»Éáí Çñ»Ýó »ñÏñÇ
Ý»ñëáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³óáÕ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ÝáõÛÝåÇëÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, ÇÝãåÇëÇÝ ³éÏ³ ¿
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó áõÕÕí³Í Ý»ñå»ï³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³¹ñ³·ñ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³ñóÇ
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ, Ã» ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÇÝãåÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Û¹ ¹»åù»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ¨ ³å³óáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝÝ»ñÇ 7bis Ñá¹í³Íáí12: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Û¹
Ñá¹í³ÍÇ, »Ã» ïñÇµáõÝ³ÉÇ ¹³ï³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ, ¹³ï³íáñÁ Ï³Ù ¹³ï³Ë³½Á Ñ³í³ëïÇ³ÝáõÙ ¿, áñÁ å»ïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 29 Ñá¹í³ÍÇó µËáÕ Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝÝ»ñÁ, ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, áñÁ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ, áñÝ ¿É Çñ³í³ëáõ ¿ áñáß»Éáõ ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑÝ³ñ³íáñ ë³ÝÏóÇ³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²ÛëÇÝùÝª ïñÇµáõÝ³ÉÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ Ñ³Ý¹»å ³éÏ³ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ë³Ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ä»ïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ ïñÇµáõÝ³ÉÇ ÏáÕÙÇó å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ³í³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ13: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý Ñ³ÛïÝÇ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ îñÇµáõÝ³ÉÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ,
áñÝ ³Û¹ ³éÃÇí ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¨ 14 : Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ
ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åù»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï »Ý Ñ³ïÏ³å»ë ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ ë»ñµ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ùáï:15 î»ë³Ï³Ýáñ»Ý ²Ê ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ
ÙÇçáóÝ»ñÁ ÝÙ³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ï³å³ñïáõÙÇó ÙÇÝã¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
ï»ëù:
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ùßï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ·áñÍáÕ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó, Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³12

ÜáõÛÝ³ïÇå Ñá¹í³Í Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ¨
³å³óáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 7bis Ñá¹í³Íáí:
13
î»°ë Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Judgment on the Request of The Republic of Croatia for
Review of the Decision of Trial Chamber 2 of 18 July 1997, 29 Octobre, 1997, para. 36:
14
î»°ë ԱԽ S/Res/1019, 9 November 1995 µ³Ý³Ó¨Á: ²ÛÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ Prosecutor v. Dragan Nikolic
Case No IT-94-2-R61 ·áñÍáí ´áëÝÇ³ÛÇ ë»ñµ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇª ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï ãÑ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
15
²í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Christopher K. Lamont, International Criminal Justice and the Politics of
Compliance, Ashgate Publishing Ltd., 2010:
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Å»ßï ¿ Ñëï³Ïáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³½³ï»É ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» ³é³çÇÝ »ñÏáõëÁª áñå»ë ad hoc ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ, ÑÇÙÝ³¹ñí»É »Ý Ø²Î-Ç ²Ê Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¨»ñáí, áñáÝóáí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¹ñí»É ¿ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, ³å³ ÐéáÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ
áõÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙù, áõëïÇ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï
å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ áñáß»ÉÇë ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ ÙïóÝ»É ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ` 1998 Ã. ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨, áñáÝù ã»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¹ñ³Ý:
²é³çÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
µËáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇó:
Üßí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 86-ñ¹ Ñá¹í³Íáí16: ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý å³ñï³íáñí³Í ã»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ñ»ï ¨ Ï³ï³ñ»Éáõ í»ñçÇÝÇë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ: ²ëí³Íáí Ñ³Ý¹»ñÓª
Ã»´ ï»ë³Ï³Ý ¨ Ã»´ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ, Ã» áñ ¹»åù»ñáõÙ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²é³çÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ëï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿ ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï ad hoc Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý
ÏáÝÏñ»ï Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ³éÝãíáÕ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝáõÛÝ Í³í³Éáí, ÇÝãåÇëÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ad hoc Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ³éÏ³ ã»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ÝáñÙ»ñ: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý ³éÏ³ ¿ ÝÙ³Ý³ïÇå Ù»Ï ¹»åù: Îáï ¹'Æíáõ³ñÁª ëï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝ, 2003 Ã. ³åñÇÉÇ 18-ÇÝ ³ñí³Í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ×³Ý³ã»É ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÁ` Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ17: Üßí³Í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñëï³Ïáñ»Ý ÝßíáõÙ ¿ñ Ý³¨, áñ Îáï ¹'Æíáõ³ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³é³Ýó Ó·Ó·áõÙÝ»ñÇ ¨ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï
ëï³ïáõïÇ 9-ñ¹ µ³ÅÝÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ³Ûë
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¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ÙÇçáóáí: ²ÛÅÙ ùÝÝ³ñÏ»Ýù ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ÐéáÙÇ
ëï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Áëï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ b) »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ËáñÑáõñ¹Á, ·áñÍ»Éáí Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 7-ñ¹ ·ÉËÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÐéáÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ë³½ÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñÇ
¹»åùáõÙ »ÝÃ³¹ñ³µ³ñ Ï³ï³ñí»É ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ÝÏ³Ë ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, »Ã» Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý µËÇ ²Ê Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¨Çó: ÜÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ
Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ ¿, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ²Ê Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ñ¹»Ý Ï³Ý ²Ê ÏáÕÙÇó áñáß³ÏÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý »ñÏáõ Ý³Ë³¹»å: ²é³çÇÝÁ
êáõ¹³ÝÇ ¸³ñýáõñ »ñÏñ³Ù³ëáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï»ñáí Çñ³íÇ×³ÏÇ
÷áË³ÝóáõÙÝ ¿ñ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ18, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á ÈÇµÇ³ÛáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï»ñáí Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ ¿ñ ¹³ï³ñ³ÝÇ
ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ19:
øÝÝ³ñÏ»Ýù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²Ê í»ñáÑÇßÛ³É µ³Ý³Ó¨»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë No 1593 µ³Ý³Ó¨Ç ÉáõÛëÇ Ý»ñùá: Üßí³Í No 1593 µ³Ý³Ó¨Ç
2-ñ¹ Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ §êáõ¹³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¸³ñýáõñÇ ÏáÝýÉÇÏïÇ
ÙÛáõë µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ëáõÛÝ µ³Ý³Ó¨Ç ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¹³ï³ñ³ÝÇ áõ ¹³ï³Ë³½Ç Ñ»ï ¨ óáõÛó ï³É Ýñ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ó³ÝÏ³ó³Í
û·ÝáõÃÛáõÝ: ÀÝ¹áõÝ»Éáí, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ã»Ý,
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ÏñáõÙ ëï³ïáõïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ²Ê Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ïáã ¿
³ÝáõÙ µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï¦: ²Ûë Ó¨³Ï»ñåáõÙÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ¹ñíáõÙ êáõ¹³ÝÇ (ÇÝãå»ë Ý³¨ ¸³ñýáõñ »ñÏñ³Ù³ëáõÙ
ÏáÝýÉÇÏïÇ ÙÛáõë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ) ¨ ÙÝ³óÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ºÃ» êáõ¹³ÝÁ, áñÁ
ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝ ã¿, å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÝßíáõÙ ¿ µ³Ý³Ó¨áõÙ, ¨ ¹³
µËáõÙ ¿ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 25-Ñá¹í³ÍÇó, ³å³ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ áã Ù³ëÝ³ÏÇó
ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ÝÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹ñíáõÙ, ÇÝãÁ
µËáõÙ ¿ §Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ïáã ³Ý»É¦ Ó¨³Ï»ñåáõÙÇó, áñÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÃáÕÝáõÙ ¿ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí Ï³ñáÕ
»Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÝÙ³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¹ÝáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝª ïíÛ³É ·áñÍáí Ï³ï³ñ»Éáõ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï18
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óáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, áñù³Ý µ³ñáÛ³ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ: Æñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ û·ï³·áñÍí»ó Ý³¨ ÈÇµÇ³ÛÇ ·áñÍáí ²Ê µ³Ý³Ó¨Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñï»Õ ÈÇµÇ³ÛÇ íñ³ ÇÙå»ñ³ïÇí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¹ñí»ó Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï, ÇëÏ ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÝáñÇó û·ï³·áñÍí»ó §Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ïáã ³Ý»É¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ20: Î³ñÍáõÙ »Ýùª ·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí ³í»ÉÇ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÁ Ï³ñáÕ³Ý³ñ ³ÛÝåÇëÇ áÕç³ÙÇï ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ï»ë³Ï»ïÇó Çñ³í³ã³÷ ÉáõÍáõÙ
·ïÝ»É, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ Ã»Ïáõ½ “soft law”-Ç ÙÇçáóáí, §ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝå»ë ÙÕ»Éª ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï:
êáõ¹³ÝÇÝ ³éÝãíáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ØÇç³½·³ÛÇÝ
ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ å³É³ïÁ ¹³ï³Ë³½Ç ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³ 2009 Ã. Ù³ñïÇ 4-ÇÝ ³ñÓ³Ï»ó êáõ¹³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ úÙ³ñ ³É-´³ßÇñÇÝ Ï³É³Ý³íáñ»Éáõ ë³ÝÏóÇ³21, áñÁ ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí áõÕ³ñÏí»ó ¹³ï³ñ³ÝÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 22: êáõ¹³ÝÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ãÏ³ï³ñ»ó ¹³ï³ñ³ÝÇ Ýßí³Í áñáßáõÙÁ, ÇëÏ úÙ³ñ ³É-´³ßÇñÁ Ýßí³Í ë³ÝÏóÇ³ÛÇ ³ñÓ³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³Ý³ñ·»É ³Ûó»É»ó
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñ:
²ÛÅÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Ýù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ·»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ÐéáÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ·ÉËÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý ë³ÝÏóÇ³ ³ñÓ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýßí³Í áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ:
àñáß Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñ, ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ 1961 Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý »ñÏñÇ ùñ»³Ï³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð³ïáõÏ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 1969Ã. ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ, åÝ¹áõÙ »Ý, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉáõËÝ»ñÁ »ññáñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ûÅïí³Í »Ý
µ³ó³ñÓ³Ï ÇÙáõÝÇï»ïáí23: Î³ñÍáõÙ »Ýù` ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáß³ÏÇ å³ñ½áõÃÛáõÝ ÙïóÝ»É: Üßí³Í ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñáõÙ ËáëùÁ »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÇó ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, ¨ áã Ã» ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÇó: ä»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ³ÝÓÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãÁ Ñ³ëï³ïí»ó ¹»é¨ë ÜÛáõñÝµ»ñ·Û³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó¨³íáñí³Í
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí24: ä³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ íÏ³Û³ÏáãÙ³Ý ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ Ý³¨ îáÏÇáÛÇ,
20

î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, Ï»ï 5:
î»°ë No.: ICC-02/05-01/09, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Warrant of Arrest
for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-1, 4 March, 2009:
22
î»°ë A/65/313, Sixth Report of the International Criminal Court to the United Nations for
2009/2010, 28/10/2010:
23
î»°ë Мезяев А. Б., Международно-правовые аспекты решения Международного уголовного
суда о выдаче ордера на арест президента Судана, Российский юридический журнал, 2009,
No 6 (69), էջ 85:
24
î»°ë Principles of International Law Recognaized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in
the Judgment of the Tribunal, Yearbook of the International Law Comission, 1950, vol. 2, para. 97:
21
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Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 27-ñ¹ Ñá¹í³Íáí: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ ÝáñÙ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ Ï³ëÏ³Í ãÇ Ñ³ñáõóáõÙ, ³å³ ÝÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ íÇ×»ÉÇ ¿:
öáñÓ»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ó¨³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý Ý³Ë³¹»å»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²é³çÇÝÁ âÇÉÇÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ²í·áõëïá
äÇÝáã»ïÇ ·áñÍáí Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ Èáñ¹»ñÇ å³É³ïÇ í×ÇéÝ ¿, Áëï áñÇª ÝÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá25: ÆëÏ Ø²Î-Ç ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ, ùÝÝ³ñÏ»Éáí ÎáÝ·áÛÇ ÏáÕÙÇó ´»É·Ç³ÛÇ ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³ÛóÁ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ÎáÝ·áÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ´»É·Ç³ÛÇ ³ñÓ³Ï³Í Ï³É³Ý³íáñÙ³Ý ë³ÝÏóÇ³ÛÇ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³ÝÁ,
Ýßí³Í Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³Ñ³Ûï»ó Ñ»ï¨Û³É Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ.
•
Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇª Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Ù»Õ³¹ñíáÕ ³ÝÓÇÝù
ãå»ïù ¿ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ û·ïí»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí Çñ»Ýó í»ñ³å³Ñí³Í ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó ¨ Ï³ñáÕ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ïñ»É Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³,
•
ÝÙ³Ý ³ÝÓÇÝù ã»Ý Ï³ñáÕ û·ïí»É ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ÝÙ³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó,
•
ÝÙ³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»É »ññáñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá` Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñ ·áñÍ³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ,
•
ÝÙ³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ïíÛ³É ·áñÍÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ26:
²ÛëåÇëáí, Ýßí³Í ¹³ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ù»ç ×³Ý³ã»Éáí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕ
·ÉáõËÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª Ø²Î-Ç ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ãÑ³Ù³ñ»ó »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÐéáÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ å³É³ïÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É` ùÝÝ³ñÏ»Éáí â³¹Ç ¨ Ø³É³íÇÇ ÏáÕÙÇó ÐéáÙÇ ëï³ïáõïáí ëï³ÝÓÝ³Í Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ÷³ëïÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñëª áñå»ë ëï³ïáõïÇ
Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõÝ»Ý³Éáí ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ áõÕÕ³ÏÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ññ³Å³ñí»óÇÝ Ó»ñµ³Ï³É»É ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É úÙ³ñ ³É-

25

î»°ë Wladislaw Czaplinski, Jus cogens, obligations erga omnes and international criminal
responsibility in The Legal Regime of the International Criminal Court: Essays in Honour of Professor
Igor Blishchenko, ed. by Jose Doria, Hans Peter Gasser, M. Cherif Bassiouni, Martinus Nijhoff
Publishers, Boston, 2009, էջ 411:
26
î»°ë Arrest warrant of 11 April 2000, (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment of
12 February 2002, ICJ Reports 2002, para. 61:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù
27

´³ßÇñÇÝ, »ñµ í»ñçÇÝë ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ýßí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, å³ï×³é³µ³Ý»Éáí å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÝ»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ëáíáñáõÃ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 98-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÁ, áñáí
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ¹ÇÙ»É ÷áË³ÝóÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ËÝ¹ñ³Ýùáí, áñÁ Ñ³ñóíáÕ å»ïáõÃÛáõÝÇó Ïå³Ñ³Ýç»ñ Ï³ï³ñ»É ³ÝÓÇ
Ï³Ù »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý
³éÝãáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí Çñ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇÝã¨ ¹³ï³ñ³ÝÝ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó
Ññ³Å³ñí»Éáõ Ñ³ñóáõÙ Ï³ÝË³å»ë ãëï³Ý³ ³Û¹ »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ å³É³ïÁ Ýßí³Í ·áñÍáí Ñ³Ý·»ó
³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³ÝÁ, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉáõËÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Áëï
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñ ·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ Çñ»ÝÇó ãÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ Ýñ³Ýó
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÇó, »Ã» í»ñçÇÝÝ»ñë áõÕÕí³Í »Ý ³å³Ñáí»Éáõ Ýñ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó28: ²ÛëÇÝùÝ ³Ûëï»Õ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ. ³ñ¹Ûáù Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ïáãí³Í ¿ ³å³Ñáí»Éáõ ³ÝÓÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³Ýáõ՞Ù, Ã»՞ Ý»ñå»ï³Ï³Ý: ÜÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÇó, áñ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÝ»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ³Û¹åÇëÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë
Çñ»Ýó ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ³ÝË³÷³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ »ññáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ñÏÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó ¨ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ µ³ó³éíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 29 Î³ñÍáõÙ »Ýùª ÐéáÙÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ å³É³ïÇ Ýßí³Í ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ ï³éÇÝ ¨ á·áõÝ, ù³ÝÇ áñ »Ã» å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉáõËÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»É Áëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³å³ Ýñ³Ýù ã»Ý Ï³ñáÕ íÏ³Û³Ïáã»É Çñ»Ýó
³ÝÓ»éÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³óÝ»ÉÇë, ù³ÝÇ áñ Ýßí³Í Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí áõÕÕí³Í »Ý Ýßí³Í ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹·Í»Ýù, áñ Ýßí³Í Çñ³í³Ï³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙÁ ¹»é¨ë ãÇ Ñ³í³ÏÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ ¹³éÝ³Éáõ: àñáß³ÏÇ
Ý³Ë³¹»å»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ÙÇ³ÛÝ
Ï³ñáÕ »Ý íÏ³Û»É ÝÙ³Ý ÝáñÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáß³ÏÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 27ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ ¨ 98-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ÙÇç¨, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ Ù»Ï27

î»°ë A/67/308, Eighth Report of the International Criminal Court to the United Nations, 14 August
2012:
28
î»°ë No.: ICC-02/05-01/09, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Pre-Trial Chamber
1, Decision Pursuant to the Article 87 (7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of
Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and
Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 12 December 2011, para. 35, 41:
29
î»°ë Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2nd ed., 2008, էջ 312:
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Ý³µ³ÝíÇ Ñû·áõï 27-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ: ØÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÇ
Ù³ëÇÝ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ 1969 Ã. Ù³ÛÇë 23-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å»ïù ¿ µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ¨
Ýå³ï³ÏÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá: ÆëÏ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Ãí³ñÏí³Í »Ý Ý³Ë³µ³ÝáõÙ, áñï»Õ, Ç ÃÇíë ³ÛÉáó, ÝßíáõÙ ¿ ëï³ïáõïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª §...í»ñç ¹Ý»Éáõ ÝÙ³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ³ÍÝ»ñÇ ³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýå³ëï»Éáõ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³ÝÁ...¦: ²ëí³ÍÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ï áõÝ»óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ íÏ³Û³Ïáã»É ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, »Ã»
¹ñ³Ýù áõÕÕí³Í »Ý ã»½áù³óÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³éç¨:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ 87-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹ Ï»ïáí: ºÃ» ëï³ïáõïÇÝ ÙÇ³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ï³é³Ï ëï³ïáõïÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇ, ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ËÝ¹ñ³ÝùÁ` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ËáãÁÝ¹áï»Éáí ¹³ï³ñ³ÝÇ` ëï³ïáõïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ¨ ³ÛÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»É Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇÝ,
ÇëÏ »Ã» ·áñÍÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ Ñ³ÝÓÝí»É ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó, ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ: ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝåÇëÇ Ù»Ë³ÝÇ½Ù ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ý³¨
¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï ad hoc Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÏÝù³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ïíÛ³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí Çñ»Ýó ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ:
²ÛëåÇëáí, áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÇÙåÉ»Ù»Ýï³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ýù Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ.
•
Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó` Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 7-ñ¹ ·ÉËÇ 41-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ü³ËÏÇÝ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ¨ èáõ³Ý¹³ÛÇ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÁ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ûÅïáõÙ ¿ ³ÛÝ ³é³í»ÉáõÃÛ³Ùµ, áñ Ø²Î ³Ý¹³Ù µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³ï³ñ»É í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãÁ µËáõÙ ¿ ²Ê Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¨»ñÇó ¨ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇó:
•
îñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ëï³ïáõïÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿,
áñ ïñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ëó»³·ñí»Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó, ³ÛÉª ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ áñáß»Éáõ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó
ßñç³Ý³ÏÁ, áíù»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Ýßí³Í ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
•
îñÇµáõÝ³ÉÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ¨ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ïñÇµáõÝ³ÉÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¨
ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³é³ç³óÝ»É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÝÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïíÛ³É ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ïñ»É
Ý³¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ:
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•
ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÐéáÙÇ ëï³ïáõïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ³Ýß»Õáñ»Ý Ï³ï³ñ»É ëï³ïáõïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: êï³ïáõïÇÝ áã Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï
ad hoc Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ëïáñ³·ñ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²Ê ÏáÕÙÇó ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¨áí ÇÙå»ñ³ïÇí Ï»ñåáí
Ý³Ë³ï»ëíÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ` ³ÝÏ³Ë ëï³ïáõïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ï³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ ÏáÕÙÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ï»ë³Ï»ïÇó ³ÛÝåÇëÇ Çñ³í³ã³÷ ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»Éáõ
¹»åùáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ã»Ïáõ½ “soft law”-Ç ÙÇçáóáí ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÕ»É ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý:
•
ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñ ·áñÍ³Í ³ÝÓ³Ýó å³ïÅÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñ»É ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ
ãå»ïù ¿ Ë³Ý·³ñ»Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
ÝÙ³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó û·ïíáÕ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ áõÕÕí³Í »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³éç¨ ïíÛ³É ³ÝÓÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»ÉáõÝ:
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International legal obligations of states regarding the international criminal tribunals of
Former Yugoslavia and Rwanda as well as the International criminal court are discussed in
the article. International legal norms which consider to be the base of similar obligations as
well as their position in the hierarchy of international legal norms are discussed in current
article.
Investigations on legal practice of tribunals and the study of internal legislation of some
states show that some decisions of tribunals can be directly addressed to their citizens.
The international-legal norms concerning immunities should not hinder the states to
carry out compulsory means in internal level sentenced by ICC decision against some
individuals who enjoy immunity if those means are addressed to ensure the responsibility
of the certain individual before the ICC.
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В статье обсуждаются международно-правовые обязательства государств в
вопросе имплементации на внутригосударственном уровне решений международных
уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанды, а также Международного
уголовного суда. Обсуждаются также международно-правовые нормы, являющиеся
основой таких обязательств, и их место в иерархии международно-правовых норм.
Исследование судебной практики трибуналов и внутригосударственного
законодательства некоторых государств свидетельствует о том, что отдельные
решения трибуналов могут быть адресованы непосредственно гражданам этих
государств.
Международно-правовые нормы о неприкосновенности не должны мешать
государствам на внутригосударственном уровне осуществлять принудительные
меры против лиц, пользующихся такой неприкосновенностью, применимой на основе
решения МУС, если эти средства направлены на обеспечение ответственности
данного лица перед МУС.
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