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í³Õ ßñç³ÝáõÙ: ä³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ý Ïáãí³Í
¿ »Õ»É ÉáõÍ»Éáõ ³ñï³ùáõëï ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ, ÇëÏ
·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³¨ ³í»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïª Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ï³ñ³µÝáõÛÃ ß³Ñ»ñÇÝ
Í³é³Û»óÝ»Éáõ, ³Û¹ ÃíáõÙ` å»ïáõÃÛ³Ý ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ ÙÇçáó:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ËÇëï ï³ñµ»ñ, ³Ý·³Ù Çñ³ñ³Ù»ñÅ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÇÙù»ñ Ï³Ý åÝ¹»Éáõ, áñ ³ÛÝ
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ³ßË³ñÑÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ, ÇëÏ ÏÇñ³éÙ³Ý É³ÛÝ åñ³ÏïÇÏ³ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É Ñ³ïÏ³å»ë Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ, Üáñí»·Ç³ÛáõÙ,
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ, ¸³ÝÇ³ÛáõÙ, Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, ÞáïÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ,
àõ»ÉëáõÙ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙ, ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: Ð³Ýñ³ùí»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ï»ë³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µÝáñáß ¿ Ý³¨ ³ñ¹Ç
Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ: Ð³Ýñ³ùí»Ç Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ
åÝ¹áõÙ »Ý, áñ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñáÕ ¿ ·áñÍ»É ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñ µ³í³ñ³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí Ç ½áñáõ ã¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ûñÇÝ³ëï»ÕÍ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ýñ³ùí»Ç ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, ãÝë»Ù³óÝ»Éáí Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ã·»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáí ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ, Ñ³Ïí³Í »Ý ³ÛÝ ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ,
áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ áõ ³Ýí»1

êáõÝ Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ý»ñ³éí»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ
2013 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 4-Ç ÜÐ-207-Ü Ññ³Ù³Ý³·ñáí ëï»ÕÍí³Í ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¹ñí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ý³Ë³·ÍáõÙ:
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ñ³å³Ñáñ»Ý ½»ñÍ ÙÝ³É ËÙµ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ÝÏñïáõÙÝ»ñÇó,
áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÙÇ ß³ñù ¿³Ï³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñáí Çñ³í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³é³å»ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÉáõÍ»ÉÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ:
ÆÝãå»ë ÝÏ³ïáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí Çñ³í³·»ïÝ»ñ, ³ñ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ËÙµ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ ³½¹»óÇÏ, áñÇ ¹»åùáõÙ ¿É ³í»ÉÇ ¿ ÁÝ¹·ÍíáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç2 ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñÅ»ùÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ýñ³ùí»Ý ¹ÇïíáõÙ ¿ Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏßÇéÝ ³é³í»É ½·³ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó, ÇÝãÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ³Û¹ áõÅ»ñÇÝ Ñ³Ýñ³ùí» Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ÑÇñ³íÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ í»ñ³å³Ñ»Éáí:
´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ, ³Ù÷á÷»Éáí Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ó¨³íáñí³Í ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³é³í»É³å»ë ¹ÇïíáõÙ ¿
Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ÏßÇé, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ,
Ã» ÏáÝÏñ»ï ÇÝã ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ Ñ³Ï³ÏßÇéÁ ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí»É, ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
Ñ³Ù³ñí»É, ÇÝãåÇëÇ Ñ³ñó»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ñ·³íáñí»É µ³ó³é³å»ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí, Ñ³Ýñ³ùí»Ý Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹Ûáù í»ñ³å³Ñí»É ÙÇ³ÛÝ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ, ¹»é¨ë ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¨ ëå³éÇã å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ã»Ý
ïñí»É: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÑÇßÛ³É Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù Ùáï»óáõÙÝ»ñ Ó¨³íáñ»ÉáõÝ Ù³ë³Ùµ ËáãÁÝ¹áï»É ¿ ³ÛÝ, áñ Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ ÝíÇñí³Í ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙÇÝã¨
í»ñç»ñë ³ÙµáÕç Í³í³Éáí ³ÝÑ³ñÏÇ ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ÇÝ ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõ Ñ³Ýñ³ùí»Ý: Æ ¹»å, ³Ûë Ùï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ³Ý÷á÷áË ¿ ÙÝ³ó»É Ý³¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç3:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ýñ³ùí»Ç՝
½áõï ·áñÍÝ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ. §... »Ã» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÏñáÕ, áõÝ»Ý³ µ³ñÓñ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ, ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ëáõë³÷»É
ß³ï éÇëÏ»ñÇó¦4:

2

§Ð³Ýñ³ùí»¦ »½ñáõÛÃÁ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ ÏÇñ³éí»É ¿ É³ÛÝ ÇÙ³ëïáíª ÁÝ¹·ñÏ»Éáí Ý³¨ §åÉ»µÇëóÇï¦ »½ñáõÛÃÁ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ùáï»óÙ³Ùµ, áñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³Û¹ »ñÏáõ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÇÙ³ëï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý.
µ³é³ñ³ÝáõÙ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý ãÇ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ (ï»°ë ûñÇÝ³Ï` Крюковских А.К., Словарь
исторических терминов. М.: «Юристь»-19987г., 356 ¿ç):
3
´Ýáñáß ¿, áñ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
¹»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (APR Group, EUROPEAN endowment for democracy / §Ð³Û³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙ¦ Ìñ³·Çñ
– ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý,
2014, 140 ¿ç)` §... Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ãÇ ï³ñµ»ñíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ
Ï»ñå ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ, ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ, í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝÝ »Ý¦,
¿ç 79:
4
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 81:
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êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ù»Ýù ËÝ¹Çñ ã»Ý ¹ñ»É Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùÝ áõ ¹ñ³ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ ³é³ÝÓÝ³óñ»É »Ýù ³ÛÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ó»éù »Ý µ»ñ»É ËÇëï
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝª Ñ³ïÏ³å»ë Ý»ñÏ³ÛáõÙë »ñÏñáõÙ ëÏÇ½µ ³é³Í ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ áñå»ë ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
µ³ó³éÇÏ Çñ³í³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ ³Ùñ³·ñí»É ¿ ûñ»ÝùÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇçáó (ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 112-ñ¹ Ñá¹í³Í). ÁÝ¹ áñáõÙ` ×ß·ñïí³Í ã¿
Ñ³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ: ´³óÇ ³Û¹, ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³Ñí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ áõ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ: ²ÛëåÇëáí, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ í³Õ ÷áõÉáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ý µ³ó³é³å»ë ÁÝÏ³Éí»É ¿ áñå»ë Çñ³í³ëï»ÕÍ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Õ³Ý³Ï:
Ð»ï³·³ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý·»óñÇÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 2008 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í
ûñ»Ýùáí ³Ùñ³·ñí»ó Ýßí³Í ÇÝëïÇïáõïÇ ³é³í»É ÁÝ¹·ñÏáõÝ µÝáñáßáõÙ. §Ð³Ýñ³ùí»Ý (Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛuáõÑ»ï` Ñ³Ýñ³ùí») ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿` U³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³Ù
¹ñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ, oñ»ÝùÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ, ÇÝãå»u Ý³¨ å»ï³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³u³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ
»Õ³Ý³Ïáí¦: ÐÇßÛ³É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïïáí ÷³ëïáñ»Ý ³é³ç³¹ñí»ó §ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç¦ ÇÝëïÇïáõïÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ñ¹»Ý ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ Çñ³í³·»ïÝ»ñÇ áõ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ãÁÝÏ³Éí»ó Ýßí³Í ÇÝëïÇïáõïÇ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, ÇÝãÁ ¨ë ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¹³ñÓñ»ó Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ýáñ
ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ ï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¨ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³Ù³ñÅ»ù ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
Ü»ñÏ³ÛÇë ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç`
áñå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝáõÙ. ³ÛÝ ÙÇïí³Í ¿ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
ÃáõÛÉ ãï³Éáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ` ÇñÏ³Ý³óÝ»Éáõ ãÑ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í,
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ÛÝ Ñ³ïÏ³å»ë
20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝÏ³Éí»É ¿ áñå»ë ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ í»ñÇÝ å³É³ïÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù, ¹ñ³Ý ÷áË³ñÇÝáÕ ÇÝëïÇïáõï: ²Û¹ ßñç³ÝáõÙ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç
ï³ñ³Íí³Í ¿ñ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, Áëï áñÇª Ñ³Ýñ³ùí»Ý ·áñÍáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ í»ñÇÝ
å³É³ïÇ ÝÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ³é³í»É å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¿: ´Ýáñáß ¿ ³ÛÝ, áñ ¹»é¨ë 1907 Ã.
²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ñó ¿ñ ¹³ñÓ»É §Çñ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ¦
Ïáñóñ³Í Éáñ¹»ñÇ å³É³ïÁ Ñ³Ýñ³ùí»áí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ
1953 Ã. ¸³ÝÇ³ÛáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ í»ñÇÝ å³É³ïÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
ÑÇÙÝ³íáñí»É ¿ ÝáõÛÝ ï³ñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁ Ý»ñ¹Ý»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ-
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Û³Ùµ5: ²ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó áõ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇó` ³ÛÝ ³ÝíÇ×»ÉÇáñ»Ý ¹ÇïíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ñÅ»ù:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ÷áõÉáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ûë »Õ³Ý³ÏÁ Ã»ñ¨ë Ç ½áñáõ ÏÉÇÝÇ »ñÏñáõÙ Ýå³ëï»Éáõ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³ÝÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ
ÏÝí³½Ç ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñÏ»ÝïñáÝ³óáõÙÁ Ù»Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ Ó»éùáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ ûñÇÝ³ëï»ÕÍ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
³ñÙ³ï³å»ë ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ,
ëáóÇ³É³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ËÙµ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ Ýáñ áñ³ÏÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É å»ïáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÏïñáõÏ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ` Ñ³ïÏ³å»ë ³ñï³ùÇÝ áõÅ»ñÇ áã Çñ³í³ã³÷ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ áõ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿³å»ë ã³÷³íáñ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ¿áõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Éáõñç ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý·³Ù Çñ³ñ³Ù»ñÅ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ »Ý
Ó¨³íáñí»É: øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¹»é¨ë Ñëï³Ï Ñ³Ý·ñí³ÝÇ ã»Ý Ñ³ë»É, ë³Ï³ÛÝ ³Ý·³Ù ³Û¹
å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É áñáß³ÏÇ ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý áõ ³ùëÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ³ñÅ»ùÝ»ñ: Ü³Ë, ÝÏ³ïíáõÙ ¿
Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ³×Ç ÝÏ³ï»ÉÇ ÙÇïáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ
Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ »Ý ¹ÇÙ»É ³Ý·³Ù ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ³ÛÝ ³í³Ý¹³µ³ñ ÁÝ¹áõÝí³Í ãÇ »Õ»É (´»É·Ç³, ²ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë
³ñ¹»Ý 50-Çó ³í»É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³ÝÙÇç³å»ë ³Ùñ³·ñ»É »Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ½áõï åñ³·Ù³ïÇÏ ÝÏ³ï³éáõÙáí, ³ÛÝ ¿ª ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ÝË»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ñÏÇ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ6: ÆëÏ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ó¨³íáñíáÕ áõ ½³ñ·³óáÕ ³å³ïÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³óÝ»É ÝáõÛÝ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý
³ÛÝåÇëÇ Ó¨³ã³÷»ñ, áñáÝó å³ñ³·³ÛáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ ³é³í»É ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¿ ÁÝÏ³ÉáõÙ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÁ: ¼áõï íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³-

Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ïáÏáëÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ µ³ñÓñ ¿ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³é³í»É ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÙ áõÝÇ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³ë³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ áõ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³·»ïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³Ýóù³ÛÇÝ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ
5

²é³í»É Ñ³Ý·³Ù³ëÝ ï»°ë, ûñÇÝ³Ï, Duverger M., Institutions, politiques et droi constitutionel,
Paris, 1970.
6
î»°ë Даймонд Л., Определение и развитие демократии // Теория и практика демократии.
Избранные тексты. М.: Ладомир, 2006., ¿ç 25-33:
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ï»ë³Ï³Ý ³ÛÝ Ù»ÏÝ³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ` ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ù³Ý¹³ï áõÝ»óáÕ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Çñ³í³ã³÷ ã¿ ËÇëï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇ
ÉáõÍáõÙÝ ³é³ç³¹ñ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÛÝåÇëÇ ËÙµ»ñÇ, áñáÝù å³ñ½³å»ë å³ïñ³ëï ã»Ý
Ñ³Ù³ñÅ»ù ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ: ê³Ï³ÛÝ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ËÝ¹ñÇÝ Ñ³ñÏ ¿ Ùáï»Ý³É
Ù»Ï ³ÛÉ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó. Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÇÝùÝÇÝ áã Çñ³í³ã³÷ Ï³Ù Ñ³Ï³é³ÏÁª ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ëñ³Ëáõë»ÉÇ ÇÝëïÇïáõï ã¿, ¹ñ³ åñ³·Ù³ïÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ã»É³¹ñí³Í
¿ Ý»ñÏ³ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí áõÕÕáñ¹íáÕ ÙÇ ß³ñù å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, áñáÝó ×ß·ñÇï ÁÝÏ³ÉáõÙÝ áõ ÏÇñ³éáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ »ñ³ßË³íáñ»É ó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù: ²Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ, ÝÏ³ï»Ýù ÙÇ³ÛÝ, áñ ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛ³Ý ³ëå»ÏïÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãÇ Í³·Ç, »Ã» Ñëï³Ï»óí»Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ, Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁª µ³ó³é»Éáí Çñ³í³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó Ñ³ñó»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²Û¹ ¹»åùáõÙ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿ ¹³éÝáõÙ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: Ð³ñÏ ¿ µ³ó³é»É
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ, áñáÝù Çñ³í³ã³÷ Ï³ñáÕ »Ý ¹Çïí»É µ³ó³é³å»ë ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏí»É, »Ã» ³ÛÝ í»ñ³ÍíÇ ëáëÏ åáåáõÉÇ½ÙÇ §Ñ³ñÙ³ñ¦ ·áñÍÇùÇ, áõëïÇ ËÇëï
Ï³ñ¨áñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÏË³÷³Ý»Ý ³é³ÝÓÇÝ ³ÏÝÑ³Ûï áã Çñ³í³ã³÷ ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇïí³Í ÏÉÇÝ»Ý áã Ã» ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ÏÇñ³é»ÉáõÝ, ³ÛÉ ëáëÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»Õ ß³Ñ»ñÇÝ
Í³é³Û»óÝ»ÉáõÝ:
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³ë³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ã»ñ¨ë Ã»É³¹ñí³Í ¿ Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ áñáß Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ³ÝÃ³ùáõÛó Ùï³í³ËáõÃÛ³Ùµ, áñ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³ñáÕ ¿ Éñçáñ»Ý ËáãÁÝ¹áï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ³Û¹åÇëÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ë³Ï³ÛÝ »Ã»
ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ³å³Ñáí»É ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Çñ³í³ã³÷ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ³å³ Ùï³í³ËáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ ã»Ý ÙÝ³:
ì»ñáÑÇßÛ³É ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ ³ÛÝ Ïïñí³Íùáí, áñå»ë½Ç í»ñçÇÝë å³ñï³¹Çñ Ï³ñ·áí »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Ü»ñÏ³ÛÇë ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÝ ³Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áñáß ã³÷áí Ñëï³Ï»óÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý: ²é³ç³ñÏíáÕ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù,
¨ë ÏÝå³ëïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ¿ Ý³¨ Éñ³óáõóÇã »ñ³ßËÇù ³ÛÝ
³éáõÙáí, áñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ýñ³ùí»Ç
¹ñí»É ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³Ï³ñ·»ñ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝãÁ Ýí³½»óÝáõÙ ¿
áã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ãÇñ³½»Ïí³Í áõ ãå³ïñ³ëïí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÏáÕÙÇó Ï³ñ¨áñ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³ñ½³å»ë Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ÑÇßÛ³É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á
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ï³ñ³Í»É Ý³¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝíáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ íñ³: ÀÝ¹ áñáõÙ, ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÇ ½·³óíÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇÝ, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÏÇñ³éÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÏÛ³ÝùÇ »Ý ÏáãíáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ
ËÇëï ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, ³ÛÉ¨ ³ÏÝÑ³Ûï µéÝ³ïÇñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ËáëùÁ µ³ó³é³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇÝ, »ñµ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ³ÝóÏ³óí»É ¿ µéÝ³ïÇñáõÃÛ³ÝÁ
µÝáñáß Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ áã Ñ³Ù³ñÅ»ù å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï 1933 Ã., 1934 Ã.
¨ 1939 Ã. ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÁ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí»óÇÝ ý³ßÇ½ÙÇ §ûñÇÝ³Ï³Ý¦ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ):
Ð³Ýñ³ùí»Ç ¹ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáß»Éáõ Ñ³ñóÇ
³éÝãáõÃÛ³Ùµ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ãÏ³Ý, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³í³Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí ï³ñ³Íí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁª
³) ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿ §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÁ¦ Ñ³Ýñ³ùí» (³Û¹
ÃíáõÙª ËáÑñ¹³ïí³Ï³Ý) ¹Ý»Éáõ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃ, ÇëÏ ûñ»Ýùáí ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ (ÈÇïí³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 9-ñ¹ Ñá¹í³Í, Ø»Í
´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ 1972 Ã. §Ð³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÁ, Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý
87-ñ¹ Ñá¹í³Í, Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³),
µ) ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ áñ¨¿ Ï»ñå ×ß·ñï»Éáõ, å³ñ½³å»ë ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿ ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃ (Þí»ó³ñÇ³, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, î³çÇÏëï³Ý ¨ ³ÛÉÝ),
·) ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý
¹ñí»É Ñ³Ýñ³ùí»Ç (üñ³ÝëÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 11-ñ¹ Ñá¹í³Í, Æï³ÉÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 23-ñ¹ Ñá¹í³Í, èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 90-ñ¹ Ñá¹í³Í),
¹) Ãí³ñÏíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝù å³ñï³¹Çñ
å»ïù ¿ ¹ñí»Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÁ
¨ë Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ñ³Ýñ³ùí»Ç (êÉáí³ÏÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 93-ñ¹ Ñá¹í³Í,
²íëïñÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 128-ñ¹ Ñá¹í³Í, Þí»¹Ç³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 38.1.
Ñá¹í³Í, Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 136-142-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 29-ñ¹ Ñá¹í³Í): ²Ûë ËÙµÇ »ñÏÇñÝ»ñáõÙ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, å³ñï³¹Çñ
Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñíáÕ Ñ³ñó ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³·ñí»ÉÁ, áñáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ:
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 29-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»Ýùáí
Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý (ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý) Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí
ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ýí³½³·áõÛÝ 5-³ÙÛ³ Å³ÙÏ»ï,
») ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ áñáß»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ (¸³ÝÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 42-ñ¹
µ³ÅÇÝ): ¸³ÝÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ áñáß³ÏÇ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³Ñí³Í Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÇó Ñ»ïá 3-ß³µ³ÃÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 1/3-ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝª ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ å³Ñ³Ýçáí (Ï³ñÍáõÙ »Ýù` Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ë³ Éáõñç ã³ñ³ß³-
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ÑáõÙÝ»ñÇ ï»ÕÇù Ï³ñáÕ ¿ ï³É. ³é³í»É Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ÃíáõÙ Ñëï³Ï»óÝ»É ³ÛÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ñ³Ýñ³ùí»Ç 1/3-ñ¹Ç å³Ñ³Ýçáí): Î³ Ý³¨ Ñ³Ï³é³Ï Ùáï»óáõÙ, »ñµ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ
¿, áñå»ë½Ç ùí»³ñÏÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï` Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 135-ñ¹ Ñá¹í³Í),
½) µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñ¨¿ ÝáñÙ, ÇëÏ ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³ñ·³íáñí³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»ÝùÝ»ñáí (§ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È³ïíÇ³ÛÇ ûñ»ÝùÁ, ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñÇ 2005 Ã. Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ûñ»ÝùÁ Ï³ñ·³íáñ»É ¿ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, ´»É·Ç³Ý, ´áëÝÇ³Ý, Î³Ý³¹³Ý)7:
Ð³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É Ï³Ù áõÅÁ Ïáñóñ³Í Ï³ñáÕ »Ý ×³Ý³ãí»É áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ï ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá (êÉáí³ÏÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 99-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³éÝí³½Ý 3 ï³ñÇ ³Ýó): àñå»ë
Ï³ÝáÝ µ³ó³éíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ý³Û»Éáõ áñ¨¿ ï³ñµ»ñ³Ï:
²ÛëåÇëáí, Ñ³Ýñ³ùí»Ý ÇÝùÝÇÝ áõ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÇÝëïÇïáõï
ã¿. ³ÛÝ ³Û¹åÇëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ÑÇÙù»ñáí áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ùß³ÏáõÛÃÇ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³í³ã³÷ ã¿ ³ÝÑ³ñÏÇ ë»ÕÙ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ùí» Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ åñ³ÏïÇÏ³Ý:
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ñ³Ýñ³ùí»Ý ³Ùñ³·ñí»É ¿ áñå»ë ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáó: ²ÛÝáõÑ»ï¨, Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ ³ñí»É
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ (4-ñ¹, 30-ñ¹, 60-ñ¹, 83.5.-ñ¹, 100ñ¹, 107-ñ¹ ¨ 110-113-ñ¹):
Ð³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ¿áõÃÛ³Ý, ÑÇÙù»ñÇ, ³ÝóÏ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõ Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ áã Ñ³Ù³ñÅ»ù Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ å³ï×³éáí, ó³íáù, ³ÛÝ ÃÛáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ ¿ Ó¨³íáñí»É, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ëáëÏ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ µÝáñáß ÝáõÛÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÇÝëïÇïáõï ¿: ´Ýáñáß ¿ ³ÛÝ, áñ §Ð³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ §ø³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÇë¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÝáñÙ»ñÁ, ÇÝã ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ: ²ÛëÇÝùÝ, ¹³ñÓÛ³É
³Ùñ³·ñí³Í »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ:
ØÇÝã¹»é Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹»åùáõÙ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³ã³÷
ã»Ý, ³ÛÉ¨ Ë³Ã³ñáõÙ »Ý Ýßí³Í ÇÝëïÇïáõïÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç ãÇ »ñ³ßË³íáñíáõÙ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ûñÇÝ³Ïª Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ãÇ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, ÇÝãÝ ¿É
Ñ»Ýó Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÉÍ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: Æ ¹»å, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ Ñ»Ýó áã µ³í³ñ³ñ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ »Ý Ý³¨ å³ï×³é³µ³ÝáõÙ Çñ»Ýó ¹ÇñùáñáßáõÙÁ:
7

ì»ñÁ Ýßí³Í ³Ù÷á÷Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í »Ý ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ ÝíÇñí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Çñ³í³Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
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²Ûë ËÝ¹ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³Ù³ñÅ»ù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ
Çñ ÙÇ ù³ÝÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (ûñÇÝ³Ïª CDL-INF/2001/10, 11 ÑáõÉÇëÇ 2001 Ã.,
CDL-AD/2007/008 rev, 28 ÑáõÝí³ñÇ 2009 Ã. ¨ ³ÛÉÝ): ²Û¹ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ë³Ùµ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ ÝáõÛÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2005 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-Ç §Ð³Ýñ³ùí»Ý»Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ¦ ÃÇí CDL-AD(2005)041 »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝáõÙ: ì»ñç³å»ë, ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÝáñáíÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ 2014Ã. Ù³ñïÇ 21-Ç
§ÔñÇÙÇ ÇÝùÝ³í³ñ Ù³ñ½áõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 762/2014-CDL-AD(2014)002 »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç8: ¸ñ³ÝóáõÙ ³ÛÝ ÑÇÙ³¹ñáõÛÃÝ ¿ ³ñï³óáÉí³Í, Áëï áñÇ` Ñ³Ýñ³ùí»Ý
å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ÙÇ ß³ñù ¿³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ïª å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ ³ñ·»ÉùÁ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³¹Çñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»Éáõ
áã »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²ÛÝáõÑ»ï¨, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 30-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ í»ñÁ Ýßí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÁÝÏ³Éí»É »Ý áñå»ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÇ ³ÝÑ³ñÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ: ²Ûëå»ë, Ýßí³Í Ñá¹í³ÍáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁª Ï³åí³Í ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ
Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éáí ³½³ï³½ñÏÙ³Ý ¹³ï³å³ñïí³Í ³ÝÓ³Ýó ÁÝïñ»Éáõ ¨
ÁÝïñí»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó ½ñÏ»Éáõ Ñ»ï, ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É ¨ ³Ùñ³·ñí»É ¿ áñå»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ:
ÜÏ³ï»Ýù, áñ ³ÛëåÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ ãÇ µËáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¿áõÃÛáõÝÇó ¨
³ÝÑ³ñÇñ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇÝ:
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ Ñ³Ýñ³ùí» Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ ·»ñ³Ï³ ¹»ñÁ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ý³¨ Ñ»ï³Ûëáõ, ù³Ý½Ç ¹³ »ñ³ßËÇù ¿,
áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý ãÁÝÏ³ÉíÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý ÉÍ³Ï, ë³Ï³ÛÝ
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ÉÇÝ»Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ·áñÍáõÙ »Ý Çñ»Ýó í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõëïÇ ¨ Áëï
³Û¹Ù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹Ý»É ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í Ñ³ñó»ñ:
´³óÇ ³Û¹, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñëï³Ï»óí³Í ã¿, Ã» ÏáÝÏñ»ï ÇÝã ûñ»ÝùÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ñ³Ýñ³ùí»Ç, áñåÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ ³Û¹ ÝáñÙÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ
å³ñ½³å»ë µ³ó³éí»É ¿:
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ·³íáñí³Í ã»Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ß³ñù ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ³Ýï»ëí»É ¿ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝíáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ³é³í»É Ù»Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ Ñ³Õáñ¹»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹åÇëÇ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ýí³½³·áõÛÝ Å³ÙÏ»ïÁ (áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó) ¨ ³ÛÉÝ:
8

ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÑÇßÛ³É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ýí»É »Ý §http://hr-lawyers.org/index¦
Ï³Ûù¿çÇó:
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Æ ¹»å, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ã»Ý Ó¨³íáñí»É: ²Ûëå»ë, ÎáëáíáÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ³Ýï»ëí»ó ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÝã¹»éª ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ,
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ñ¹»Ý ÔñÇÙÇ ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³Û¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ é³¹³ÛÇ 2014Ã. Ù³ñïÇ 6-Ç
áñáßÙ³ÝÁ, áñáí Ñéã³Ïí»ó ³Û¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ý³ÉÁ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ï»É ¿ áã Çñ³í³ã³÷, ù³ÝÇ áñ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ (1, 2
73 ¨ 157 Ñá¹í³ÍÝ»ñ) ãÇ ÃáõÛÉ³ïñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³óáõÙ, µ³óÇ ³Û¹ ÏáÕÙ»ñÁ Ý³Ë³å»ë ã»Ý µ³Ý³Ïó»É ³Û¹ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç9:
Ð³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ:
²Ù÷á÷»Éáí Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ÝÛáõÃÁ,
ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
1. ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³é³çÇÏ³ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ µ³ñ¹ áõ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, Ñ³ñÏ ¿ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ, Áëï
áñÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ç »Ý ¹ñíáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ:
²Ûë Ñ³ñóáõÙ Ñ³ñÏ ¿ Ã»ñ¨ë ½»ñÍ ÙÝ³É Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ
³Ûë ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ³ÝÑ³ñÏÇ µ¨»é³óí³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñ, ã³÷³½³Ýó ï³ñ³µÝáõÛÃ ¿ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ: ²Ûëå»ë, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ²å»ÉÉ³ ÇÝëïÇïáõï¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³éÝí³½Ý »ñ»ù Ëáßáñ ï»ë³Ï»ïª ³) ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ý³Ë³·ÍáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÑÇÙÝ³íáñí³Í »½ñ³Ñ³Ý·áõÙ,
Áëï áñÇª ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ Ñ³Ý·»óÝáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ¹ñí»Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç, µ) Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³Û¹ã³÷ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÝ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»ÉÇë ¨ ·) ·áñÍáÕ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³·ñáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÝ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
áñ¨¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ã»Ý »ÝÃ³¹ñáõÙ ¨ ÷á÷áËÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã»Ý10:
Î³ñÍáõÙ »Ýù` Ñ³ñÏ ¿ »É³Ï»ï ÁÝ¹áõÝ»É Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÁª ³) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ý³ÉÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý
ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý, ÁÝ¹ áñáõÙ` ïíÛ³É ¹»åùáõÙ í×éáñáßÁ ÇÝãå»ë
ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÏáñëïÇ ã³÷Ý ¿, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ ³Ùñ³·ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, µ) ³é³ç³ñÏíáÕ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ §ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ¦ »½ñáõÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÏ³Éí»É µ³ó³é³å»ë ³ÛÝ Ïïñí³Íùáí, áñÇ ¹»å9

î»°ë http://hr-lawyers.org/index:
§ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ. Ç±Ýã »Ý Ï³ñÍáõÙ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ, §´³ó Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ¦ Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ²å»ÉÉ³ ÇÝëïÇïáõïÇ¦ ½»ÏáõÛóÁ, ºñ¨³Ý, ÑáõÝÇë 2014, ¿ç
17-18:
10
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ùáõÙ Ñ³ñÏ ÏÉÇÝÇ í»ñ³Ý³Û»É ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÁª ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ ·) ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ñ³ñóÇ ¿áõÃÛ³Ý, ¹ñ³ Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý ¨ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
2. Ð³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³Ý³Ûí»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ³éÝí³½Ý 2/3-ñ¹áí: Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí»É (ûñÇÝ³Ïª å»ï³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å³ï»ñ³½Ù Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, Ñ³ñÏ»ñÇ, µÛáõç»Ç, Ñ³Ù³Ý»ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ):
ØÛáõë ÏáÕÙÇó` ³Û¹åÇëÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ãÇ ÉÇÝÇ ÙÇ³ÛÝ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ áñ³ÏÛ³É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ: ²é³í»É ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É
³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, Áëï áñÇª Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ý³Ûí»É ³éÝí³½Ý 3 ï³ñÇ ³Ýó:
Æ ¹»å, Éáõñç Ñ³ñó³¹ñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: ºñµ»ÙÝ,
ÇëÏ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª Ñ³ïÏ³å»ë, å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ ³ÝÑ³ñÏÇ ¹ÇïíáõÙ ¿
Çµñ¨ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ: ²í»ÉÇÝ, Ñ³×³Ë ³ÛÝ ÃÛáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ ¿ ÇßËáõÙ, áñ ³Û¹ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ³Ï ëÏ½µÝ³å³ï×³éÁ ÏáÝÏñ»ï ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ¹»åùÇ áã
Ñ³Ù³ñÅ»ù ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ¿: ²Ûëå»ë, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ×³Ý³å³ñÑáí »ñµ»ÙÝ ÏáÝÏñ»ï
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí³Í å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÁ,
ß³ï Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ·ñ»Ã» ³Ý³ñ·»É Ó»éù µ»ñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãí³ÍáõÃÛáõÝ, ÝáõÛÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³¹»å, ã»Ý ¹ÇïíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÝáõÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÝãáõÙ »Ý Ý³¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ýñ³ùí» Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ïáã»ñ:
îíÛ³É ¹»åùáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³éÝí³½Ý Ñ³ñÏ ¿ »É³Ï»ï ÁÝ¹áõÝ»É Ñ»ï¨Û³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁª ³) ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÏ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï ÙÇ³ï»ë³Ï áõ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¹»åù»ñ,
ë³Ï³ÛÝ ¹³ µÝ³í ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ³Ûë Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ¹ñë¨áñáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ
Ý³Ë³¹»å Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÝÙ³Ý³µÝáõÛÃ ³ÛÉ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí ã³÷³ÝÇß å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñí»Ý áã Ã» ³é³ÝÓÇÝ ¹ñí³·³ÛÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ Ëñ³Ëáõëí»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ ÏáÕÙÇó,
Çñ³í³ã³±÷ ¿, Ã»ª áã ¨ ³ÛÉÝ), ³ÛÉ í×éáñáß, ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³í³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, µ) ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ áñ¨¿ Ï»ñå ãÇ Ï³ñáÕ ¹Çïí»É Çµñ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ë³ËïáõÙ ¨ ·) ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ùµ, ÇÝãÁ ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ:
3. ²Ùñ³·ñ»É ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³ÛÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í å»ï³Ï³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ:
ÀÝ¹ áñáõÙ, Çñ³í³ã³÷ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³Ñ»É áã
ÙÇ³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ Ü³Ë³·³ÑÇÝ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ: ²Ûë Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ïµ³ó³éÇ ûñÇÝ³ëï»ÕÍ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ Ýßí³Í ÇÝëïÇïáõïÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ
ÑÝ³ñ³íáñ ³ÝÑ³ñÏÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñ¹»Ý ÇëÏ ¹ñë¨áñí»É »Ý í»ñÁ
Ýßí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:

Государство и право

15

îíÛ³É ¹»åùáõÙ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ. Ï³ñá±Õ ¿
³ñ¹Ûáù å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí» Ý³Ë³Ó»éÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñáí, Ã»± ³Û¹åÇëÇ ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³í³ã³÷
Ñ³Ù³ñí»É Ý³¨ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Ñ³ñó»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ÀÝ¹áõÝ»Ýù` Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í Ñ³ñóÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ýñ³ùí», áñå»ë½Ç Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙÇ ³Û¹ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:
Î³ñÍáõÙ »Ù` ³Ûë Ñ³ñóáõÙ ³é³í»É Çñ³í³ã³÷ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, »ñµ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí» ¿ Ý³Ë³Ó»éÝíáõÙ µ³ó³é³å»ë ïíÛ³É å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åù»ñáõÙ
ïíÛ³É å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ã¿ ¹ÇÙ»Éáõ Çñ³í³ëáõ ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç í»ñçÇÝÝ»ñë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ»Ýù ¹ÇÙ»Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³ÝÁ:
Ðëï³Ï»óÝ»Ýù, áñ ËáëùÁ µÝ³í ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇÝ, »ñµ ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñóÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ í»ñ³å³Ñí³Í ¿ ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ ÉáõÍÙ³Ý
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ÙÛáõë
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï, Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í
Ù³ñÙÇÝ ¿, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ÙÇÝã¨ ûñÇÝ³·ÇÍ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ í»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ³ÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç §¹³ïÇÝ¦:
²ñ¹Ç³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿ ¨ í»ñáÑÇßÛ³É ÇÝëïÇïáõïÇÝ ³éÝãíáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ùíáñáõÙÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í, »Ã» ¹ñ³Ý ÏáÕÙ ¿ ùí»ñ³ÏáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ, µ³Ûó áã å³Ï³ë,
ù³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù»Ï ù³éáñ¹Á: Æ ¹»å, ·ñ³Ýóí³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý Ï»ëÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ µáÉáñ
»ñÏñÝ»ñáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ²¹ñµ»ç³ÝÇ, áñï»Õ ³Û¹ ß»ÙÝ Çç»óí³Í ¿ ÙÇÝã¨ 25 ïáÏáë:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ¹ÇïíáõÙ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, Áëï áñÇª ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ñ»Ýùáí å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇ
Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ùíáñáõÙ, ûñÇÝ³Ïª 75 ïáÏáë: Î³ñÍáõÙ »Ýù` µáÉáñ ³ÛÝ
¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ãÇ ³å³ÑáííáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ùíáñáõÙÁ, Ñ³Ýñ³ùí»Ý Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý, ÇÝãÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ñ³Ýñ³ùí»áí ÁÝ¹áõÝíáÕ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ñï³¹Çñ ÉÇÝ»É ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Æ ¹»å, ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ
ã¿ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÁ ¹³ñÓÝ»É å³ñï³¹Çñ, ù³Ý½Ç ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ¿³å»ë Ï³ßÏ³Ý¹»É å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 11 : êÏ½µáõÝùáñ»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»Éáí ³ÛëåÇëÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ»ï, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³ÝÝ »Ýù, áñ áñáß ¿³Ï³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇ (³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ñ»Ýùáí, å»ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ñó»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¨ ³ÛÉÝ) ³éÝãáõÃÛ³Ùµ
µ³ó³é³å»ë ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ å³ñ½³å»ë ÏÑ³Ý·»óÝÇ
Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³ÝÁ:
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î»°ë ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2009 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 20-Ç §Ð³Ýñ³ùí»Ç É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí CDL-AD(2007)008rev »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, 8-ñ¹ Ï»ï:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

4. Ð³Ýñ³ùí»Ý ¹Çï³ñÏ»É Ý³¨ áñáß³ÏÇ ÑÇÙù»ñáí, ³é³çÝ³ÛÇÝ Ù³Ý¹³ï áõÝ»óáÕ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ íëï³ÑáõÃÛ³Ý
ùí» ï³Éáõ Çñ³í³Ï³Ý ÉÍ³Ï, ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³ÝÁ:
²Ûë ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ËÇëï íÇ×³Ñ³ñáõÛó, áõëïÇ ³ÛÝ Çñ ³ñï³óáÉáõÙÁ ãÇ ·ï»É ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÇÝ »Ýù, áñ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ áã ÙÇßï »Ý áõÝ³Ï ëå³éÇã áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇÝ, ³í»ÉÇÝ` ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ»Ýó ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ³Ùñ³·ñáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ³Û¹åÇëÇ Çñ³í³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ: ê³, Ã»ñ¨ë,
Ã»É³¹ñí³Í ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù ·Çï³ÏóÙ³Ùµ, áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ëáõñ ×·Ý³Å³Ù»ñÇ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ý³Ë³å³ïí»ÉÇ ÙÇçáó »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÑÝ³½³Ý¹áõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³é³çÝ³ÛÇÝ Ù³Ý¹³ï áõÝ»óáÕ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñÙ³Ý Ñ³ñóÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³é³ñÏ³ ¹³ñÓÝ»ÉÁ
Ï³ñáÕ ¿ ¿³å»ë Ýí³½»óÝ»É ³ÝÑ³ñÏÇ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñÏÇñÁ Ñ»ï å³Ñ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ óÝóáõÙÝ»ñÇó:
²í»ÉÇÝ, Ý³¨ Ù»ñ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ
³Û¹åÇëÇ ÙÇçáóÝ Çñ³í³ã³÷ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³Ý·³Ù ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñ: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ýù Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íÇ×³ñÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ÇÙáõÙÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³Û³ó³Í áñáßáõÙÁ12:

12
î»°ë ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 2003Ã. ³åñÇÉÇ 16-Ç ÃÇí ê¸à-412 áñáßáõÙÁ, áñáí ³Ùñ³·ñí»ó Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÁ. §ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ 2003Ã. Ù³ÛÇëÇ 25-ÇÝ Ýß³Ý³Ïí³Í »Ý
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ýñ³ùí», áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ³é³ÝÓÇÝ í»ñóñ³Í í×é³Ï³Ý ¹»ñ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ·áñÍáõÙ,
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ áõ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý É³ÛÝ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ¨áñ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³µ³ÝáõÙ ³Ùñ³·ñí³Íª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ,
÷³ëï»Éáí, áñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¹»é¨ë ³ÝÏ³ï³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñÏ³
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ³Ù³ñ í×éáñáß Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÁÝïñ³Ï³Ý
í»×Ý áõÝÇ Ý³»õ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý »õ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ Ë³ñëËí³Í Ëáñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý »ÝÃ³ï»ùëï, Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ï³Éáí Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇ »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ¹»ñÇÝª áñå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý áõ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ó»õ, ³é³ç³ñÏ»É ÐÐ ÝáñÁÝïÇñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ »õ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝª Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ §Ð³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý »õ Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹` ÷á÷áËÙ³Ý áã »ÝÃ³Ï³, Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ »õ áñå»ë Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ëáñ³ó³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ÙÇçáó ÁÝïñ»É íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ¦:
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5. ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝáõÙ
¹»é¨ë ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ µ³ó³é³å»ë ÝáõÛÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ÁÝÃ³óáÕ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÝ³ÏÇ ¹ñë¨áñáõÙ, ³éÝí³½Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³Ùñ³·ñ»É, áñ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³é³ÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý
ûñ»Ýùáí:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³ñÏ ÏÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ»Ýùáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »É³Ï»ï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù ÏÏ³ÝËáñáß»Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýù áã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ
ã»Ý Ï³ñáÕ Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É, ù³ÝÇ áñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ë ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ï »Ý ¨ ¿³å»ë ã»Ý Ï³ñáÕ ï³ñµ»ñí»É ÅáÕáíñ¹Ç Ï³ÙùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ »Õ³Ý³ÏÇó: Ð³ñÏ ¿ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñëï³Ï»óÝ»É,
áñ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÁ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿,
ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³ÏïÇí Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ áõÕÕáñ¹Ç Ñ³Ýñ³ùí»Ý, ³ÛÉ µ³ó³é³å»ë ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ñ³ñóÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ù³ïã»ÉÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÑÇßÛ³É µÝáõÛÃÇ
ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÝ Çñ³í³ã³÷ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³ëáõ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í, ³ÛÉ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
Ñ³Ýñ³ùí»Ý»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ:
´³óÇ ³Û¹, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ñÏ ¿ ùÝÝ³ñÏ»É Ý³¨
³Ý·áñÍáõÝ³Ï ×³Ý³ãí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³í×éáí ³½³ï³½ñÏÙ³Ý ¹³ï³å³ñïí³Í ¨ å³ïÇÅÁ ÏñáÕ ³ÝÓ³Ýó ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ í»ñ³å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ³éÝí³½Ý Çñ³í³ã³÷ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É, »Ã» ³Û¹ Çñ³íáõÝùÇó ½ñÏí»Ý ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áñáÝù ¹³ï³å³ñïí»É »Ý Í³Ýñ Ï³Ù ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
6. Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ý³Ë³ï»ë»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ùí»Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñ»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ` Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ
Ý»ñ³é»Éáí ÁÝÃ³óÇÏ ûñ»ÝùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ (Ù»ñÅíáõÙ ¿ ûñÇÝ³·ÇÍÁ), ³å³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³å³Ñí»É
ÝáõÛÝ Ý³Ë³·Íáí Ñ³Ýñ³ùí» Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ:
²Ûë ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µáÉáñ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»ÉÝ ³Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ å³ï×³éáí ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áã Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ, ³ë»Ýùª ³ÝÑ³ñÏÇ Í³Ëë³ï³ñ, ÝáõÛÝ Çñ³íáõÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÝ ûÅïíáõÙ ¿ å³ñ½³å»ë ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí, áñÇ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ëáëÏ ³é³ç³¹ñí»É ûñÇÝ³·ÍÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ÇëÏ µáõÝ ûñÇÝ³·ÇÍÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ïñ³ëïí»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó: ²Ûë ÇÝëïÇïáõïÁ, Ã»ñ¨ë, µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ »ñ³ßË³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ.
ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¿³å»ë µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ûñÇÝ³·ÇÍÁ Ù»ñÅ»Éáõ ¹»åùáõÙ
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ÝáõÛÝ Ñ³ñóÝ ³ñ¹»Ý Ï³ñáÕ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ¹ñí»É Ñ³Ýñ³ùí»Ç:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ñ³Ýñ³ùí» ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÝ ³é³í»É å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ×ÛáõÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùáõÙ, »ñµ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñÍÇùÝ ³Ýï»ëáÕ ûñÇÝ³·ÍÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ³å³ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í
¿ »É³Ï»ï ÁÝ¹áõÝ»É ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ¹ñ³Ý ³ñ¹»Ý Ï³ñáÕ ¿ Ñ³çáñ¹»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ÝáõÛÝ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÅËïáÕ ûñÇÝ³·ÍÇ ÁÝ¹áõÝáõÙª Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝí³Í ûñÇÝ³·ÇÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñ³Ý³Ûí»É ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñÇ, ³å³ ³Û¹åÇëÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ ë³ÑÙ³Ýí»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝ³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ:
7. Ð³ñÏ ¿ Ñëï³Ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ë³ÑÙ³Ý»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¹ñí³Í Ñ³ñóÇ Ï³Ù ûñÇÝ³·ÍÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó
Ý³Ë³å»ë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: Ü³Ë, Ñ³ñÏ ¿ Ñëï³Ï
³Ùñ³·ñ»É, áñ ËáëùÁ µ³ó³é³å»ë ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, ÇÝãÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ í»ñçÇÝÇë µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÇ Ï³Û³óÙ³Ý, ³ÛÉ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ÝËáñáß»É ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ÆÑ³ñÏ»,
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íëï³ÑáõÃÛáõÝ í³Û»ÉáÕ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¹»åùáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É µÝáõÛÃÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¨ í×éáñáß Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¨ë Çñ³í³ã³÷ ã¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ ³Ý»ÉÁ:
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ Ã»ñ¨ë Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï³åÝ¹»É Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇßÛ³É Ó¨»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñëï³Ï ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ: Î³ñÍáõÙ »Ýù
³Ûë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹»åùáõÙ áõÝÇ ÝáõÛÝ Ñ³Ï³ÏßéáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ý å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: ÜÏ³ï»Ýù Ý³¨, áñ ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³í³óÇáñ»Ý Ñ³Ý·»É ¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ, µ³óÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÇó, å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ý³¨ Çñ ë»÷³Ï³Ý ûñÇÝ³·ÇÍÁ, ÇÝãÁ ¹ñíáõÙ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ
Ëáëù Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µ³ó³é³å»ë ÉñÇí Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ µ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ, ù³Ý½Ç ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ûñÇÝ³·ÍÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÇ Í³·áõÙ:
ì»ñáÑÇßÛ³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÇÝëïÇïáõïÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý µ³ó³é³å»ë ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇÝ, áñáÝù Ç ½áñáõ »Ý Ï³ÝËáñáß»Éáõ ÑÇßÛ³É ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ»ï³·³ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, Ý³¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:
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FUNDAMENTAL TRENDS OF THE REVISION
OF THE REFERENDUM AS AN INSTITUTE
OF DIRECT DEMOCRACY
Gevorg Danielyan
Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the YSU Chair
of Constitutional Law, Advisor to the Constitutional Court of the Republic of Armenia,
Chairperson of the Board of the Centre for Constitutional Law
_________________________________________

Gevorg Danielyan’s article titled “Fundamental Trends of the Revision of the
Referendum as an Institute of Direct Democracy” is devoted to the research of several
issues, which are conceptual from the point of view of constitutional reforms. The issues of
scientific and practical importance were presented in the article, which are now perceived
as factors predetermining the course of constitutional reforms. Particularly, various
approaches concerning the interrelationship of direct and representative democracy, the
scopes of referendum, the legal value of the advisory referendum, referendum on the basis
of citizen’s initiative and regarding other similar issues.
In the final part of the article the author presents several conclusions, some of which,
as it is indicated in the article, are also included in the “Concept of Constitutional Reforms”.
Moreover, the mentioned proposals were subject to appropriate discussions on the stage
of public hearings of the noted Draft Concept Paper, which gave the author an opportunity
to reflect also the recalls concerning this.
Via the conclusions presented in the article an attempt was made not only to
predetermine the course of constitutional reforms, but also to refer as sufficiently as
possible to the issues related to this topic and being a target for unnecessary
misinterpretations.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА КАК ИНСТИТУТА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Геворк ДАНИЕЛЯН
Доктор юридических наук, профессор
зав. кафедрой конституционного права ЕрГУ,
председатель Совета "Центра конституционного права"
Статья Геворга Даниеляна, озаглавленная «Основные тенденции пересмотра
референдума как института непосредственной демократии", посвящена исследованию ряда вопросов, имеющих концептуальное значение для конституционных реформ. В статье были представлены вопросы научно-практического значения, которые в настоящее время воспринимаются как факторы, предопределяющие курс
конституционных реформ. В частности, различные подходы, касающиеся взаимосвязи непосредственной и представительной демократии, рамок референдума, юридической значимости консультативного референдума, референдума на основании
гражданской инициативы и относительно других аналогичных вопросов.
В заключительной части статьи автор представляет несколько выводов, некоторые из которых, как указано в статье, включены также в «Концепцию конституционных реформ". При этом, эти предложения были предметом соответствующих обсуждений на этапе общественных слушаний указанного проекта концепции, что дало автору возможность представить также отзывы относительно этого.
Посредством представленных в статье выводов была предпринята попытка не
только предопределить курс конституционных реформ, но и как можно исчерпывающе обратиться к связанным с этой темой вопросам, которые стали предметом различных неуместных толкований.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – h³Ýñ³ùí», åÉ»µÇëóÇï, ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí», ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ
Ключевые слова: Референдум, плебисцит, консультативный референдум, непосредственная
демократия, представительное народовластие, всенародное голосование, конституционноправовые реформы, Конституция РА
Keywords: Referendum, plebiscite, advisory referendum, direct democracy, representative
democracy, popular vote, constitutional-legal reforms, the RA Constitution
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ
ÎàÔØÆò ìºîàÚÆ Æð²ìàôÜøÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü
²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü àðàÞ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºð
Ø»ñÇ ê²ð¶êÚ²Ü
ºäÐ ³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
_____________________________________

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÷áË³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ½ëåáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ
ï³ññ»ñ µáí³Ý¹³ÏáÕ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ áÉáñïáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý h³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ¨
Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý í»ñ³å³Ñí³Í Ñ»ï³Ó·áÕ ³ñ·»ÉùÇ (í»ïáÛÇ) Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ¨ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ ³éÏ³ áñáß ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝó í»ñ³µ»ñÛ³É ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³éÏ³ »Ý áñáß µ³ó»ñ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üßí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ áõÕÇÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Çñ³í³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÏáÝÏñ»ï ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ:
1. ´³½Ù³ÃÇí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ,
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³å³Ñí³Í ¿ »ñÏñÇ Ü³Ë³·³ÑÇÝ: ²Ûëå»ë, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í ûñ»ÝùÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïáª ùë³ÝÙ»ÏûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, ëïáñ³·ñáõÙ ¨ Ññ³å³-ñ³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ 20.02.2002 Ã. ÐÐ ûñ»Ýùáí ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ 10-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ (72-ñ¹ Ñá¹., Ï»ï 5):
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÁª áñå»ë ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó: ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ûñ»ÝùÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïáª ùë³ÝÙ»ÏûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ,
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí
³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíª å³Ñ³Ýç»Éáí Ýáñ ùÝÝ³ñÏáõÙ: ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿
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ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ (55-ñ¹ Ñá¹., Ï»ï 2): Üßí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ åñáÙáõÉ·³óÇ³1:
àõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáí ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ûñ»ÝùÝ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ, ÇëÏ 72-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáíª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ:
ØÇÝã¹»é §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 72-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïáõÙ
Ýßí³Í ¿ ûñ»ÝùÝ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ï³Ù ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 73-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ï»ïáõÙª ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ (Ï³Ù) ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓí³Í ûñ»ÝùÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ §Æñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 03.04.2002 Ã. ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ »Ã» Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ
Ýßí³Í ÝáñÙÇ ÏÇñ³éáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³Ï»ï»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ §¨¦
Ï³Ù §áõ¦ ß³ÕÏ³åáí µ³Å³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ³å³ ³Û¹ ÝáñÙÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ãí³ñÏí³Í µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ (³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ¿: ÆëÏ »Ã» Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ Ýßí³Í ÝáñÙÇ ÏÇñ³éáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ §Ï³Ù¦ ß³ÕÏ³åáí µ³Å³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ³å³ ³Û¹ ÝáñÙÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³Ý ¿ Ãí³ñÏí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ³éÝí³½Ý Ù»ÏÇ (Ï³Ù ³é³ñÏáõÃÛ³Ý,
Ï³Ù ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ý) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ2:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 72-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5ñ¹ Ï»ïÇó µËáõÙ ¿, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ ûñ»ÝùÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí
í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ï³Ù ¿É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ áã ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³ÛëåÇëÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñÇù áõÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³1

§äñáÙáõÉ·³óÇ³¦ »½ñáõÛÃÁ Í³·áõÙ ¿ É³ïÇÝ³Ï³Ý §promulgatio¦ µ³éÇóª Ý»ñ³é»Éáí »ñÏáõ ÷áËÏ³åí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñª ³) å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ûñ»ÝùÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ ¨ µ) ûñ»ÝùÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ: ²Ûë
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ³Ïï»ñÁ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³Ïï»ñÇ: úñ»ÝùÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ³í³ñïÇÝ ¿
Ñ³ëóÝáõÙ ûñÇÝ³ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÇëÏ ûñ»ÝùÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ¹ñ³Ý Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý
áõÅ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ, ÏÛ³ÝùÇ ¿ ÏáãáõÙ ³ÛÝ: Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ï³ÝËáñáßáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ
å³ÑÁ, ¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: äñáÙáõÉ·³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÁ Ï³ñáÕ ¿ ãëïáñ³·ñ»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ ¨ ³ñ·»Éù (í»ïá) ¹Ý»É ¹ñ³ íñ³: ÆëÏ í»ïáÛÇ
ÇÙ³ëïÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Û¹ Ï»ñå å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõËÝ Çñ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í, ë³Ï³ÛÝ ¹»é¨ë áõÅÇ Ù»ç ãÙï³Í ûñ»ÝùÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:
²Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ü³Ë³·³ÑÇÝ ³ÏïÇíáñ»Ý ÙÇç³Ùï»É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ,
ÇÝãÁ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½ëåáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ Ï³éáõó³Ï³ñ·Ç Ï³ñ¨áñ µ³ÕÏ³óáõóÇã ï³ññ ¿ ( ï»°ë Паречина С. Г. Институт президентства:
история и современность. – Минск: ИСПИ, 2003 (www.lib.ru/POLITOLOG/parechina.txt?
format=_with-big...html)):
2 ÆëÏ »Ã» Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ Ýßí³Í ÝáñÙÇ ÏÇñ³éáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëïáñ³Ï»ï»ñáí
Ï³Ù §¨¦ Ï³Ù §áõ¦, ÇÝãå»ë Ý³¨ §Ï³Ù¦ ß³ÕÏ³åáí µ³Å³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ³å³
ëïáñ³Ï»ï»ñáí Ï³Ù §¨¦ Ï³Ù §áõ¦ ß³ÕÏ³åÝ»ñáí µ³Å³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëáí ³Û¹ ÝáñÙÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ §Ï³Ù¦ ß³ÕÏ³åáí
µ³Å³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëáí µ³í³Ï³Ý ¿ Ãí³ñÏí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ³éÝí³½Ý Ù»ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñá¹. 45, Ù³ë 10):
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å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝáñÙ»ñÇÝ: ²ëí³ÍÁ í»ñ³µ»ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 73-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ï»ïÇÝ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í ûñ»ÝùÁ ëï³Ý³Éáõó
Ñ»ïá ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ýáñ ùÝÝ³ñÏÙ³Ýª ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ¨° ³é³ñÏáõÃÛáõÝ(Ý»ñ), ¨° ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ(Ý»ñ): ÀÝ¹ áñáõÙª Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³é³ñÏáõÃÛáõÝ(Ý»ñ) ûñ»ÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ(Ý»ñ)ª ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ñá¹í³ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÷áËÏ³åí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
18.12.2007Ã. Ðú-285-Ü ÐÐ ûñ»ÝùÝ3 ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝáí ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù µ³í³Ï³Ý Ù»Í³ÃÇí ¿ÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ñ, áñ µ³óÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó, ÙÛáõë µáÉáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ í»×»ñÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ, áñåÇëÇ Ùáï»óáõÙÁ ã¿ñ µËáõÙ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 100-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇó ¨ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 28.11.2007 Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í ÐÐ í³ñã³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 145-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇÝ4: àõëïÇ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ: ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ÇñùÁ ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí` ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ÐÐ
ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 14-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïÁ ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ. §ÀÝïñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í»×»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
µáÕáù³ñÏí»É ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ¦: ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ Ý³¨ µáÕáù³ñÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ
³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»É ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·áí5:
Î³Ù, ûñÇÝ³Ï, ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ÁÝ¹áõÝí»É
§ä»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óñ³Í ³ÝÓ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨
§ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ
÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 04.02.2014 Ãí³Ï³ÝÇª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª
Ðú-1-Ü ¨ Ðú-2-Ü ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÁ6: ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÇ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÇ ã³÷ÇÝ: Ü³Ë³·³ÑÝ ³é³ç³ñÏáõÙ
¿ñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 12.12.2013 Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í §ä»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óñ³Í ³ÝÓ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹
Ù³ëÁ Éñ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ. §êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ
Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝ ½µ³3

î»´ë ÐÐäî 2007.12.26/66(590), áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 26.06.2011 Ã.:
àõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 05.12.2013 Ã., Ðú-139-Ü:
5
î»´ë http://parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=2606&year=2007&month=12&day=
17&lang=arm:
6
î»´ë ÐÐäî 2014.02.26/8(1021) Ñá¹. 93 ¨ ÐÐäî 2014.02.26/8(1021) Ñá¹. 94:
4
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Õ»óñ³Í ³ÝÓÇ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÇ ã³÷Á Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí¦, ÇëÏ §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³uÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ñ ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ. §Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óñ³Í ³ÝÓÇÝ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 14ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí ¨ 3-ñ¹ Ù³ëÇ 5-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í í×éáí ³Ý·áñÍáõÝ³Ï ×³Ý³ãí»Éáõ
ÑÇÙùáí ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï §ä»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óñ³Í ³ÝÓ³Ýó
ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ã³÷áí...¦7:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
í»ïáÛÇÝ ¨ ¹ñ³ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ (55-ñ¹ Ñá¹., Ï»ï 2, 72-ñ¹ Ñá¹.) ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ §ûñ»Ýù¦ »½ñáõÛÃÁ: ¸ñ³
Ñ»ï Ù»Ïï»Õª §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã³é³ñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ñáõÛÃ (73-ñ¹ Ñá¹., Ï»ï 3): ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» ³Ý·³Ù Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý áã Ã» ûñ»ÝùÇÝ
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí ¿ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ûñ»ÝùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ:
Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ ÇÝëïÇïáõïÝ áõÝÇ áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ8: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë. áõß³·ñ³í ¿ ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ´»É³éáõëÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, Áëï áñÇª Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ûñ»ÝùÁ Ï³Ù ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ Çñ
³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïª ÏñÏÝ³ÏÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ, ÙÇÝã ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³É³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ, ûñ»ÝùÁ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ ¨ ÙïÝáõÙ áõÅÇ Ù»ç,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³ ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ, áñáÝó í»ñ³µ»ñÛ³É Ü³Ë³·³ÑÝ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É9:
ÆÑ³ñÏ» ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µ³ó³é»É, áñ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý í»ñ³µ»ñ»É ûñ»ÝùÇ ³ÝÏÛáõÝ³ù³ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ýó í»7 î»´ë http://parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=6392&year=2014&month=02&day=03:
ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí »Ý ÁÝ¹áõÝí»É Ý³¨ §²íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 13.05.1996 Ã. Ðú-56 ûñ»ÝùÁ (ÐÐ²Äî 1996/10, áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿
06.01.2007 Ã.) ¨ §Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 13.05.1996 Ã. Ðú57 ûñ»ÝùÁ (ÐÐ²Äî 1996/10, áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 20.01.2000 Ã.): î»´ë www.arlis.am:
8
úñÇÝ³Ïª üñ³ÝëÇ³ÛÇ 1958 Ã. ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ûñ»ÝùÁª ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ
÷áË³Ýó»Éáõó Ñ»ïáª 15 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ü³ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇÝã ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ å³Ñ³Ýç»É
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇó ûñ»ÝùÇ Ï³Ù ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ýáñ ùÝÝ³ñÏáõÙ, áñåÇëÇ å³Ñ³ÝçÁ ãÇ
Ï³ñáÕ Ù»ñÅí»É (10-ñ¹ Ñá¹.):
9
î»´ë Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.), Ñá¹. 84,
Ï»ï 24, Ñá¹. 100:
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ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ ûñ»ÝùÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç µ»ñ»É áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ññ³ï³å ÏÇñ³éáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ í»ñÁ Ýßí³Í Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñ¹³ñ³óí³Í Ñ³Ù³ñ»É:
2. Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³éÏ³ ¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ: ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ10 (Ñá¹. 72),
ÇÝãÇó Ñ»ïá Ü³Ë³·³ÑÁ å³ñï³íáñ ¿ ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ëïáñ³·ñ»É ¨ Ññ³å³ñ³Ï»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ (Ñá¹. 55, Ï»ï 2):
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó í»ïáÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 73-ñ¹
Ñá¹í³Íáí, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ í»ñ³¹³ñÓñ³Í ûñ»ÝùÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ¨ ³é³çÇÏ³ ãáñëûñÛ³ ÝÇëï»ñÇ ûñ³Ï³ñ·»ñáõÙ
ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ ³é³Ýó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ¨ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ»ñÃ11: ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ï³Ù ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓí³Í ûñ»ÝùÁ 24 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ÉË³¹³ë³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, áñÁ ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ³é³çÇÏ³ ãáñëûñÛ³ ÝÇëï»ñÇ ³é³çÇÝ ÝÇëïÇó ³éÝí³½Ý 2 Å³Ù ³é³ç: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ùÝÝ³ñÏ»É ÙÇ³ÛÝ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
º½ñ³÷³ÏÇã »ÉáõÛÃáõÙ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³ñÏ»É ÁÝ¹áõÝ»É ûñ»ÝùÁª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ï»ëùáí Ï³Ù ûñ»ÝùÁ
Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ëùÇ
10

ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý µ³ó³ñÓ³Ï ¨ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý í»ïáÝ: ä»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ µ³ó³ñÓ³Ï í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÇ, ³Ûëå»ë ³ë³Í,
í»ñçÝ³Ï³Ý Ù»ñÅáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ, Ã»¨ Ó¨³Ï³Ýáñ»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ¿, ûñÇÝ³Ï,
Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ, ´»É·Ç³ÛÇ ÙÇ³å»ïÝ»ñÇÝ: Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý í»ïáÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §áõÅ»Õ¦ ¨ §ÃáõÛÉ¦ í»ïáÝ»ñÇ: Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý §áõÅ»Õ¦ í»ïáÝ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ, »ñµ»ÙÝ ¿Éª µ³ñ¹³óí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ùµ (ûñÇÝ³Ïª ²ØÜ-áõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ ´»É³éáõëáõÙ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
å³É³ïÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-áí): ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý §ÃáõÛÉ¦ í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë Ï³ÝáÝ,
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ
(üñ³ÝëÇ³, Æï³ÉÇ³, ÐÝ¹Ï³ëï³Ý ¨ ³ÛÉÝ): ì»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùáí ûÅïí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ`
»íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Ý³Ëù³Ý ûñ»ÝùÁ
ëïáñ³·ñ»ÉÁ ¹ÇÙ»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝª
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ëïáñ³·ñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ ûñ»ÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí: ÜÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í »Ý, ûñÇÝ³Ï,
È»Ñ³ëï³ÝÇ (ê³ÑÙ. 122-ñ¹ Ñá¹.), üñ³ÝëÇ³ÛÇ (ê³ÑÙ. 61, 62-ñ¹ Ñá¹.), èáõÙÇÝÇ³ÛÇ (ê³ÑÙ. 77,
144, 145-ñ¹ Ñá¹.) Ü³Ë³·³ÑÝ»ñÁ:
11
î»°ë Ý³¨ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 72-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ:
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µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ Ñ»ï³Ó·»É ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹ ãáñëûñÛ³ ÝÇëï»ñÇ ëÏÇ½µÁ, áñÁ (Ñ»ï³Ó·áõÙÁ) Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í ³é³Ýó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý: ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ Ñ³ñóÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ í»ñëÏëíáõÙ ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇª ÙÇÝã¨ 3 ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ »ÉáõÛÃáí, áñáõÙ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³ñÏ»É ÁÝ¹áõÝ»É ûñ»ÝùÁª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ëùáí:
ºÃ» ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ¹ñí³Í Ñ³ñó»ñÁ ã»Ý ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ãíáí Ó³ÛÝ»ñ, ³å³ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 72-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ í»ñ³¹³ñÓí³Í ûñ»ÝùÁ í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ¨ áõÕ³ñÏáõÙ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ:
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹áõÃÛ³Ý 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ, ÁÝ¹áõÝíáõÙ
»Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã»
ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ: ¸ñ³ÝÇó å³ñ½áñáß Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ, ¨
³Ûë ¹»åùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ
Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñ ¿: ê³Ï³ÛÝ ËÝ¹Çñ ¿ Í³·áõÙ
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åùáõÙ ûñ»ÝùÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë, Áëï ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 75-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ (3-ñ¹ Ù³ë)ª Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Ýí³½»óÝáÕ Ï³Ù Í³Ëë»ñÝ ³í»É³óÝáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ
Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛëåÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ÇÝãåÇëÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÇ Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÝ, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ·³íáñí³Í ã¿:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õª Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÷á÷áË»É ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ý³Ë³ï»ë»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ å³ñ½ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É (2/3) Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ 12 : àñå»ë Ýßí³Í ï»ë³Ï»ïÇ
ÑÇÙÝ³íáñáõÙ` µ»ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëï³ñÏÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª »Ã» ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý û·ïÇÝ ãÇ ùí»³ñÏáõÙ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ·áÝ» »ñÏáõ »ññáñ¹Á, ³å³ ³Û¹
ûñ»ÝùÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ ÁÝ¹áõÝí³Í, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÇ Ï³ÙùÁ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ûñ»Ýù, ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ
ãáõÝ»Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ñ³Ýç13:
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É (2/3) Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·Ç ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³Ùñ³·ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý,
12

î»°ë Арутюнян А. Ш. Институт Президента Республики Армения. Ереван, 1996, ¿ç»ñ 235-236:
î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, å³ï. ËÙµ. Ü. ². ²Ûí³½Û³Ý, ºñ¨³Ý, ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2011, ¿ç 126:
13
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Ï¹³éÝ³ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ: ²í»ÉÇÝ, ÙÇ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, »ñµ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÝ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ Õ»Ï³í³ñÁ, ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Éáõñç Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¿ ¹ÝáõÙ Ýñ³ í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó, ³Ý·³Ùª å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:
ê³Ï³ÛÝ, µáÉáñ å³ñ³·³Ý»ñáõÙ, »ñµ ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÝ ¹»åù»ñÇÝ, »ñµ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ
¿, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñ»É Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁª ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É (2/3) Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ
Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÛÇª ÝÙ³Ý Ó¨áí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ÝáñÙ ³ñ¹»Ý ÇëÏ µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿: Àëï ³Û¹Ù, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³·ÇÍÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïáª ùë³ÝÙ»ÏûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíª å³Ñ³Ýç»Éáí Ýáñ ùÝÝ³ñÏáõÙ: ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ »ññáñ¹áí í»ñëïÇÝ ³é³ç³ñÏí³Í ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ¿ ¹ÝáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ
(111-ñ¹ Ñá¹., Ù³ë»ñ 3, 4):
3. Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ·Çï³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
Ý³¨ ¹ñ³ ÑÇÙù»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý ³éáõÙáí: ä»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÇ
íñ³ í»ïá ¹Ý»Éáõ ÑÇÙù»ñÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù ËÙµÇª Çñ³í³Ï³Ý
(ûñÇÝ³Ïª ûñ»ÝùÇª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ë»ÉÁ, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ, ûñ»ÝùÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ14),
ïÝï»ë³Ï³Ý (ûñÇÝ³Ïª ûñ»ÝùÇ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ãÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ª å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç íñ³ áõÝ»ó³Í µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ) ¨
ù³Õ³ù³Ï³Ý (»ñµ í»ïáÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý í³ñ³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ûñ»ÝùÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ùµ): ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ áõÕÕ³ÏÇ ãÇ ÝßíáõÙ15:
14

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñÍÇùÝ»ñ »Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ »Ã» å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ãÇ ëïáñ³·ñáõÙ ûñ»ÝùÁ ¹ñ³ª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ï³ë»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ,
³å³ Ý³ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¹áõñë ãÇ ·³ÉÇë Çñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇó ¨ ãÇ
§÷áË³ñÇÝáõÙ¦ ¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ: úñÇÝ³ëï»ÕÍ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ¹ñ³
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³½³ï Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ÁÝ¹áõÝ»É Ï³Ù Ù»ñÅ»É ûñÇÝ³·ÇÍÁª ³é³ç ù³ß»Éáí
ï³ñµ»ñ ÷³ëï³ñÏÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙª áñù³Ý Ñëï³Ï »Ý Ó¨³Ï»ñåí³Í ³Û¹ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý
Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ï»´ë И. В. Филиппов. Роль
Президента в обеспечении разделения и взаимодействия властей в Российской Федерации: Дис...
канд. юрид. наук. –М.: РГБ, 2003, ¿ç 74):
15
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»´ë Марино Иван. Сравнительно-правовой анализ конституционно-правовых
отношений Президента с иными высшими органами государственной власти (опыт России,
Италии, США и Франции): Дис... канд. юрид. наук, Москва-2005, ¿ç»ñ 52-56: î»´ë Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝ¹Ñ. ËÙµ. ¶. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ².
ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ (Ñá¹. 55, Ï»ï 2, Ñ»ÕÇÝ³Ïª Ð. ºÝ·áÛ³Ý), §Æñ³íáõÝù¦, 2010 Ã., ¿ç 606:

28

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 55-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ã»Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÝ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ÑÇÙù»ñÁ, ¨ ³Ûë Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ ÃáÕÝí³Í ¿ Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿ª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Û¹
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ýª ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:
ì»ïáÛÇ ÑÇÙù»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»É Ü³Ë³·³ÑÇÝª Ù»ñÅ»Éáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í
ûñ»ÝùÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ³Ý·³Ù ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
íñ³ ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí, ÇÝãÝ ûñÇÝ³ëï»ÕÍ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ý·Ý»óÝ»É ÷³ÏáõÕáõ ³éç¨: ²Û¹ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙª ³ñ¹Ûá՞ù Ü³Ë³·³ÑÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ñ³Ý¹»ë
·³É áñå»ë ³ïÛ³Ý, áñÁ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷³ëïáõÙ ¿ ³Û¹ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ¨ ÷³ëïáñ»Ý ÏÇñ³éáõÙ ·áñÍáõÝ ÙÇçáóÝ»ñ §Çñ³í³Ë³ËïÇ¦ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
Ã»՞ ¹³ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ ¿: øÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáí Ýßí³Í
Ñ³ñóÁª èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ý³Ë Ñ³Ý·»É ¿ ³ÛÝ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ è¸ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 107-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ ÇÙ³ëïáí
Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ¸³ßÝ³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³É³ï
í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÁ Ù»ñÅáõÙ ã¿: ¸³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ Ù»ñÅáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ å³É³ïÇ
ÏáÕÙÇó ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Çª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý
¹»åùáõÙ16: 06.04.1998 Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí 11-П áñáßÙ³Ùµ è¸ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó, áñ Ü³Ë³·³ÑÁ å³ñï³íáñ ¿ ëïáñ³·ñ»É ¨ Ññ³å³ñ³Ï»É ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ñ¹»Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ûñ»ÝùÁ íÇ×³ñÏ»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ÇÝãå»ë µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç ³éáõÙÝ»ñáí17: ÀÝ¹ áñáõÙª è¸ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ýßí³Í
áñáßÙ³Ý Ù»ç ÑÕáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É 22.04.1996 Ãí³Ï³ÝÇ í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í áñáßÙ³Ý
íñ³, áñÇ å³ï×³é³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ëáõÙ Ýß»É ¿ñ. §úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨ í»×»ñÁª ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù³-

16
î»´ë Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 года N 10-П “По делу о
толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской федерации”:
ÐÇÙÝ³íáñ»Éáí Çñ áñáßáõÙÁª è¸ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ÑÕáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 80-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇÝ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª Ü³Ë³·³ÑÁ è¸ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ³ßË³íáñÝ ¿, ³å³ÑáíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ áõ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Æ ¹»å,
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï:
17
î»´ë Постановление Конституционного Суда РФ N 11-П от 6 апреля 1998 года “По делу о
разрешении спора между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации, между
Государственной Думой и Президентом Российской Федерации об обязанности Президента
Российской Федерации подписать принятый Федеральный закон “О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации”” / Российская газета, 21 апреля 1998 г.:
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Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ó»éù ãµ»ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ¦18:
²ÛëåÇëáí, å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÝ»ñÇ íñ³ í»ïá ¹Ý»Éáõ ÑÇÙù»ñÇ
Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í ãÉÇÝ»ÉÁ ¿³å»ë ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ñ³ñóáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý
·ÉËÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ü³Ë³·³ÑÇ
ÏáÕÙÇó í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÇ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÁ ãå»ïù ¿ ã³ñ³ß³Ñ»É, ë³Ï³ÛÝ Ùßï³å»ë å»ïù ¿
å³Ñ»É §å³ïñ³ëï íÇ×³ÏáõÙ¦, ù³Ý½Ç ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó
í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÁ, ù³Ý ¹ñ³ Çñ³óáõÙÁ:
4. ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ã»Ý ëïáñ³·ñíáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ:
²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, §ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 23.03.1992 Ã. ÐÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç
ÏáÕÙÇó í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ
áõÕ³ñÏí»Éáõó Ñ»ïá ³ÝÑ³Ûï å³ï×³éÝ»ñáí ãÇ ëïáñ³·ñí»É ¨ Ññ³å³ñ³Ïí»É:
Ð»ï¨³µ³ñ, Ã»¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý (ê³ÑÙ. 55-ñ¹ Ñá¹., Ï»ï 2), ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µ³ó³é»É:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áñå»ë
Ü³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙù Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ü³Ë³·³ÑÇ í»ïáÛÇÝ ã³ñÅ³Ý³ó³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ýª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·Ç ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ùµ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ÈÇïí³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ßïáÝ³ÝÏ ³ñí»É ê»ÛÙÇ ÏáÕÙÇó Ý³¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Çñ »ñ¹áõÙÁ ÏáåÇï Ë³Ëï»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ19£ Î³Ùª Æï³ÉÇ³ÛÇ ¨
´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áñå»ë Ü³Ë³·³ÑÇÝ å³ßïáÝ³ÝÏ ³Ý»Éáõ
ÑÇÙù ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ý³¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ20: ØÇÝã¹»é ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ö³ëïáñ»Ý, 1998 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ùµ è¸ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ
×ß·ñïáõÙ Ùïóñ»ó ë»÷³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù»ç ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ §í»×Á Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý¦ª Ù³ïÝ³Ýß»Éáí Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
Ï³ñ·Çª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ¿, ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ¹ÇÙ»É Ñ»Ýó ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³Ý: Ü³Ë³·³ÑÁª áñå»ë ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñ, Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÛÝ ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³ÛÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ¨ ¸³ßÝ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³íÇñ»É,
Çñ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ÃáõÛÉ ïñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ íñ³: Üñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ï³Ù
ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï: ²ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ å³ñï³íáñ ¿
ëïáñ³·ñ»É ûñ»ÝùÁ, áñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç Ï³ëÏ³Í ¿
Ñ³ñáõó»É, ¨ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¹ÇÙ»É ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý:
19
î»´ë Конституция Литовской Республики (принята на референдуме 25 октября 1992г.), Ñá¹. 86:
20
î»´ë Конституция Итальянской Республики 1947г. (вступила в силу 1 января 1948г.), Ñá¹. 90,
Конституция Республики Болгария (Обнародована в “Държавен вестник”, бр. 56 от 13 июля
1991г.) Ñá¹. 103: ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ
å³ßïáÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÇó »Ý ÐáõÝ·³ñÇ³ÛáõÙ (ï»´ë Конституция Венгрии от 18 апреля
2011г. (вступила в силу с 1 января 2012 года)., Ñá¹. 13), ÇÝãå»ë Ý³¨ È»Ñ³ëï³ÝáõÙ (ï»´ë
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997г., Ñá¹. 145):
18
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ñáõÃÛ³Ý 57-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ßïáÝ³ÝÏ ³ñí»É å»ï³Ï³Ý ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛëÇÝùÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñ¨¿
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ:
øÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ ´»É³éáõëÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »ñÏáõ å³É³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Å³ÙÏ»ïáõÙ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ãÇ ëïáñ³·ñíáõÙ21:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁª Ü³Ë³·³ÑÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí,
³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³Ù³ñÅ»ù ã»Ý Ýñ³ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ãÏ³ï³ñÙ³ÝÁ, Ã»¨ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ýå³ëï»É í»ñÁ Ýßí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ÝËÙ³ÝÁ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ãëïáñ³·ñÙ³Ý ¨ ãÑñ³å³ñ³ÏÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýó ëïáñ³·ñÙ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³Ñ»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ22: ²ÛëåÇëÇ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿ ¨ ÃáõÛÉ Ïï³ í»ñÁ Ýßí³Í Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ëáõë³÷»É å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉËÇ ¨ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ÙÇç¨ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÇó, Ñ»ï¨³µ³ñª ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇó:

21

î»´ë Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.), Ñá¹. 100:
22
²Ûë ³éáõÙáí, áõß³·ñ³í ¿ ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·³íáñáõÙÁ. §15-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³ÉáõÝ å»ë Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇ ë³ÝÏóÇ³íáñáõÙ: Üßí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
í»ïáÛÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ûñ»ÝùÁ åñáÙáõÉ·³óÇ³ÛÇ Ýå³ï³Ïáí áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ, »Ã» ³ÛÝ 48 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó åñáÙáõÉ·³óÇ³ÛÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ, ³å³ ûñ»ÝùÁ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ åñáÙáõÉ·³óÇ³ÛÇ ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ ê»Ý³ïÇ Ý³Ë³·³ÑÁ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Û¹åÇëÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿
¹ñí³Í ê»Ý³ïÇ ÷áËÝ³Ë³·³ÑÇ íñ³¦ (ï»´ë Конституция Федеративной Республики
Бразилия от 5.10.1988 года (Ñá¹. 66, ¢¢ 3, 5, 7)):
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SOME ISSUES OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION
OF THE RIGHT TO VETO BY THE RA PRESIDENT
Mary SARGSYAN
Postgraduate student of Distance Education
of the YSU Chair of Constitutional Law
________________________

This article systemizes some issues regarding signing and promulgation of the laws
by the RA President on implementation of the right to impose veto on postponed ban (veto)
endowed by the Constitution and overcoming the presidential veto by the National
Assembly and in the domain of currently in force constitutional and legislative regulations,
where, in our opinion, certain gaps and shortcomings are present. Regarding this, as a
result of comprehensive analysis of the revealed problems and highlighted issues, the
possible ways of their solution, in the form of certain suggestions directed towards
improvement of legal structures ensuring their regulation, are presented, as well as on the
basis of study of the relevant experience of a number of states which is of important
theoretical and practical significance.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ВЕТО ПРЕЗИДЕНТОМ РА
Мери САРГСЯН

Аспирант Кафедры конституционного права ЕрГУ
_____________________________

В настоящей статье систематизировано выделены некоторые проблемы, существующие в сферах реализации Президентом РА предоставленного ему Конституцией
права отлагательного вето, в связи с подписанием и обнародованием им законов и
преодоления Национальным Собранием президентского вето, в связи с которыми, по
нашему мнению, существуют некоторые пробелы и недостатки в сфере действующих
конституционных и законодательных регулирований. В этой связи, в результате выявления указанных проблем, всестороннего анализа предъявленных вопросов,
представлены возможные пути их решения в виде конкретных предложений, направленных на совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих их регламентацию, в том числе на основании исследования соответствующего опыта ряда иностранных государств, что имеет важное теоретическое и практическое значение.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ïá, ûñ»ÝùÇ ëïáñ³·ñáõÙ, ûñ»ÝùÇ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí, Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ,
í»ñëïÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»Ýù
Ключевые слова: Конституция, президентское вето, подписание закона, опубликование закона,
возражения, предложения, Национальное Собрание, большинство, повторно принятый закон
Key words: Constitution, presidential veto, sign the law, promulgate the law, objections,
recommendations, the National Assembly, majority, re-adopted law
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ԼԵԶՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Նանե ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________________________

Իրավաստեղծ ու իրավակիրառ գործունեությունն անխուսափելիորեն առնչվում
է բուն լեզվաքաղաքականությանը և հաճախ պայմանավորված է վերջինիս շրջանակներում ընթացող զարգացումներով: Լեզվի հարցը նշված սոցիալական համակարգում բնավ չի սահմանափակվում զուտ տեխնիկական նշանակությամբ. այն
կանխորոշում է տվյալ հասարակարգում մարդու իրավունքների պաշտպանության
երաշխավորվածության աստիճանը: Ընդ որում, խոսքը հանրային իրավահարաբերություններում մայրենի լեզվով հանդես գալու կամ այլ լեզվական երաշխիքների
մասին չէ. խնդիրն անհեմամատ ընդգրկուն է, այն առնչվում է նաև այնպիսի առանցքային սկզբունքների լիարժեք ու հետևողական իրացման հետ, ինչպիսիք են իրավական որոշակիությունը, օրինականությունը և այլն:
Մասնավորապես, զուտ լեզվական չափանիշներով համարժեք ընկալում չապահովող իրավական նորմն ինքնըստինքյան համարվում է իրավական որոշակիության պահանջները չբավարարող՝ դրանից բխող բացասական հետևանքներով
հանդերձ. այդպիսի օրենսդրական դրույթներն անգամ կարող են գործնականում ճանաչվել Սահմանադրությանը հակասող:
Հիշյալ հարցադրումները, ցավոք, դեռևս համարժեք հետազոտության նյութ չեն
դարձել, ինչը, կարծում ենք, թելադրված է նաև այն հանգամանքով, որ լեզվաքաղաքականության հետ առնչվող իրավագիտության արդի հիմնախնդիրները բացառապես ուսումնասիրվում են իրավագետների կողմից և իրավագիտությանը բնորոշ մեթոդաբանությամբ, սակայն ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում գործ ունենք համալիր ու
ամբողջական հետազոտության կարիք ունեցող նյութի հետ: Սույն հոդվածում կփորձենք ողջամիտ շրջանակներում դուրս գալ ավանդական մեթոդաբանությունից և
քննարկման առարկա դարձնել լեզվաքաղաքականության հիմնախնդիրները՝ էլեկտրոնային կառավարման համատեքստում:
Այս ոլորտի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն, ըստ
էության, ոչ միայն դեռևս բավարար չափով չի ուսումնասիրվել, այլև կառավարման
այնպիսի համակարգ է, որն առավելապես է առնչվում ոչ միայն ընդհանուր, այլև համակարգչային լեզվաքաղաքականությանը: Բնական է, որ համակարգչային լեզվաքաղաքականությունը, որին բնորոշ է տարաբնույթ պայմանական նշանների կիրառման պրակտիկան, ունի իր նրբություններն ու իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները, որոնք էական ազեցություն ունեն կառավարման արդյունավետության վրա: Ավելին, այսօր նկատվում է էլեկտրոնային կառավարման ոլորտի տերմինների մեծ
հոսք նաև առօրյա կյանք, որոնք ոչ միայն հասկանալի չեն հանրությանը, այլև ընդհանրապես բացահայտված չեն: Այդ իսկ պատճառով սույն աշխատության նպատակներից է բացահայտել ՀՀ-ում լեզվաքաղաքականության բնագավառում առկա
բացերը և խնդիրները` փորձելով գտնել դրանք լուծելու տարբերակներ, որոնք կի-
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րառելի կլինեն նաև միանգամայն նոր ոլորտի` էլեկտրոնային կառավարման կայացման գործընթացում:
ՀՀ կառավարության 2010թ. փետրվարի 25-ի նիստի N7 արձանագրային որոշման հավելվածով նախատեսվեց Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել էլեկտրոնային հասարակություն, որի բազմաթիվ նպատակներից մեկն էր ստեղծել և
ամբողջ երկրում հասանելի դարձնել էլեկտրոնային կառավարման համակարգը: «Էլեկտրոնային հասարակության ձևավորում» անվանումը կրող ստրատեգիական
գործընթացը, անկասկած, մեծ դերակատարում ունեցավ պետական նորարարական
քաղաքականության համար` ներկայիս գիտատեխնիկական զարգացումները, ինչպես
նաև կառավարման հիմունքների վերաբերյալ պատկերացումների արմատական փոփոխությունները հաշվի առնելով:
Ժամանակի պահանջներին համընթաց պետական քաղաքականության նորարարացումն իր տրամաբանական ազդեցությունն է թողնում նաև մասնագիտական
տերմինաբանության վրա, որը դեռևս ամբողջականության ու հստակության չափանիշներով թերի և անմշակ է: Էլեկտրոնային հասարակության, ինչպես նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կայացման ճանապարհին էլեկտրոնային-համակարգչային մասնագիտական լեզուն կամա թե ակամա ներթափանցում է իրավաստեղծ գործունեության ոլորտ, որի հետևանքով տերմինների անմշակությունը հանգեցնում է լրացուցիչ խոչընդոտների ու անհարկի խառնաշփոթի:
Տերմինաբանության մշակումը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է. այն անխուսափելիորեն պետք է միավորի մտածողությունը՝ գիտակցականը, և լեզուն՝ պայմանական նշաններն ու կանոնները: Տերմինաբանության գիտության մեջ ընդունված
է ասել, որ տերմինն անուն է, իսկ անունը` բառ, հետևաբար` տերմինաբանության
կայացումն անհնար է՝ առանց լեզվաբանական հստակ հնարքների կիրառման 1 :
Շուրջ երկուհազարամյա պատմություն ունեցող իրավաբանական տերմինաբանությունը կարծրացած չէ, այն պարբերաբար ենթարկվել է էական փոփոխությունների`
ժամանակի պահանջներին համընթաց 2 , որպեսզի բավարարի կոնկրետ ժամանակաշրջանի մտածողության կարիքները և ապահովի մտքի ու լեզվի միասնությունը:
Այս տեսանկյունից քսանմեկերորդ դարը բացառություն չէ: Ընդ որում, քաղաքական
և ռազմական գերիշխող դիրք ունեցող ժողովուրդները թելադրել են իրավագիտության ոլորտում ողջ լեզվաքաղաքականությունը: Պատահական չէ, որ լեզվի մշակույթի հարուստ անցյալ ունենալու պարագայում հայրենական իրավագիտության բառապաշարում արմատավորվել են օտարազգի բազմաթիվ այնպիսի տերմիններ (օրինակ՝ հրաման և այլն), որոնց ծագումնաբանության մասին իրազեկված են բացառապես լեզվի նեղ մասնագետները:
Համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որոնցում այս
կամ այն պատճառով տևական ժամանակով բացակայել է ազգային պետականությունը, քաղաքական-պետական տերմինաբանությունն աղքատ է, հակված օտարածին
տերմիններ կիրառելու: Այս առումով, ի տարբերություն գեղարվեստական հարուստ
բառապաշարի, հայերենի քաղաքական-պետական լեզվապաշարը բավականին խոցելի է, այն հաճախ հնարավորություն չի տալիս համապատասխան եզրույթներով ներկա1
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յացնելու միանգամայն տարբեր իրավական ինստիտուտներ ու երևույթներ: Օրինակ`
հայերենում «որոշում» եզրույթը ընդհանուր է՝ միմյանցից իմաստով էապես տարբեր
«постановление», «решение», «резолюция», «расшивка», «decision», «resolution»,
«settlement», «judgement» տերմինների համար: Այդ պատճառով օրենսդիրը յուրաքանչյուր դեպքում հարկադրված ամրագրում է այդպիսի անվանումով իրավական ակտ
ընդունող մարմինը, որպեսզի անհարկի շփոթ չառաջանա: Ընդ որում, խնդիրն էլ ավելի
է բարդանում, երբ նույն ակտերն ընդունվում են միևնույն մարմնի, դատական ատյանի
կողմից:
Այսօր շատ արագ զարգացող իրականության մեջ հաճախ այնպիսի իրավիճակներ
են ստեղծվում, երբ դասական իրավաբանական տերմինները չեն բավականացնում այս
կամ այն իրավիճակը քիչ թե շատ համարժեք բնութագրելու համար: Առաջանում է տերմինաբանական յուրովի վակուում, խոչընդոտներ են ստեղծվում ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ իրավագետների համար:
Ուսումնասիրված գրականության մեջ որոշ տեսաբանների կարծիքով` հետխորհրդային պետություններում բառացի թարգմանված «E-governance» - «էլեկտրոնային կառավարում» տերմինն իր էությանը համարժեք չի ընկալվում3: Կցանկանայինք շեշտել,
որ այս հասկացությունը հնարավոր չէ դիտարկել միայն իրավական տեսանկյունից,
քանզի այն քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և տեխնիկական բաղադրիչների
համակարգ է, ուստի հաջողության գրավականը հենց այս գործոնների գիտականորեն
հիմնավորված համամասնությունն ու ներքին փոխհամաձայնեցված կապը բացահայտելն ու իրացելն է: Զուտ տեխնոլոգիական առումով Էլեկտրոնային կառավարումը պետական մարմինների գործառույթների իրականացման գործընթացին աջակցող տեղեկատվահաղորդակցային ցանցային ենթակառույց է։
Իսկ արդյոք «էլեկտրոնային կառավարում» հասկացությունը լեզվաբանության տեսանկյունից ընդհանրապես որևէ իմաստ արտահայտու՞մ է, թե՞ այն ընդամենը վերացական հասկացություն է, որի բովանդակությունը դեռևս բացահայտված չէ: Լեզվաբանական առումով այս հարցին դժվար է միանշանակ պատասխան տալ: Արդի բառարաններում բացակայում է քննարկվող եզրույթի մեկնաբանությունը, լեզվաբանորեն դժվար է
այն սահմանել, քանի որ «էլեկտրոնային» և «կառավարում» բառերը շարահյուսորեն
չեն կապակցվում, ինչը պայմանավորված է իմաստաբանական տարբերություններով:
Նման համակցությունները լեզվաբանության մեջ կոչվում են մետոնիմիա (փոխանունություն)4, որն առաջանում է սկզբունքորեն տարբեր հարթություններ ընդգրկող տարասեռ եզրույթների համադրումից: «էլեկտրոնային կառավարում» հասկացությունը միավորում է ֆիզիկական-տեխնիկական և սոցիալական հարթությունները:
Իրավական տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվող տերմինն ընդհանրապես լուսաբանված չէ: Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր գործում
են մի շարք նորմատիվ-իրավական ակտեր («Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ.
3

Տե’ս Michiel Backus, E - G o v e r n a n c e a n d D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , Introduction and
examples, Research report N 3, April, 2001, http://www.iicd.org/about/publications/egovernance-and-

developing-countries-introduction-and-examples/report3.pdf
Տե'ս Кузнецов П.У., Административная реформа в контексте формирования электронного
правительства: Терминологические проблемы, Российский юридический журнал, 2012, N3,
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=62905
4
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«էլեկտրոնային գնումների համակարգի ներդրման ռազմավարությունը հաստատելու
մասին» թիվ 137-Ն, 11.11.2010թ. «էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների
դուրսգրման, հարկային հաշիվների սերիայի և համարի գեներացման կարգերը և հարկային հաշիվների ձևերի գինը սահմանելու մասին» թիվ 1504-Ն, 25.01.2008թ. «էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրման
համար դրանց կողմից մատուցվող ծառայություններին առաջադրվող տեխնիկական
չափանիշները հաստատելու մասին» թիվ 116-Ն որոշումները և այլն), որոնք ուղղակի
կապի մեջ են գտնվում «էլեկտրոնային կառավարման» ինստիտուտի հետ, սակայն գոյություն չունի որևէ իրավական ակտ կամ ցանկացած այլ պաշտոնական փաստաթուղթ,
որը կպարզաբանի, թե ի՞նչ է էլեկտրոնային կառավարումը: Ավելին, չնայած այն հանգամանքին, որ «կառավարում» եզրույթը ասոցացվում է գործադիր իշխանության մարմինների հետ, «էլեկտրոնային կառավարումը»` որպես համակարգ, գործադիրի հետ
մեկտեղ ընդգրկում է թե' օրենսդիր և թե' դատական իշխանությունների գործունեությունը:
ՀՀ օրենսդրության մի շարք իմպերատիվ դրույթներ անդրադառնում են իրավական
ակտի որոշակիությանը: Այսպիսով, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանվող իրավական ակտերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների
թվում է նաև նորմատիվ իրավական ակտի կողմից միաբնույթ (մեկ ոլորտ կարգավորող) հարաբերությունների կարգավորումը: Նույն օրենքի 36-րդ հոդվածը դրույթներ է
պարունակում իրավական ակտի լեզվի վերաբերյալ, մասնավորապես` իրավական ակտերի լեզուն պետք է լինի պարզ, հստակ և մատչելի, չի թույլատրվում հնացած և բազմիմաստ բառերի ու արտահայտությունների, պատկերավոր համեմատությունների, այլաբանությունների, չափազանցությունների, փոխաբերական իմաստով բառերի կամ
արտահայտությունների, թաքնված ենթատեքստերի, ինչպես նաև օտարալեզու տերմինների անհարկի օգտագործումը, իրավական ակտում բազմիմաստ բառ օգտագործվելու դեպքում պետք է սահմանվի, թե բառը որ իմաստով է օգտագործվում, իրավական ակտի դրույթները պետք է ընկալվեն միանշանակ, իրավական ակտում միևնույն
հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս պետք է կիրառվեն
միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները:
Սակայն իրավաստեղծ գործունեությունը ձևավորվել ու զարգացել է տեսությունից
անկախ: Որպես օրինակ` շրջանառության մեջ է դրվել «վարչական մարմին» տերմինը,
երբ օրենսդրությունում արդեն իսկ գոյություն ուներ վերջինիս համարժեք «հանրային
իշխանության մարմին» տերմինը: Ընդհանրապես, առանց որևէ լուրջ անհրաժեշտության, հոմանիշ եզրույթների ներմուծումն անհարկի շփոթ է ստեղծում իրավակիրառ գործունեությունում, այն չի նպաստում իրավական որոշակիության սկզբունքի պահպանմանը: Ցանկացած նոր եզրույթ սկզբնական շրջանում անխուսափելիորեն ընկալվում է
որպես իմաստով միանգամայն նոր, քանզի ողջամիտ տրամաբանությունը հուշում է, որ
նոր եզրույթ կիրառելու անհրաժեշտությունը թելադրված է միանգամայն նոր բովանդակությամբ ինստիտուտ կամ իրավական երևույթ արտացոլելու համար: Հոմանիշների առատությունը կարող է խրախուսելի լինել գեղարվեստական խոսքում, սակայն այն
պարզապես անթույլատրելի է իրավական փաստաթղթերում, մանավանդ երբ բավարար չափով չի բացահայտվում այն ներդնելու անհրաժեշտությունը:
Ազգային օրենսդրության մեջ խնդիրներ են ստեղծում նաև այլ երկների իրավական
ակտերից կատարված ոչ համարժեք թարգմանությունները: Օրինակ` Սահմանադրութ-
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յամբ դատախազին վերապահված է «պետական շահերի պաշտպանության հայցեր
հարուցել» լիազորություն, մինչդեռ՝ բովանդակային իմաստով խոսքը ոչ թե պետական,
այլ հանրային շահերի մասին է, որն ավելի լայն և տվյալ համատեքստում ողջամիտ
հասկացություն է: Դրա հետևանքով դատախազը ՀՀ-ում զրկվել է հանրության շահերի
պաշտպանության իրավական հնարավորությունից, հատկապես այն դեպքերում, երբ
խոսքը սոցիալապես թույլ պաշտպանված խավերի մասին է՝ հաշմանդամներ, երեխաներ, անգործունակներ և այլն:
Մեկ այլ օրինակ` ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածով «իրավախախտում» եզրույթը թարգմանվել է «հանցագործություն», 19-րդ հոդվածով «ներկայություն»-ը` «մասնակցություն» և այլն5: Այս դեպքում սխալ թարգմանություն որակելու գնահատականի
հիմքում ոչ թե մեր սուբյեկտիվ ընկալումներն են, այլ կոնկրետ այն միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված նորմերը, որոնք դրված են երկրի Հիմնական օրենքի հիմքում: Ընդ որում, ակնհայտ սխալ թարգմանության արդյունքում առանձին իրավիճակներում գրեթե բացառվում է երաշխավորել միջազգային չափանիշներին լիարժեք
համահունչ իրավաստեղծ ու իրավակիրառ գործունեություն:
Կարծում ենք` հարկ է պարզ գիտակցել, որ իրավական ակտում տեղ գտած հասկացությունների ոչ լիարժեքությունը, երկիմաստությունը, շատ դեպքերում ընդհանրապես բացակայությունը զուտ տեխնիկական խնդիրներ չեն. դրանք հանգեցնում են օրենքի բացի, որն էլ իր հերթին գնահատվում է որպես իրավական որոշակիության
սկզբունքի խախում: Իրավական որոշակիության սկզբունքն առաջին հերթին ենթադրում է կայունություն: Այնինչ մեր իրավաստեղծ պրակտիկայում նորմատիվ իրավական
ակտերում տերմինների սահմանումից հետո է միայն բացահայտվում, որ դրանք ոչ
միայն չեն բավարարում իրավական որոշակիության կանոնները, այլեւ հղի են հակասահմանադրական իրավիճակներ ստեղծելու վտանգով: ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր մի շարք որոշումներով նույնպես անդրադարձել է իրավական որոշակիության
սկզբունքին, մասնավորապես` 13.05.2008թ. թիվ ՍԴՈ-753 որոշման համաձայն. «Իրավական պետության սկզբունքը, ի թիվս այլոց, պահանջում է նաև իրավական օրենքի
առկայություն: Վերջինս պետք է լինի բավականաչափ մատչելի՝ իրավունքի սուբյեկտները պետք է համապատասխան հանգամանքներում հնարավորություն ունենան կողմնորոշվելու՝ թե տվյալ դեպքում ինչ իրավական նորմեր են կիրառվում: Նորմը չի կարող
համարվել «օրենք», եթե այն ձևակերպված չէ բավարար ճշգրտությամբ, որը թույլ կտա
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց դրան համապատասխանեցնել իրենց վարքագիծը. նրանք պետք է հնարավորություն ունենան կանխատեսել այն հետևանքները,
որոնք կարող է առաջացնել տվյալ գործողությունը»:
Միջազգային պրակտիկան տերմինաբանական չափանիշներով ևս չի շրջանցել իրավական որոշակիության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտության հարցը: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ryabykh v. Russia N 52854/99, ECHR
2003-X; Brumarescu v. Romania Reports 1999-VII և մի շարք այլ գործերով անդրադարձել է օրենքի իրավական որոշակիության հիմնախնդրին: Այսպես, Սանդի Թայմսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սահմանել է. «Նախ` «օրենքը» պետք է լինի մատչելի. քաղաքացիները պետք է հան5
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գամանքներին համապատասխան հնարավորություն ունենան կողմնորոշվելու, թե ինչպիսի իրավական նորմեր են կիրառվում տվյալ դեպքի նկատմամբ: Բացի դրանից, նորմը չի կարող համարվել «օրենք», եթե այն ձևակերպված չէ բավարար աստիճանի
հստակությամբ, ինչը քաղաքացուն հնարավորություն կտար դրա հետ համատեղելու
իր վարքագիծը. քաղաքացին պետք է հնարավորություն ունենա կանխատեսելու այն
հետևանքները, որոնց կհանգեցնի տվյալ գործողությունը»6:
Սանդի Թայմսի գործով Եվրոպական դատարանը նաև մեկնաբանել է, որ «օրենքով նախատեսված» արտահայտությունից բխում են երկու պահանջներ: Նախ և առաջ`
իրավունքը պետք է լինի միևնույն չափով մատչելի. քաղաքացիները պետք է համապատասխան հանգամանքներում հնարավորություն ունենան կանխորոշելու, թե տվյալ
դեպքում ինչ իրավական նորմ է կիրառվելու: Երկրորդ` նորմը չի կարող համարվել օրենք, եթե այն ձևակերպված չէ բավարար ճշգրտությամբ, որը թույլ կտա քաղաքացիներին դրան համապատասխանեցնել իրենց վարքագիծը. նրանք պետք է հնարավորություն ունենան հանգամանքների ողջամիտ իրականացմամբ կանխատեսել այն
հետևանքները, որոնք կարող են առաջացնել տվյալ գործողությունները:
Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական դատարանը (ՌԴ Սահմանադրական դատարանի 1995թ. ապրիլի 25-ի թիվ 3-Պ որոշում, ՌԴ Սահմանադրական դատարանի 2003թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 16-Պ որոշում, 2004թ. հունիսի 17-ի թիվ 12-Պ որոշում)
պարզաբանել է, որ իրավական նորմի որոշակիության, հստակության և ոչ երկիմաստության պահանջը բխում է հավասարության և արդարության սահմանադրական
սկզբունքներից, քանի որ այլ բան չի կարող ապահովել իրավական նորմի միասնական
կիրառությունը և բացառել իրավակիրառ պրակտիկայում անսահմանափակ հայեցողությունը, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցնում է կամայականության: Օրենքի առջև
հավասարությունը հնարավոր է ապահովել միայն բոլոր իրավակիրառողների կողմից
իրավական նորմի միասնական ընկալման և մեկնաբանման դեպքում:
Այսօր, ցավոք, Հայաստանի Հանրապետության իրավաստեղծ գործունեությունը
բոլորովին այլ ուղով է ընթանում: Ազգային օրենսդրությունը ոչ միայն թերանում է
հստակ ձևակերպումներ տալու հարցում, այլև ներմուծում է այնպիսի օտարածին տերմիններ, որոնք ոչ միայն հավուր պատշաճի ընկալելի չեն քաղաքացիների ստվար
հատվածի, այլև մասնագետ իրավաբանների համար: Ընդգծենք, որ օրենսդրական
գործընթացի անբաժան մասն է օրենքի նախագծերի լեզվաոճական, խմբագրական
փորձաքննությունը և սրբագրումը, որոնց պատշաճ իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատու է Ազգային ժողովի քարտուղարությունը:
Տրամաբանական է, որ նշված գործառույթներն իրականացվում են լեզվաբանների կողմից, և ավելի քան անհրաժեշտ է, որ վերջիններս կարողանան ընկալել իրավական ակտի և կարգավորվող հասարակական հարաբերությունների էությունը: Այսինքն` օրենսդրական գործընթացն ինքնին ենթադրում է իրավագիտության և լեզվաբանության միահյուսումը: Այդ իսկ պատճառով օրենսդրական գործընթացին մասնակից դարձած մասնագետը նույնպես պետք է կարողանա համատեղել իրավագիտությունը լեզվաբանության հետ. հակառակ դեպքում կստեղծվի քաոսային իրավիճակ, ինչպիսին այսօր հաճախ է հանդիպում պրակտիկայում:
Սույն աշխատության ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող «Էլեկտրոնային
կառավարում» հասկացությունը նույնպես բացառություն չէ: Այսօր պետական մարմին6
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ները, լրատվության միջոցները շարունակ արծարծում են էլեկտրոնային կառավարման
թեման` առանց որևէ հստակ հայեցակարգ ունենալու, ավելին` առանց տերմինի իմաստը բացահայտելու: Այդ իսկ պատճառով քաղաքացին թյուր պատկերացում է կազմում
և վստահություն չի ունենում մի համակարգի նկատմամբ, որի ներդրումը մեծ գումարների, աշխատանքի և երկար տարիների արդյունք է, և որը, որպես հետևանք, չի կարողանում ծառայել իր նպատակին:
Համեմատական վերլուծությունը բերում է այն համոզման, որ առանց դրա խիստ
հիմնավորված պատճառաբանության օտարածին տերմինների կիրառման շրջանակներն ընդգրկուն են հատկապես էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում: Խնդրի լրացուցիչ բարդությունը այն է, որ այդ տերմինների ստվար հատվածը համարժեք ընկալում
չունի նաև էլեկտրոնային շրջանառությունում, քանզի դրանք, ըստ էության, հաճախ նախատեսված են իրենց ավանդական բովանդակությունից էապես տարբերվող իմաստով:
Այսպիսով, հարկ է լինում իրավական հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում կիրառել այնպիսի նոր տերմիններ, որոնց լիարժեք բովանդակությունը բացահայտված չէ հենց «սկզբնաղբյուրներում»` համակարգչային-էլեկտրոնային տիրույթում:
Ամփոփելով վերոգրյալը և գիտակցելով բարձրացված խնդրի նշանակությունը`
կարծում ենք, որ նորմատիվ իրավական ակտերում տերմինոլոգիայի միասնականությունը և կայունությունն ապահովելու, իրավական անհրաժեշտ որոշակիություն երաշխավորելու, լեզվի անաղարտության խնդիրները հավուր պատշաճի լուծելու նկատառումով անհրաժեշտ է ղեկավարվել որոշ նվազագույն պահանջներով, մասնավորապես` առաջարկվում է հիմնվել առնվազն հետևյալ ելակետային դրույթների վրա`
- հարկ է իրավական ակտերում ապահովել տերմինների միատեսակ մեկնաբանությունն ու ընկալումը,
- էլեկտրոնային կառավարման շրջանակներում կարող են կիրառվել միջազգային
ճանաչում ունեցող պայմանական նշաններ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում հարկ կլինի օրենսդրությամբ հստակ բացահայտել դրանց իմաստն ու կիրառման սահմանները,
- հնարավորության դեպքում խուսափել օտարածին տերմինների կիրառումից,
հատկապես` մայրենի լեզվում դրանց համարժեքն ունելու պարագայում և օրենսդրորեն
հստակ ամրագրել օտար տերմինների կիրառման սպառիչ հիմքերն ու պայմանները,
- օտարածին տերմինների օգտագործման պարագայում նպատակահարմար է յուրաքանչյուր դեպքում համապատասխան իրավական ակտում հստակ սահմանել, թե
տվյալ տերմինը ինչ բովանդակությամբ և իմաստով է օգտագործված,
- յուրաքանչյուր դեպքում հստակ ամրագրել, թե այս կամ այն օրենսդրական ակտով ամրագրված եզրույթը կոնկրետ որ իրավական հարաբերություններում կարող է
կիրառվել՝ ընդունելով, որ միևնույն եզրույթը կարող է կիրառվել մի քանի նշանակությամբ,
- օրենսդրական գործընթացին մասնակից լեզվաբանների համար մշակել վերապատրաստման հատուկ դասընթացներ,
- միջազգային փորձի համարժեք հաշվառմամբ անհրաժեշտ է շրջանառության մեջ
դնել և մատչելի դարձնել համապատասխան բացատրական բառարան, որը կներառի
ներպետական իրավական ակտերում օգտագործվող տերմինների բացատրությունները:
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF THE LANGUAGE
POLICY IN THE CONTEXT OF E-GOVERNANCE
Nane GHAZARYAN
Postgraduate Student of the YSU Chair of
Constitutional Law
_______________________________

Lawmaking and enforcement are inevitably connected with language policy and are
often conditioned by the ongoing developments of the mentioned field. The language
problem here is not limited to merely technical matter; it determines the human rights
protection level in the current social system. Moreover, the issue is not about the use of
mother tongue in public legal relations or other linguistic guarantees; the task is more
complicated, as it relates to some vital key principles, such as legal certainty, legality etc.
In particular, when a legal norm is incomprehensible or does not meet linguistic
requirements, it leads to legal uncertainty and may be declared unconstitutional.
Unfortunately, such issues lack research. We believe that mentioned is dictated by
the fact that contemporary problems of law and language policy are reviewed exclusively
by lawyers, when it is obvious that we are dealing with a complex problem.
In the scopes of this article we go beyond the traditional methodology and examine
language policy problems in the context of e-governance.The field was picked, not only
because of its innovativeness, but also because this type of governance deals with
language policy on the whole and mostly with the computerized language policy. Hence,
one of the goals of this piece of work is to disclose the flaws and problems of the language
policy of the RA, proposing solutions applicable for a whole new field, e-governance.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Нане КАЗАРЯН
Аспирант кафедры конституционного права ЕГУ
_____________________________

Правотворчество и правоприменение связаны непосредственно с лингвополитикой, и часто обусловлены развитием данной сферы. Вопрос языка в указанной социальной системе не ограничивается лишь техническим значением, он предопределяет степень гарантированной защищенности прав человека в данном социуме. Задача несравнимо комплексная, сопряженная с полной и последовательной реализацией таких осевых принципов, как правовая определенность, законность и так далее.
Правовая норма, не обеспечивающая эквивалентного восприятия с языковой точки
зрения, автоматически считается не соответствующей требованиям правовой определенности, со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями, вплоть
до признания ее противоречащей Конституции.
К сожалению, современные проблемы правоведения, касающиеся лингвополитики, исследуются только методами, присущими правоведению, но, очевидно, что в
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данном случае имеется необходимость в комплексном и полном исследовании материала. Мы выдвигаем основные проблемы лингвополитики в контексте электронного
управления за пределы традиционной методологии. Выбор сферы определен ее
неисследованностью и тесной связью с общей и компьютерной лингвополитикой. Цели данной работы: выявить пробелы и задачи в сфере лингвополитики в РА, найти
решения, применимые в процессе становления электронного управления.
Բանալի բառեր – էլեկտրոնային կառավարում, լեզվաքաղաքականություն, օրինաստեղծ գործունեություն, տերմինաբանություն, իրավական որոշակիություն, իրավական պետություն:
Ключевые слова: электронное правителство, лингвополитика, правопроизводство,
терминология, правовая определенность, правовое государство
Key Words: e-governance, governance, language policy, lawmaking, terminology, legal certainty,
jural state
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ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ³ëåÇñ³Ýï

___________________________
ä»ï³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç³ÙÇï Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ·Ù³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ÇÝùÝ³Çñ³óÙ³Ý É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿: ²Û¹åÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í »ñÏÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý
ï»ëùáí, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ó¨³íáñ»É ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í»ñçÇÝÇë Ùï³íáñ, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Í³é³Û»óÝ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, áñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ß³Ñ»ñÇó ¨ áõÕÕí³Í ¿ ³Û¹ ß³Ñ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ:
²Ûë »ÝÃ³ï»ùëïáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç`
áñå»ë ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÏñáÕÇ ¹»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÙÁ, ÇÝãÁ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ
Ñéã³ÏÙ³Ùµ ¨ ¹ñ³ Çñ³óÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ùµ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ ÏÛ³ÝùÇ »Ý ÏáãíáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç ¨ ³ÝÑ³ïÇ` ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñáõÙ
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉÇÝ
µÝáñáß µ³óÃáÕáõÙÝ»ñáí ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ å»ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³ÍáõÃÛ³Ý å³Ï³ëáí: ²Û¹åÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý §ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦ ¨ §ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÇ ¿áõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, Ýñ³Ýó Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨` ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ: ´³óÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñéã³Ï³·ñÇó (3-ñ¹ Ï»ï)1, ³ÛÝ Çñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ñ ·ï»É Ý³¨ §²ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

1

î»°ë http://www.gov.am/am/independence/ (25.06.2014, 11:36):
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ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùáõÙ (2-ñ¹ Ñá¹í³Í)2:
¶Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÏ³Ý»ÉÁ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
ÇÝãå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í å»ï³Ï³Ý ¨
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí3:
ÄáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·³Õ³÷³ñÝ ¿ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÅáÕáíñ¹Ç ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ áñå»ë §ÄáÕáíñ¹Ç ÉÇÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝ` ÅáÕáíñ¹Ç
ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙÁ, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ µáÉáñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ¨ ß»ñï»ñÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ¦4:
âÝ³Û³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý µÝáñáßáõÙÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ` ¹ñ³Ýó ×ÝßáÕ
Ù³ëÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ Ñéã³Ï»ÉÁ: àõëïÇ ³é³ç³ÝáõÙ ¿
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ³ñó.
Ç±Ýã
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ù»ç
»Ý
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ³ñ¹Ûá±ù ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
·³Õ³÷³ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ñéã³ÏáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Çñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ÝáõÛÝ³Ï³Ý
»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ³Û¹åÇëÇ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÁ ³éÏ³ ã¿ á´ã ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý, á´ã ¿É ÇÙ³ó³µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñáí: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ áõÕÕ³ÏÇ ¨ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³å: ²é³Ýó ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿, ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁª ÙÇ³ÛÝ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿
ÑÝ³ñ³íáñ Çñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ:
Ø»ñ ¹Çï³ñÏÙ³Ùµ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
·áñÍÝ³Ï³Ý Çñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í áñáß³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: ºí ãÝ³Û³Í
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ã»Ý ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ë»÷³Ï³Ý ÇÝùÝÇßË³Ý Ï³ÙùÇ ÑáõÝáí áõÕÕáñ¹»Éáõ` ÇßËáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ (ÅáÕáíñ¹Ç) ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ` ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ÝÇó ³Í³ÝóíáÕ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³ÛñÝ ¿, áñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³2

î»°ë ÐÐ¶Êî 1991/18:
î»°ë Àðóòþíÿí Ã. Ã., Áàãëàé Ì. Â. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî: Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü,
Èçä-âî ÍÎÐÌÀ, Ì., 2006, ¿ç 275; Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ /ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ¶. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 2010, ¿ç
56:
4
Òèõîìèðîâà Ë. Â.,Òèõîìèðîâ Ì. Þ. Þðèäè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Èçäàíèå 6-å, äîïîëíåííîå è
ïåðåðàáîòàííîå /Ïîä ðåä. Ì. Þ. Òèõîìèðîâà, Ì., 2009, ¿ç 919:
3
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ï³ëË³Ý³ïáõÝ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛëåÇëÇ µÝáñáßÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿.
1) Ñëï³Ï ï³ñµ»ñ³ÏíáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ:
Ð³ïÏ³å»ë Ó¨³íáñí³Í ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý å»ï³Çñ³í³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ »ñÏÁñÝ»ñáõÙ ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ ÝáõÛÝ³óÝ»É ¹ñ³Ýù` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñéã³ÏáõÙÁ ³ñ¹»Ý
ÇëÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çµñ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ,
2) ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ áñå»ë Ñ³í³ù³Ï³Ý-í»ñ³ó³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³, ³ÛÉ¨ ß»ßï³¹ñíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝÇó µËáÕ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
(ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ) íñ³, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ ³é³ñÏ³Û³ÝáõÙ ¨ ÏÛ³ÝùÇ ¿ ÏáãíáõÙ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ,
3) ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë å»ïáõÃÛ³Ý
¹»ñÁ` áñå»ë Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáÕ áõÝÇí»ñë³É ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ:
ì»ñçÇÝ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÁ µËáõÙ ¿ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ
1-ÇÝ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÇó, áñÁ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÅáÕáíñ¹ÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ó¨»ñÇó Ù»ÏÇ` ³½³ï ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ, å»ïáõÃÛ³Ý íñ³ ¿ ¹ÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ5:
Êáë»Éáí ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³ñÏ ¿
Ýß»É, áñ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÑÇÝ· ÷áËÉñ³óÝáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ`
1) ³½³ï ¨ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ,
2) Ï³Û³ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·,
3) ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³å³ÑáíÇ Çñ³í³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
4) å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ÏÉÇÝÇ Ýáñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó,
5) ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·6:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë å»ïáõÃÛáõÝÇó Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý
³ÝÏ³Ë ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ËÙµ»ñÇ ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, Ï³ñáÕ ¿ ¿³å»ë
³ÏïÇí³óÝ»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ
¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ áõÝÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù, Ç ÃÇíë
5

î»°ë Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Paris, 20. III. 1952; î»ë Ý³¨` Ðåøåíèå ïî äåëó Ìàòüå-Ìîåí è Êëåðôàéò îò 2 ìàðòà 1987 ã.,
Series A, N 113, ¿ç 22, para. 47:
6
î»°ë Êáõ³Ý æ. ÈÇÝó, ²Éýñ»¹ êï»÷³Ý, ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. Ð³ñ³í³ÛÇÝ ºíñáå³, Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ ¨ Ñ»ïÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý ºíñáå³, ÎáíÏ³ëÇ ÇÝëïÇïáõï, ºñ¨³Ý, 2011, ¿ç»ñ 26-27:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ùµ: ²Ûëûñ Ù»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÇÝ µÝáñáß »Ý §³Ý¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ¦
¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûï³ñáõÙÁ, ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ù»ç Ñëï³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ó³Íñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
²Û¹åÇëÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó
Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: 2002 Ãí³Ï³ÝÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 1000 ³ÝÓÇ Ñ³ßíáí Ï³½Ù»É ¿ 0,87 ÙÇ³íáñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý
Ï³ÛùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
·ñ³Ýóí³Í »Ý »Õ»É 3757 Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ8: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÝóÏ³óí³Í Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 2 871 7719: ²ÛëÇÝùÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
1000 ³ÝÓÇ Ñ³ßíáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ 1,3 ÙÇ³íáñ ¿: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙ ã¿: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿`
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ýå³ëï»É Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ¸ñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë å»ïù ¿
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñíÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ù»ñ »ñÏáõÙ ÝÏ³ïíáÕ íëï³ÑáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ: úñÇÝ³Ï` 2007 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ 18%-Ý ¿ñ íëï³ÑáõÙ ï»Õ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ10:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ` Ý³¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý íñ³ ¿³å»ë
Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É Ý³¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ¨
áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ³éÏ³ »Ý ³ÛÝåÇëÇ íï³Ý·Ý»ñ, ÇÝãåÇëù »Ý` ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßÇé Éáõë³µ³ÝáõÙÁ, Éáõë³µ³ÝÙ³Ý Ý»Ý·³÷áËáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ11: ²Ûë ÇÙ³ëïáí Éñ³ïí³Ï³Ý
¹³ßïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñ12,
7

î»°ë Ïîãîñÿí Ã. À. Àðìÿíñêîå îáùåñòâî â òðàíñôîðìàöèè, Åð., 2003, ñòð. 223:
î»°ë http://www.justice.am/storage/uploads/stat2013.09kisam.pdf (07.01.2014, 12:11):
9
î»°ë http://www.armstat.am/file/doc/99478213.pdf (15.04.2014, 19:39):
10
î»°ë §Civicus ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝ¹»ùë. Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ. ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉÇó ¹»åÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙ¦ /ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ½»ÏáõÛó, ºñ¨³Ý, 2010
Ã., ¿ç 27: http://program.counterpart.org/Armenia/wp-content/uploads/2011/04/20.01.11-FFinalArmeniaCountryReport_Arm-_3_.pdf (01. 02. 2014, 10:51):
11
î»°ë “Republic of Armenia. Parliamentary Elections 12 May 2007”. OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Report, Warsaw, 10 September 2007, ¿ç 30 (http://www.osce.org/odihr/
elections/armenia/26606, 25. 07. 2013, 13:12):
12
î»°ë §Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ù³ëÇÝ¦ 2000 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 9-Ç ÐÐ ûñ»ÝùÇ 11-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ (http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1464, 25.07.2013, 15:46),
§Ð³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 9-ñ¹ Ù³ëÁ (ÐÐäî N32 (164), 18. 10. 2001);
§î»Õ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ¦ 22-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ (ÐÐäî N11 (186), Ðá¹. 174, 01. 04.
2002):
8
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áñáÝó Ýå³ï³ÏÁ Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ íñ³ ³ÝÑ³ñÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³é»ÉÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Éñ³ïí³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ïÇñáÕ ÷³ëï³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹³ßïÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇó: ²Ûëå»ë, §Èñ³·ñáÕÝ»ñ ³é³Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 2013 Ã. ½»ÏáõÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ù³ÙáõÉÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßáí Ð³Û³ëï³ÝÁ 179 »ñÏñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ½µ³Õ»óñ»É ¿ 74-ñ¹ ï»ÕÁ: Üßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ½»ÏáõÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ð³Û³ëï³ÝÁ ùÝÝ³ñÏíáÕ óáõó³ÝÇßáí 2009 Ã. ½µ³Õ»óñ»É ¿ 111-ñ¹, 2010-ÇÝ`
101-ñ¹, 2011-2012 ÃÃ.` 77-ñ¹ ï»Õ»ñÁ13: ´»ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý íÏ³ÛáõÙ »Ý
Ù»ñ »ñÏñáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí å³ßïå³Ý»É áã ÙÇ³ÛÝ Éñ³ïí³Ï³Ý áÉáñïÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ëï»ÕÍ»É »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·`
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÇó ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ ÙÇïáõÙÝ³íáñ Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ý³¨ Ýñ³Ýáí, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³í ³½³ï³Ï³Ý³óáõÙ ³é³Ýó ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý: àã ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³½³ï³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï`
Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Ù»ÕÙ ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
ê³Ï³ÛÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÇó Ñ»ïá Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ñéã³ÏáõÙÁ áõÕ»Ïóí»ó
¹ñ³Ýó Ã»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ùµ, ¨ ÅáÕáíáõñ¹-å»ïáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÇó å»ïáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ï»ñåí»ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ ß³ï Çñ³íáõÝùÝ»ñ, ù³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý` áñå»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ: ²ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³ËáëÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÑÇß»óÝáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó áã ·ñ³·»ï áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ íï³Ý·Ç Ù³ëÇÝ:
ê³ ÇëÏ³å»ë ßáß³÷»ÉÇ ËÝ¹Çñ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ
Ù»Ýù Ñ»éáõ »Ýù ³ÛÝ Ùï³ÛÝáõÃÛáõÝÇó, áñ Ýßí³Í ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ å»ïù ¿ Ññ³Å³ñí»É
³ÝÙÇç³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÇó Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¹ñ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: àã Ã» Ññ³Å³ñí»É, ³ÛÉ ÏñÃ»É ¨ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É, Ùß³Ï»É ¨ Ï»Ýë³·áñÍ»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, Ýå³ëï»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ïß³×
Çñ³í³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ, Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùµ, ÏÝå³ëïÇ
ùÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý å³Ñ³Ýç ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý³¨ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨
13

î»°ë http://www.panorama.am/am/society/2013/01/30/reporters-without-borders/ (08.01.2014,
10:23):
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ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÝ³·ñÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ14:
ê³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý` å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ
å»ïáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝ ¿ Ó¨³íáñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: ²ÙµáÕç ËÝ¹ÇñÁ
³ÛÝ ¿, áñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ó¨³íáñíÇ ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ,
³é³Ýó ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ áõÝ»Ý³ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÇÝùÝ³³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³Ï³ñ¹³Ï: ØÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³é³ÛÅÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ:
Ø»ñ »ñÏñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹áõñë µ»ñ»É å»ï³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹³ßïÇó: ÆÝãå»ë ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ³é³Ýó å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ÏñÇ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ µÝáõÛÃ, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ãå»ïù ¿ í»ñ³ÍíÇ Ï³é³í³ñíáÕ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ:
ÄáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³çáñ¹ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ Ï³Û³ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿: ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ Ó¨³íáñ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝåÇëÇ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ,
ÙÇçÏáõë³Ïó³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÝ»ñÁ ¨ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ÁÝïñ»Éáõ ¨ Ýñ³Ý í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÝ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³Ïáí, µ³Ûó áã ¹ñ³Ýó Ï³Û³óí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë, 2013 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í »Ý »Õ»É 78 Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýó ÃÇíÁ 2004 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 123, 2006-ÇÝ` 90, 2008-ÇÝ`
7315: Â»¨ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 21-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ýí³½»É ¿, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ¹³ ãÇ
Ñ³Ý·»óñ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí »Ý Ï³ï³ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý
Çñ»Ýó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ: §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 2002 Ã. ÑáõÉÇëÇ
3-Ç ÐÐ ûñ»ÝùÇ 31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ¨ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
2002 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 4-Ç ÐÐ ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ 16 Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ Ïáõë³Ïóáõ14

î»°ë ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÝ³·Çñ: ¶áñÍ»ñ,
ÝÛáõÃ»ñ, Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ (ê³é³ æá½»ý, æ»ÝÇ ÞáõÉó, Ø»ÉÇë³ ø³ëÃ³Ý), ºñ¨³Ý, 2009, ¿ç
596:
15
î»°ë http://www.civilitasfoundation.org/am/spotlight/2009-10-30-08-13-29/828-number-of-politicalparties-in-armenia.html (08.01.2014, 15:56):
16
î»°ë ÐÐäî N1 (236), Ðá¹. 6, 07. 01. 2003:
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ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ
Ýñ³Ýó å³ëÇíáõÃÛ³Ùµ17: ê³Ï³ÛÝ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ 2006 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 22-Ç ê¸à-669 áñáßÙ³Ùµ18 ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 28-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇÝ ¨
43-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ¨ ³Ýí³í»ñ ×³Ý³ã»ó §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 31-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ, 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ Ï»ï»ñÁ19:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Û³óÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ »Ý
Ýå³ëï»É ³ñ¹³ñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñáõÙÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ³é³Ýó Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ï¹³¹³ñ»óÝ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ»Ý³ñ³Ý ãáõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë ã»Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝ³³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ï³Û³ó³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »íñáå³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ20 íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÙÇ³íáñÙ³Ý Çñ»Ýó ·áñÍ³éáõÛÃÁ, ³ÛÉ¨ Ñ³×³Ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇ å³ï×³é
»Ý ¹³éÝáõÙ: àõëïÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Û³óáõÙÁ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ³é³Ýó áñáÝó ³ÝÑÝ³ñ ¿ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³óáõÙÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇã ¿ ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³ÑáíÇ Çñ³í³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ñ ýñ³ÝëÇ³óÇ Éáõë³íáñÇã ìáÉï»ñÁ §²½³ïáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÝ
³ÛÝ ¿, áñ Ï³ËáõÙ áõÝ»Ý³ë ÙÇ³ÛÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇó¦21: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ËáëùÁ áã
Ã» å³ñ½³å»ë ûñ»ÝùÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»É Çñ³íáõÝùÇ
Ñ³Ýñ³×³Ý³ã ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ÝùÇ íñ³: ºñµ»ÙÝ Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,
ëï³Ý³Éáí ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
17

ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÙ³ëÝ³Ïó»ÉáõÝ Ï³Ù
¹ñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝÇó ùÇã ÏáÕÙ Ó³ÛÝ»ñ ëï³Ý³ÉáõÝ: î»ë`
ÐÐäî N34 (209), Ðá¹. 775, 15. 08. 2002:
18
î»°ë ÐÐäî N4 (528), Ðá¹. 32, 17. 01. 2007:
19
§Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 2012 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 9-Ç ÐÐ ûñ»ÝùÇ 7-ñ¹ Ñá¹í³Íáí áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ãí»óÇÝ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: î»ë` ÐÐäî N13
(887), Ðá¹. 187, 07. 03. 2012:
20
î»°ë ûñÇÝ³Ï` “Republic of Armenia. Parliamentary Elections 12 May 2007”/OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Report, Warsaw, 10 September 2007, ¿ç»ñ 28-31 (http://www.osce.org/odihr/
elections/armenia/26606, 27.07.2013, 22:14); î»´ë Ý³¨` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ,
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2012 Ã. Ù³ÛÇëÇ 6/º²ÐÎ/ÄÐØÆ¶ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çïáñ¹³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ½»ÏáõÛó, ì³ñß³í³, 2012 Ã. ÑáõÝÇëÇ 26, ¿ç»ñ 44-50
(http://www.osce.org/hy/odihr/ elections/91962, 27. 07. 2013, 23:49):
21
î»°ë öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, ºñ¨³Ý, 1975, ¿ç 383:
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Ñ»ï, ÙÇÝã¹»é µ³ó³é³å»ë Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»ÏïÇí Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó¨Ý
¿ ûñ»ÝùÁ ¹³ñÓÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ûñ»Ýù22:
Æñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù
µ»ñáõÙ Ù³ñ¹-å»ïáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑ³ïÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÑ³ïÁ å³ßïå³Ýí³Í ÏÉÇÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý
Ï³Ù³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Ûë ÇÙ³ëïáí ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, áñÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ Ñéã³ÏáõÙ ¿. §ä»ïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí` áñå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ·áñÍáÕ Çñ³íáõÝù¦: ä»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
Çñ³íáõÝùáí Ï³ßÏ³Ý¹»ÉÁ µËáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ, ³ÛÉ Ý³¨ å»ïáõÃÛ³Ý
ß³Ñ»ñÇó: î³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Çñ³í³ëï»ÕÍ ¨ Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³Ý óáõÛó ¿
ï³ÉÇë, áñ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³
Ë³ñëËí³Í å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý »Ý: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿
Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÄáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï»Ýë³·áñÍíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí, áñÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿: ²Ûëï»Õ Ï³ñ¨áñ
»Ý áã ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É»·ÇïÇÙáõÃÛáõÝÁ, Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÁ, ³ÛÉ Ý³¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ÏÇñ³éáõÙÁ:
ø³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë áõÕÕí³Í ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, áõëïÇ Ï³ñáÕ ¿
Í³·»É ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ
ÙÇÙÛ³Ýóáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ íï³Ý·: Üßí³Í ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ÷áËÉñ³óÝáÕ,
µ³Ûó ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñÍáÕ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ »Ý: ²Ûëå»ë, §Ð³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ (4-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ §·)¦
»ÝÃ³Ï»ï)23 ¨ §î»Õ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ
(5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ §³)¦ »ÝÃ³Ï»ï)24, ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³Ýñ³ùí»Ç ã¹ñíáÕ
Ñ³ñó»ñÇÝ, ï³ñ³Ýç³ïáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÁ: øÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ §ø³Õ³ù³óÇÝ»ñ ²ñÃáõñ ê³ùáõÝóÇ, Ê³ãÇÏ
Þ³Ñµ³½Û³ÝÇ, Î³ñÇÝ» ²Ûí³½Û³ÝÇ, ê¨³Ï ¸»ñÓÛ³ÝÇ, ìáÉá¹Û³ ²µ³½Û³ÝÇ ¨ ¾¹·³ñ Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ §î»Õ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñ22

î»°ë Ïðîáëåìû îáùåé òåîðèè ïðàâà è ãîñóäàðñòâà. Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ïîä îáù. ðåä.
àêàäåìèêà ÐÀÍ, äîêòîðà þðèä. íàóê, ïðîô. Â. Ñ. Íåðñåñÿíöà.-Ì.: Èçä. ÍÎÐÌÀ. 2001, ¿ç 189:
23
î»°ë ÐÐäî N32 (164), 18.10.2001:
24
î»°ë ÐÐäî N11 (186), 01.04.2002:
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Ù³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ áñáß»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É¦ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 18-ÇÝ Ï³Û³óñ³Í ê¸à-721 áñáßÙ³Ý 8-ñ¹ Ï»ïáõÙ ÝßáõÙ ¿. §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÉÇÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
(ï»Õ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï³ÙùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáñ»Ý áñáßí³Í ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ó¨` Ñ³Ýñ³ùí»Ý ãÇ Ï³ñáÕ ÷áË³ñÇÝ»É ³Û¹åÇëÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ó¨»ñÇÝ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë í»ñçÇÝÝ»ñë` Ñ³Ýñ³ùí»ÇÝ¦25:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ »ñÏñáõÙ
³éÏ³ »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý ³Ýµ³ñ»ËÇÕ×, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù, ³å³ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÕ»Ïóí»É µ³óÃáÕáõÙÝ»ñáí: Î³ñ¨áñ»Éáí Ýßí³Í ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ` ûñ»Ýë¹ÇñÁ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 8-ñ¹ Ï»ïáõÙ 26 Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ýßí³Í ëÏ½µáõÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¿³å»ë Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ³·³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý í»ñçÇÝ å³ÛÙ³ÝÁ ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÙµáÕç ËÝ¹ÇñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý
ã³÷³íáñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ ¿ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ²Ûëï»Õ å»ïù ¿
µ³ó³éí»Ý µáÉáñ Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñë¨áñí»É í³ñã³Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ï³Ù ½áõï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ä»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹ñíÇ ³ÛÝåÇëÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, áñÁ ãÇ íÝ³ëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï»ÝëáõÝ³Ï ÏÉÇÝÇ ³å³Ñáí»Éáõ Ýñ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
·»ñ³Ï³ ËÝ¹Çñ ÙÝ³É ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ,
Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:
´³óÇ Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇó, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý íñ³ áñáß³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»ÉÁ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³ïÏ³å»ë ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¨ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý Ù»ñ »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³×³Ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý, ûñÇÝ³Ï, ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹ÇÝ Ð³25
26

î»°ë ÐÐäî N1 (591), 07.01.2008:
î»°ë ÐÐäî N37 (840), 17.06.2011:
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Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³ñï³ùÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ñï³óáÉí»É áã ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñáõÙ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáÝÝ»ñÁ ÙÇçÝáñ¹³íáñíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ¨ ¹³éÝáõÙ
Ý»ñå»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²Ù÷á÷»Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ýßí³Í Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
Ï³å³ÑáíÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³óáõÙÁ ÉÇ³ñÅ»ù ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ:
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ДЕМОКРАТИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ
СРЕДА РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДОВЛАСТИЯ
Руслан МАРАНДЯН
Аспирант Учебного комплекса полиции РА
______________________________

Научная статья посвящена обсуждению содержания понятий “народовластие” и
“демократия”. Анализу подверглись научно-теоретические и словарные истолкования указанных государственно-правовых явлений, проведено обобщение признаков,
на основе которого, по мнению автора, даны всеобъемлющие определения этих понятий. Одновременно сделан взгляд на соотношение народовластия и демократии,
обсуждена опасность расхождений, возникающих между провозглашением правовых
возможностей и их осуществлением особенно в переходных государствах. В научной
статье также рассмотрены уравновешенное использование институтов прямого и
представительного народовластия, предпосылки реализации концепции народовластия и формирования истинной демократии.

DEMOCRACY, AS A SOCIAL AND LEGAL-POLITICAL
ENVIRONMENT FOR REALIZATION OF PEOPLE POWER
Ruslan MARANDYAN
Postgraduate student of the RA Police Educational Complex
________________________________

The article is devoted to the study of the terms ‘’people power’’ and ‘’democracy’’. We
have studied the scientific-theoretical and dictionary comments of the mentioned statelegal phenomena, generalization of the characteristics have been made, due to which
broader definitions have been given, based on the opinion of the author. At the same time,
we touched upon the topic of relation between people power and democracy, also the risk
of proclamation of legal possibilities and the divergence, which may rise in the process of
their implementation, especially, in the case of transitional countries. In this scientific article
we also touched upon the issue of balanced application of direct and representative people
power institutions, as well as the prerequisites of people power concept implementation
and formation of real democracy.
Բանալի բառեր - ժողովրդավարություն, ժողովրդաիշխանություն, ինքնիշխանություն, քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքական համակարգ, իրավունքի գերակայություն, տնտեսական
համակարգ, ազատականացում
Ключевые слова: демократия, народовластие, суверенитет, гражданское общество, политическая система, верховенство права, экономическая система, либерализация
Key words: democracy, people power, sovereignty, civil society, political system, rule of law,
economic system, liberalization
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ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ
ԵՐԿՕԲՅԵԿՏ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
Արամ ԹԱՄԱԶՅԱՆ

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր,
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ
__________________________________

Տնտեսական բարդ պայմաններում մեր երկիրը խնդիր ունի մի կողմից տնտեսել
պետական միջոցները, մյուս կողմից՝ արդյունավետ պայքար մղել հանցավորության
դեմ: Ներկայումս քրեադատավարական գործունեության կազմակերպման և իրականացման մասին նոր մոտեցումները թույլ կտան ներդաշնակեցնել օրենքի և հասարակական կյանքի իրական պահանջների փոխկապակցվածությունը: Քրեական արդարադատության ոլորտում տիրող այժմյան իրավիճակը ստիպում է ՀՀ քրեական դատավարության կազմակերպման ոլորտում կատարել սկզբունքային համապատասխան փոփոխություններ1: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հրաժարվել այն ձգտումից, համաձայն
որի՝ հանցագործություն կատարած բոլոր անձինք անխտիր ենթարկվում են քրեական
պատասխանատվության: Դա հանգեցնում է պետության կողմից հատկացված միջոցների փոշիացմանը: Այդ միջոցները օգտագործվում են հիմնականում ոչ թե ավելի ծանր
և հասարակության համար ավելի վտանգավոր բարդ քրեական գործերի քննման և
լուծման նպատակով, այլ նվազ վտանգավորություն և նշանակություն ունեցող բազմաթիվ հանցագործությունների բացահայտման նպատակով: Պատժի անխուսափելիության սկզբունքը ի վիճակի չէ կանխարգելելու հանցավորության աճը: Այդ իսկ պատճառով դատախազի կողմից ավելի լայն և հիմնավորված հայեցողական լիազորությունների կիրառումը կարող է երկրի քրեական քաղաքականության արդյունավետ գործիք
դառնալ:
Օրենքի և հասարակական կյանքի իրական պահանջների փոխկապակցվածության
ներդաշնակեցման գործընթացում կարևոր դեր է կատարում քրեական հետապնդման
հայեցողականությունը: ՀՀ դատախազության մասին օրենքի 10-րդ հոդվածում նշված է,
որ ՀՀ գլխավոր դատախազը որոշում է ՀՀ դատախազության սահմանադրական լիազորությունների իրականացման քաղաքականությունը: Ցանկացած քաղաքականության
ներհատուկ է որոշակի հայեցողություն, ուստի կարծում ենք, որ օրենսդիրն այս նորմով
փաստացի ճանաչել է դատախազության լիազորությունների իրականացման ոլորտում
հայեցողության շրջանակներում քաղաքականություն մշակելու իրավասությունը: Ակնհայտ է, որ դատախազի՝ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ հայեցողական լիազորությունները պետք է սահմանափակվեն օրենքով նախատեսված պայման1

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2010 թ. ապրիլի 26-ի թիվ ՆԿ-58-Ա
կարգադրությամբ ստեղծվել է ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը
նախապատրաստող աշխատանքային խումբ, որի հիմնական խնդիրներից է Նախագահին
ներկայացնել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության բարեփոխման հայեցակարգը:
Ինչպես հայտնի է, այժմ պատրաստ է նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
նախագիծը, որի 199-րդ հոդվածում նախատեսված է հայեցողական քրեական հետապնդման
ինստիտուտը:
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ներով, ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից մշակված քրեական քաղաքականության
սկզբունքներով2:
Միևնույն ժամանակ հայեցողական քրեական հետապնդման կիրառումը չպետք է
արժեզրկի քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը: Հնարավորինս պետք է կարողանալ զուգակցել վերը նշված երկու իրավաչափ շահերի համակցումը:
Սույն հոդվածում կներկայացվի երկօբյեկտ հանցագործությունների դեպքերով
տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հայեցողության խնդիրը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձ ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի կամ քրեաիրավական այլ ներգործության:
2. Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը հնարավոր է միայն
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված հիմքերի և պայմանների առկայության դեպքում»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե` (...) 5)
սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում տուժողը հաշտվել է կասկածյալի կամ մեղադրյալի հետ»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածով նախատեսված են
այն հանցագործությունները, որոնց վերաբերյալ քրեական գործերը հարուցվում են բացառապես հանցագործությունից տուժած անձի բողոքի առկայության դեպքում:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ «դատարանը, դատախազը, ինչպես նաև դատախազի համաձայնությամբ՝ քննիչը կարող են հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճել և քրեական հետապնդումը դադարեցնել
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 72-րդ, 73-րդ և 74-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում»։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի համաձայն՝ «ոչ մեծ ծանրության հանցանք կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե
նա հաշտվել է տուժողի հետ և հատուցել կամ այլ կերպ հարթել է նրան պատճառած
վնասը»:
Շարադրված դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տուժողի և հանցանք
կատարած անձի հաշտությունն ունի երկակի նշանակություն. այն մի դեպքում անվերապահորեն բացառում է քրեական հետապնդումն ու քրեական վարույթը օրենքով նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով, մյուս դեպքում՝ վարույթն
իրականացնող մարմնի հայեցողությանն է վերապահում որոշակի կատեգորիայի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով քրեական հետապնդում իրականացնելու և
այն շարունակելու հարցը: Այլ կերպ ասած՝ նշված անձանց փոխադարձ կամքը մի դեպքում քրեական հետապնդումը բացառող անվերապահ, մյուս դեպքում՝ հայեցողական
հիմք է:
2

Տե´ս «Քրեական դատավարության պարզեցման հիմնախնդիրները»: Գիտագործնական
ձեռնարկ / Հեղ. խումբ: Գիտ. խմբ.՝ Ա. Ղամբարյան.-Եր.: «Ասողիկ գրատուն», 2011, 102 էջ:
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Այսինքն՝ քրեական հետապնդումն ու վարույթն անվերապահորեն բացառող հանգամանքներից բացի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված են
նաև հանգամանքներ, որոնք որոշակի պայմանների առկայության դեպքում համապատասխան դատավարական սուբյեկտներին հնարավորություն են տալիս որոշակի հայեցողության սահմաններում որոշել քրեական հետապնդում իրականացնելու կամ այն շարունակելու հարցը: Հանցանք կատարած անձի և տուժողի հաշտությունը հստակ ու
տարբերակված իրավակարգավորմամբ նախատեսված է քրեական հետապնդման դադարեցման սկզբունքորեն տարբեր երկու՝ անվերապահ և հայեցողական հիմքերի շարքում:
Քրեական հետապնդման հայեցողությունը համապատասխան դատավարական
սուբյեկտների՝ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու և այն շարունակելու հարցը լուծելիս նպատակահարմարությամբ առաջնորդվելու հնարավորությունն է: Ինչպես հանրային գործունեության բոլոր ոլորտներում, այնպես էլ քրեական
դատավարությունում հայեցողությունը բացարձակ լինել չի կարող: Այն սահմանափակված է այդ հնարավորության իրացման՝ օրենքով նախատեսված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններով: Մեղադրողը քրեադատավարական միջոցների ընտրության հարցում առաջնորդվում է, բնականաբար, հանրային շահով: Մրցակցային քրեական դատավարությունում մեղադրական իշխանությունն օժտված է ինչպես քրեական հետապնդում հարուցելու պարտավորությամբ, այնպես էլ նպատակահարմարությամբ:
Նպատակահարմարության սկզբունքը ենթադրում է՝ քրեական հետապնդման հարցը
լուծելիս հաշվի առնել մեղադրյալի անձը, նրա արարքի բնույթը, վնասը, տուժողին և
գործի ընթացքում շահագրգռված այլ անձանց վերաբերող նկատառումները, ինչպես
նաև քրեական հետապնդման իրականացման հնարավոր սոցիալական, տնտեսական
և այլ հետևանքների հետ կապված նկատառումները3: Այլ կերպ ասած՝ հայեցողական
քրեական հետապնդումը իրավական չափորոշիչներով որոշվող և փաստարկված
նպատակահարմարության հիման վրա քրեական հետապնդման հարուցումը մերժելու
կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դատախազի հնարավորությունն է 4 : Քրեական հետապնդման հայեցողականությունը ինքնին քրեական արդարադատությունը
բեռնաթափելու միջոցներից մեկը լինելուց բացի, այն իրացման պայմանների համատեքստում լուծում է նաև այլ խնդիրներ, այն է՝ հանցանք կատարած անձի հետհանցավոր դրական, իրավահպատակ վարքագծի խթանումը, տուժողի խախտված իրավունքների վերականգնումը և այլն:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի հիման վրա քրեական հետապնդում կարող է չիրականացվել, եթե անձը.
• կատարել է ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն,
• հաշտվել է տուժողի հետ,
• հատուցել կամ այլ կերպ հարթել է նրան պատճառված վնասը:
Հանցագործությունների շրջանակը, որոնց կապակցությամբ քրեական հետապնդումը քննարկվող հիմքով կարող է լինել հայեցողական, որոշվում է դրանց՝ ըստ ծանրության աստիճանի օրենսդրական դասակարգմամբ:
3
Տե´ս Александрова А. С., Александрова И. А., Круглов И. В. Назначение уголовного судопроизводства и наказание. Н. Новгород. 2006. С.37.
4
Տե´ս «Քրեական դատավարության պարզեցման հիմնախնդիրները», էջ 94:
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ՀՀ քրեական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի համաձայն՝ ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ են համարվում դիտավորությամբ կատարված այն արարքները, որոնց
համար սույն օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը չի գերազանցում երկու տարի ժամկետով ազատազրկումը, կամ որոնց համար նախատեսված է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժ, ինչպես նաև անզգուշությամբ կատարված այն
արարքները, որոնց համար սույն օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը
չի գերազանցում երեք տարի ժամկետով ազատազրկումը:
Վերը նշված պայմաններից վերջին երկուսի բովանդակությունը բացահայտված է
Աշոտ Բաբայանի վերաբերյալ գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ, որում մասնավորապես սահմանված է, որ. «Հանցանք կատարած անձի համար հաշտությունը
հանցանքի կատարման մեջ իրեն մեղավոր ճանաչելն է, այդ արարքի համար զղջալը,
ափսոսանք հայտնելը, իսկ տուժողի համար՝ հանցանք կատարած անձին ներելը: Բացի
այդ, հաշտությունը ենթադրում է տուժողի և ենթադրյալ հանցագործի կամավոր և փոխադարձ համաձայնություն միմյանց հետ հաշտվելու վերաբերյալ: Այսինքն` հաշտությունը պետք է լինի ինչպես գործողություն, այնպես էլ փոխադարձ գործողությունների
արդյունք:
Հաշտության կամավոր բնույթը ենթադրում է հաշտվելու վերաբերյալ կողմերի ինքնուրույն և ազատ կամահայտնություն:
Հաշտության փոխադարձ բնույթը նշանակում է, որ կողմերից երկուսն էլ պետք է
հայտարարեն հաշտության մասին:
(...) Այլ կերպ՝ հաշտությունը երկու կողմերի փոխադարձ կամահայտնությունն է, այն
երբեք չի կարող կրել միակողմանի բնույթ, և եթե տուժողը ցանկություն է հայտնում
հաշտվելու, իսկ հանցանք կատարած անձը դրա դեմ առարկում է, կամ հակառակը, ապա հաշտության հիմքով քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու իրավական հիմքը բացակայում է: Նույն կերպ, հաշտությունը կամավոր և փոխադարձ չի կարող համարվել, հետևաբար՝ այդ հիմքով քրեական գործի վարույթը չի կարող դադարեցվել, եթե հաշտությունը հետևանք է տուժողի նկատմամբ
հանցանք կատարած անձի գործադրած ոչ իրավաչափ ներգործության:
Անդրադառնալով սույն որոշման 16-րդ կետում նշված երրորդ իրավաչափության
պայմանին` Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ այն մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ է նշանակում «պատճառված վնաս»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի իմաստով տուժող է
այն անձը, ում հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառվել է ֆիզիկական, բարոյական կամ գույքային վնաս: Այս իրավական սահմանման լույսի ներքո մեկնաբանելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածը՝ Վճռաբեկ դատարանը եզրահանգում է, որ
հաշտության հիմքով անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու իրավաչափության այս պայմանի իմաստով պատճառված վնասը հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված ֆիզիկական, գույքային և բարոյական վնասն է:
Հետևաբար, հանցանք կատարած անձը չի կարող ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա չի հատուցել կամ այլ կերպ չի հարթել տուժողին հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված ֆիզիկական, գույքային և բարոյական
վնասը:
Դրա հետ մեկտեղ՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ եթե տուժողն իրեն պատճառված վնասի հատուցման պահանջ չի ներկայացնում, կամ տուժողն ու հանցանք
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կատարած անձը համաձայնության են գալիս վնասն ապագայում հատուցելու մասին,
կամ տուժողը զիջում է պարտքը, կամ պարզապես չի ցանկանում ստանալ իրեն պատճառված վնասի փոխհատուցում, ապա այդ հանգամանքը չի կարող խոչընդոտել հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվությունից հաշտության հիմքով ազատելուն» 5 : Պատճառված վնասը հարթելու եղանակները սահմանափակ չեն: Դրա
հիմնական դրսևորումը հենց պատճառված վնասի հատուցումն է, որը կարող է արտահայտվել վերցված գումարը կամ գույքը վերադարձնելով, վնասված գույքը նորոգելով,
այն փոխարինելով և այլն: Պատճառված վնասի այլ կերպ հարթում է համարվում տուժողի ոտնահարված իրավունքների վերականգնմանն ուղղված իրավաչափ և երրորդ
անձանց շահերին վնաս չպատճառող ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում հանցագործությունից տուժած անձը բավարար հատուցում է ստանում իր իրավունքների
խախտման համար: Պատճառված վնասը հատուցելու կամ այն հարթելու հնարավորությունը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր դեպքում դրա եղանակը կախված են պատճառված վնասի բնութից:
Անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու դիտարկվող հայեցողական հիմքի գործադրման վերը քննարկված պայմանների համակցված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանց միաժամանկյա առկայությունը տեսական և գործնական
առումներով ոչ միշտ է հնարավոր:
Այսպես, օրենսդրական դասակարգման «ոչ մեծ ծանրության» խմբին պատկանող
մի շարք, օրինակ՝ պետական ծառայության, կառավարման կարգի կամ արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունների օբյեկտ հանդիսացող հասարակական
հարաբերությունների սուբյեկտը, որը վնաս է կրում հանցագործության հետևանքով,
պետությունն է, որը քրեական գործով տուժող չի ճանաչվում: Նշված կատեգորիային
պատկանող որոշ հանցագործություններ երկօբյեկտ են. դրանց հետևանքով, հիմնական օբյեկտից բացի, վնասվում են նաև այնպիսի հասարակական հարաբերություններ,
որոնց սուբյեկտը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, ով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի ուժով ստանում է տուժողի դատավարական
կարգավիճակ: Լրացուցիչ օբյեկտի վնասումը կարող է հանդիսանալ ինչպես հիմնական
հանցակազմի հատկանիշ, այնպես էլ հանցակազմը որակյալ դարձնող հանգամանք:
Այն դեպքում, երբ հանցագործության հետևանքով վնասված հասարակական հարաբերությունը չունի մասնավոր սուբյեկտ, և համապատասխանաբար չկա քրեական
գործով տուժող ճանաչված անձ, հայեցողական քրեական հետապնդման ինստիտուտը
հասկանալի պատճառով տուժողի հետ հաշտության հիմքով չի կարող գործադրվել:
Տուժողի հետ հաշտության հիմքով անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի կարող դադարեցվել նաև երկօբյեկտ հանցագործությունների դեպքում, երբ թեև գործով
առկա է տուժող ճանաչված անձ, բայց վերջինս հանցագործության ոչ թե հիմնական,
այլ լրացուցիչ օբյեկտ հանդիսացող հասարակական հարաբերությունների սուբյեկտ է:
Բանն այն է, որ քննարկվող հանցագործություններն անմիջականորեն և առաջին հերթին վնասում են պետության մասնակցությամբ և այս կամ այն հանրային շահի կապակցությամբ ընթացող հասարակական հարաբերությունները, իսկ մասնավոր անձանց իրավասուբյեկտությամբ և մասնավոր շահին առնչվող հասարակական հարաբերություններն այդ դեպքում վնասվում են հանցակազմի հիմնական օբյեկտ հանդիսացող հասա5

Տե´ս Աշոտ Սիմոնի Բաբայանի վերաբերյալ ԵԱՔԴ/0157/01/10 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի 2011 թ. հուլիսի 13-ի որոշումը:
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րակական հարաբերությունների հետ առկա օբյեկտիվ ու անբաժանելի կապի պատճառով: Այս դեպքում ևս հանցագործությամբ պատճառված ամբողջ վնասի իմաստով տուժող՝ որպես ինքնուրույն դատավարական սուբյեկտ, չկա, իսկ տուժող ճանաչված անձը
հանդիսանում է հանցագործությամբ պատճառված ոչ թե ամբողջ վնասի, այլ դրա «լրացուցիչ» կամ «ածանցյալ» մասի կրողը: Հետևաբար, ներկայացված դեպքում ամբողջ
հանցագործության և դրա հետևանքով պատճառված ամբողջ վնասի կապակցությամբ
հաշտություն կայանալ չի կարող՝ ամբողջ վնասը կրող տուժողի՝ որպես դատավարական սուբյեկտի բացակայության պատճառով: Հանցագործությամբ պատճառված վնասի «ածանցյալ» մասի կրողին չի կարող հատուցվել հանցագործությամբ պատճառված
ամբողջ վնասը, և վերջինս չի կարող հաշտվել հանցանք կատարած անձի հետ ու ներել
նրան, ընդունել նրա զղջումը ամբողջ հանցագործության համար:
Ավելին, հանցագործության հիմնական օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված՝ երբեմն դրան պատճառված վնասը օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ հատուցել, իսկ առանձին դեպքերում՝ պայմանավորված հանցագործության երկօբյեկտությամբ և օբյեկտների անբաժանելի կապով՝ չի կարող վերականգնվել կամ այլ կերպ
հարթվել նաև հանցագործության լրացուցիչ օբյեկտին պատճառված վնասը:
Եվ վերջապես, հանրային շահի երաշխավորման տեսանկյունից ընդունելի չէ այն
իրավիճակը, երբ հանցագործության լրացուցիչ օբյեկտ հանդիսացող հասարակական
հարաբերության մասնավոր սուբյեկտի կամքը կանխորոշում է այն հանցագործության
վերաբերյալ գործի ելքը, որի հետևանքով առաջին հերթին վնասվել են հանրային շահեր ապահովող հասարակական հարաբերություններ:
Այս մոտեցումն արտահայտված է նաև ՌԴ գերագույն դատարանի պլենումի «Դատարանների կողմից քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը և կարգը սահմանող օրենսդրության կիրառման վերաբերյալ» 2013 թ. հունիսի 27-ի որոշման
մեջ, համաձայն որի՝ «դատարանների կողմից քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը լուծելիս պետք է հաշվի առնվեն գործի կոնկրետ հանգամանքները, ներառյալ հանցավոր ոտնձգության օբյեկտների թիվը և առանձնահատկությունները,
դրանց գերակայությունը (…)»:
Այսպիսով, այն դեպքում, երբ ոչ մեծ ծանրության հանցագործության վերաբերյալ
գործով տուժող է հանցագործության լրացուցիչ օբյեկտ հանդիսացող հասարակական
հարաբերության սուբյեկտը, վերջինիս հետ հաշտության հիմքով հանցանք կատարած
անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի կարող դադարեցվել, քանի որ տուժող
ճանաչված անձը չի հանդիսանում հանցագործությամբ պատճառված ամբողջ վնասի
կրողը, հետևաբար նա չի կարող.
1) հաշտվել հանցանք կատարած անձի հետ, նրան ներել, ընդունել նրա զղջումը
ամբողջ հանցագործության կապակցությամբ,
2) ընդունել վերջինիս կողմից հանցագործությամբ պատճառված ամբողջ վնասի
հատուցումը կամ հարթումը, իսկ առանձին դեպքերում, հանցագործության երկու օբյեկտների կապով պայմանավորված, հանցավորը օբյեկտիվորեն հնարավորություն չունի վերականգնելու պատճառված վնասը նաև միայն տուժողին պատճառված մասով,
3) հանցագործությամբ վնասված մասնավոր շահի վերականգնմամբ պայմանավորված՝ կանխորոշել դրանով վնասված և տվյալ պարագայում առավել կարևորվող
հասարակական շահի նկատմամբ ոտնձգող հանցագործության վերաբերյալ գործի ելքը:
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ДИСКРЕЦИОННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРИ
БИОБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Арам ТАМАЗЯН
Заместитель Председателя Следственного комитета РА,
доктор юридических наук
________________________________________

В статье автором был исследован вопрос о правомочности дискреционного уголовного преследования в случае примирения пострадавшего и лица,совершившего
преступление при биобъектном преступлении. Анализируя соответствующие юридические нормы, автор пришёл к заключению. что когда в деле о не особо тяжком
преступлении пострадавшим является субъект общественного отношения, одновременно являющийся дополнительным объектом преступления, то на основании примирения с последним, уголовное преследование лица, совершившего преступление,
не может быть прекращено.

DISCRETIONARY CRIMINAL PROSECUTION OF
THE CRIMES WITH DUAL OBJECTS
Aram TAMAZYAN
Deputy Chairman of the Investigative Committee
of the Republic of Armenia, Doctor of Legal Sciences
________________________

In this article author examined the lawfulness of discretionary criminal prosecution of
the crimes with dual objects in case of reconciliation between the victim and the suspect or
accused. Analysing the relevant legal provisions the author concluded that when in
proceedings with not very grave crimes injured is additional object of crime being at the
same time subject of public relations, the criminal prosecution could not be terminated by
the ground of reconcilation between the injured and the suspect or accused.
Բանալի բառեր` հետապնդում, հայեցողական, կիրառում, քրեական հետապնդման դադարեցում:
Ключевые слова: преследование, дискреция, примирение, прекращение уголовного
преследования.
Key words: prosecution, discretion, concilation, termination of prosecution.
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ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՂ
Տիգրան ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆ
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
__________________________________

20-րդ դարի երկրորդ կեսին շատ երկրների արդարադատության նախարարությունները կորցրին իրենց երբեմնի դերը արդարադատության կառավարման ոլորտում:
Բացահայտորեն ձևավորվում էին միտումներ այս գործառույթը դատական ինքնակառավարման հատուկ մարմիններին հանձնելու ուղղությամբ, որոնք սկսեցին ամրագրվել
նորագույն շատ սահմանադրություններում1: Ինչպես նշում է Մ. Կլեանդրովը. «Բարձրագույն դատական խորհուրդների ինքնավարությունը ավելի բարձր է «երկրորդ սերնդի» սահմանադրություններում: Արդարադատության նախարարությունների նշանակալից դերով և արդարադատության կառավարման ոլորտում ինքնավարության թույլ հիմքերով պետությունների սահմանադրություններում, որպես կանոն, լռությամբ շրջանցվում է արդարադատության կառավարման հարցը»2: Այդ մարմինները ունեն տարբեր
անվանումներ. Ֆրանսիայում, Ռումինիայում, Պորտուգալիայում, Ալժիրում, Իտալիայում, Մոլդովայում՝ Մագիստրատուրայի բարձրագույն խորհուրդ, Իսպանիայում՝ Դատական իշախանության գլխավոր խորհուրդ, Բուլղարիայում և Ղազախստանում՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդ, Լեհաստանում՝ Համալեհական դատական խորհուրդ
(Krajowa Rada Sadownictwa), Հունգարիայում և Ուկրանիայում՝ Արդարադատության
բարձրագույն խորհուրդ: Նշված մարմինների իրավասությունների ուսումնասիրմամբ
կարելի է փաստել, որ նրանց ընդհանրական նպատակը «դատավորական հանրույթի
շահերի ներկայացումն ու պաշտպանությունն է կադրային հարցերի լուծման կամ
դրանց մասնակցության առումով»3: Եվ թերևս դա է պատճառը, որ գործնականում բոլոր խորհուրդների իրավասությունների տիրույթում է դատավորների նշանակման, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրանց գործունեությունը դադարեցնելու, դատավորների տեղափոխման և արդարադատության իրականացմանն առընչվող մի շարք այլ հարցեր4: Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական
բարեփոխումների առաջին փուլում ժողովրդավարական երկրների փորձի ընդօրինակման հիման վրա նշված հարցերը լուծելու համար, ինչպես նշում է Ռ. Պետրոսյանը,
«Հայաստանում ստեղծվեց արդարադատության համակարգի մի նոր ինստիտուտ՝ դա-

1

Տե´ս Куделич Е.А. Органы судейского сообщества как механизм обеспечения
неазависимостисудебной власти, мировой опыт/Закон. 2010, N2, էջ 35-46:
2
Клеандров М.И. Становление и развитие российских органов судейского сообщества.
Вестник Тюменского гос. университета. 2012, N3, էջ 8-9:
3
Бурдина Е.В. Судейское сообщество в Российской Федерации: становление и оснавные
направления совершенствования. Саранск: Изд. Мордовского ун-та. 2005, էջ 202:
4
Մանրամասն տե´ս Судебные системы западных государств. Под. ред. Тумановой В.А. М.
1991, էջ 27-29, 161-162,. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. (Под.
ред. Страшуна Б.А.) М. 1996, էջ 16-17, 295-345, 577, 622, 624:
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տավորական հանրության բարձրագույն մարմին՝ ՀՀ արդարադատության խորհուրդը, և
ամրագրվեցին նրա լիազորությունները»5:
Նոր կառույցի հիմնադրումը, ցավոք, ընթացավ նաև ինստիտուցիոնալ բնույթի թերություններով, և թերևս դա էր նաև պատճառը, որ 2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումները անրադարձան նաև արդարադատության խորհրդին վերաբերող հիմնախնդիրներին: Նախ էականորեն փոփոխվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 94-րդ հոդվածը: Դատարանների անկախության երաշխավոր հռչակվեցին Սահմանադրությունն ու օրենքը (նախկինում Հանրապետության Նախագահն էր,
որը նաև գլխավորում էր արդարադատության խորհուրդը): Սահմանադրությունը լրացվեց նոր՝ 94.1 հոդվածով, որով սահմանվեց, որ արդարադատության խորհուրդը ձևավորվում ու գործում է Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով: Արդարադատության խորհրդի կազմը արմատականորեն փոփոխվեց, և սահմանվեց, որ կազմի
մեջ մտնում են Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի
կողմից գաղտնի քվեարկությամբ հինգ տարի ժամկետով օրենքով սահմանված կարգով ընտրված ինը դատավորներ, Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի
կողմից նշանակված երկուական իրավաբան-գիտնականներ: Արդարադատության
խորհրդի նիստերը վարում է վճռաբեկ դատարանի նախագահը՝ առանց քվեարկության
իրավունքի։ Սահմանադրության 95-րդ հոդվածով սպառիչ սահմանվեցին արդարադատության խորհրդի լիազորությունները: Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 3-րդ բաժինը (հոդվ. 97-171) ամբողջությամբ վերաբերում է արդարադատության խորհրդի կազմավորմանն ու գործունեությանը: Մանրակրկիտ կանոնակարգման
են ենթարկվել խորհրդի բոլոր գործառույթների իրականացման մեխանիզմները, որը,
անշուշտ, իրականացված դատաիրավական բարեփոխումների մեծագույն նվաճում է:
Սակայն նախընթաց տարիների պրակտիկան վկայում է, որ այդուհանդերձ առկա
են որոշ հիմնախնդիրներ6, որոնցով պայմանավորված, կարծում ենք, անհրաժեշտ է իրականացնել ոչ միայն օրենսդրական, այլև սահմանադրական փոփոխություններ:
Մինչև գործող իրավադրույթների վերաբերյալ դատողություններ ներկայացնելը
անրաժեշտ է հիշել արդարադատության խորհուրդների հիմնական նպատակն ու գործառույթը, որը, համաձայն Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի Rec (2010) 12
հանձնարարականի, ինչպես նաև Եվրոպական դատավորների խորհրդակցական
խորհրդի թիվ 10 կարծիքի, դատարանների և առանձին դատավորների անկախության
երաշխավորն է, և այդ կերպ խրախուսում է դատական համակարգի արդյունավետ գործունեությունը7: Այդ առումով էական է, որ խորհուրդը հիմնադրվի որպես որոշում կայացնող, այլ ոչ թե այլ մարմինների համար եզրակացություններ տվող մարմին8:
Ինչպես նշվեց, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 94-րդ և 95-րդ
հոդվածներն էականորեն բարեփոխվեցին, Սահմանադրությունը լրացվեց նոր՝ 94.1-րդ
հոդվածով, սակայն հարկ է նկատել, որ բարփոխված Սահմանադրությունը այդուհան5

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր
խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի, Իրավունք, 2010, էջ 933:
6
Տե´ս օրինակ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի արդար դատաքննության իրավունքի
վերաբերյալ 2013 թ. արտահերթ զեկույցի 3-րդ բաժինը՝ «Արձանագրված խախտումները և
երկակի ստանդարտները Արդարադատության խորհրդում»:
7
Տե´ս նույն տեղում, էջ 13:
8
Տե´ս նույն տեղում, էջ 14:
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դերձ չի սահմանում արդարադատության խորհրդի բուն նպատակը: Ուշագրավ է, որ
այդ հարցը որևէ կարգավորման չի ենթարկվել նաև Դատական օրենսգրքում: Ավելին,
նրա 70-րդ հոդվածը, սահմանելով դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինները, վկայակոչում է երկու մարմին՝ դատավորների ընդհանուր ժողովը և դատարանների նախագահների խորհուրդը: Նշվածից ակնհայտ է, որ արդարադատության
խորհուրդը չի համարվում դատական ինքնակառավարման մաս: Հարկ է նկատել, որ
մասնագիտական գրականության մեջ անգամ չի վիճարկվում արդարադատության
խորհուրդների ինքնակառավարման մարմին հանդիսանալու հանգամանքը 9 : Ուշագրավ է, որ ՀՀ Սահմանադրության 94.1-րդ հոդվածի մեկնաբանություններում ի.գ.դ.,
պրոֆեսոր Ռ. Պետրոսյանը արդարադատության խորհուրդը բնորոշում է հենց որպես
«դատավորական հանրության բարձրագույն մարմին»10:
Այս առումով կարծում ենք` անհրաժեշտ է սահմանադրական մակարդակով ամրագրել արդարադատության խորհրդի նպատակը՝ որպես դատական անկախության ապահովման և կենսագործման երաշխավոր: Նշված հստակեցումը կնպաստի արդարադատության խորհրդի նշանակության վերաիմաստավորմանը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ արդարադատության
խորհրդի նպատակ չի հռչակվում դատական անկախության ապահովումը, այդուհանդերձ նշված մարմնի գործառույթների հաշվառմամբ հարկ է փաստել, որ դրա արդյունավետ և պատշաճ աշխատանքով են առաջին հերթին պայմանավորված դատական
իշխանության անկախության ապահովումն ու երաշխավորումը: ՀՀ Սահմանադրության
94.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն. «Արդարադատության խորհրդի նիստերը վարում է վճռաբեկ դատարանի նախագահը՝ առանց քվեարկության իրավունքի»: Այս
դրույթը վերարտադրված է ՀՀ դատական օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի 4-րդ մասում,
սակայն ավելի համառոտ, քան սահմանադրական տեքստն է: Այստեղ բացակայում է
«առանց քվեարկության իրավունքի» արտահայտությունը: Կարծում ենք՝ օրենսդիրը
հաշվի է առնել Սահմանադրության 94.1-րդ հոդվածի երրորդ մասի բարձրագույն իրավաբանական ուժը և սահմանադրական նորմերի գործողության անմիջականությունը:
Նիստը վարել, ըստ դատական օրենսգրքի, նշանակում է բացել նիստը` հայտարարելով, թե ինչ հարց է ենթակա քննության, ինչպես նաև խորհրդի անդամների համաձայնությամբ սահմանել նիստի օրակարգում ընդգրկվող հարցերի քննության կարգը,
ղեկավարել նիստի ընթացքը: Վճռաբեկ դատարանի նախագահը խորհրդակցական
սենյակում համապատասխան ակտեր` եզրակացություններ կամ որոշումներ, ընդունելիս չի մասնակցում խորհրդի` նիստերի դահլիճում և խորհրդակցական սենյակում որոշումներ կայացնելու քվեարկություններին: Այս կանոնը, անշուշտ, նպատակ ունի կանխել վճռաբեկ դատարանի նախագահի ազդեցությունը խորհրդի դատավոր անդամնե-
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Судейское сообщество в Российской Федерации: становление и оснавные направления
совершенствования. Саранск: Изд. Мордовского ун-та. 2005, էջ 202, Судебные системы
западных государств. Под. ред. Тумановой В.А. М. 1991, էջ 28,. Под. ред. Страшуна Б.А.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М. 1996, էջ 17. Клеандров М.И.
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10
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րի վրա, սակայն դա, կարծում ենք, անիրագործելի է, քանզի խորհրդի դատավոր անդամները (խորհրդում քվեարկողների մեծամասնությունն են) խորհրդում իրենց գործունեության ընթացքում չեն ազատվում դատավորի պարտականություններ կատարելուց:
Դրան զուգահեռ՝ վճռաբեկ դատարանի նախագահը օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կարգապահական վարույթ է հարուցում պալատի դատավորի նկատմամբ, կարող է իրականացնել պալատի նախագահի և վճռաբեկ դատարանի դատավորի բոլոր լիազորությունները (ՀՀ դատ. օր. հոդվ. 61): Այս հանգամանքը միանշանակ
խոչընդոտ է խորհրդի դատավոր անդամների օբյեկտիվ (անաչառ) գործունեությանը
(նրանց քննած գործերը ևս բողոքարկվում են վճռաբեկ դատարանում, և եթե հաշվի
առնենք հատկապես այն, որ ձևավորված պրակտիկայում անգամ օրենքի սխալ մեկնաբանությունն է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելու հիմք հանդիսանում): Վերոգրյալը հիմք ընդունելով՝ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է խորհրդի դատավոր անդամների գործունեության ընթացքում սահմանադրական իրավակարգավորմամբ կասեցնել նրանց դատավորական լիազորությունները:
Մյուս կողմից՝ վճռաբեկ դատարանի նախագահին դատական օրենսգրքով վերապահվել են նաև կազմակերպական լիազորություններ, իսկ արդարադատության
խորհրդի աշխատակազմի լիազորությունները դրվել են դատական դեպարտամենտի
վրա (ՀՀ դատ. օր., հոդվ. 112), ինչը արդարադատության խորհուրդը ուղղակի կախվածություն է առաջացնում վճռաբեկ դատարանի նախագահից և աղավաղում սահմանադրական նորմի իմաստն ու բովանդակությունը՝ անգամ վտանգելով դատավորի կարգավիճակի սահմանադրական հիմքերը:
Եթե Սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ արդարադատության խորհրդի նիստերը վարում է վճռաբեկ դատարանի նախագահը, ապա ՀՀ դատական օրենսգրքի
107-րդ հոդվածը սահմանել է նաև, որ արդարադատության խորհրդի նիստերը հրավիրում է վճռաբեկ դատարանի նախագահը: Բացի դրանից, նույն հոդվածով սահմանված
է, որ վճռաբեկ դատարանի նախագահն արդարադատության խորհրդի նիuտ գումարում է երկշաբաթյա ժամկետում` uկuած այն պահից, երբ ծագել է խորհրդի որոշում
պահանջող հարց: Օրենսգիրքն ընդհուպ դրույթ է բովանդակում, որ, օրինակ, վճռաբեկ
դատարանի նախագահը հանդես է գալիս արդարադատության խորհրդի անունից
(հոդվ. 122): Ընդհանրապես, ՀՀ դատական օրենսգրքի 102, 107, 120, 122, 123, 125-րդ
և մի շարք այլ հոդվածների վերլուծությունը վկայում է, որ վճռաբեկ դատարանի նախագահը դե ֆակտո դառնում է արդարադատության խորհրդի նախագահ` դրանից բխող
բոլոր բացասական հետևանքներով հանդերձ: Այս առումով, կարծում ենք, ուղղակի
անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ սահմանադրության 94.1-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը, փոխարենը ամրագրել իրավակարգավորումներ՝ բացառելով վճռաբեկ դատարանի նախագահի որևէ (անգամ կազմակերպական բնույթի, նիստերի մասին պարտադիր իրազեկված լինելու, նիստերի որոշումները նրան պարտադիր առաքելու և այլն)
գործառույթ կամ լիազորություն՝ կապված արդարադատության խորհրդի հետ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 95-րդ հոդվածը սահմանում է
արդարադատության խորհրդի լիազորությունները, որոնցից կցանկանայինք առանձնացնել և դիտարկել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորությունը, քանզի վերջինիս իրականացումից ուղղակիորեն պայմանավորվում է դատական իշխանության անկախության կայացումը: Դատավորին կարգապա-
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հական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը, կարգը կանոնակարգված են ՀՀ
դատական օրենսգրքում: Նշված օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի համաձայն. «Առաջին
ատյանի և վերաքննիչ դատարանների դատավորի և դատարանի նախագահի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունք ունեն`
1) արդարադատության նախարարը.
2) Արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովը։
2. Վճռաբեկ դատարանի պալատի դատավորի և պալատի նախագահի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունք ունեն`
1) վճռաբեկ դատարանի նախագահը.
2) Արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովը` Դատարանների նախագահների խորհրդի էթիկայի հանձնաժողովի միջնորդությամբ»։
Նշված իրավակարգավորումը տարբեր ատյանի դատավորների միջև դրել է տարբերակում, որը, կարծում ենք, որևէ հիմնավորում չի կարող ունենալ, քանի որ անկախ
այն հանգամանքից, թե որ ատյանի դատարանում է դատավորն իրականացնում գործառույթներ, ՀՀ Սահմանադրությամբ բոլոր դատավորների համար սահմանված երաշխիքները նույնական են։ Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ սահմանադրական բարեփոխումների և ի կատարումն դրանց պահանջների ընդունված օրենսդրական ակտերով (հատկապես ՀՀ դատական օրենսգիրք) արդարադատության նախարարի` որպես
գործադիր իշխանության ներկայացուցչի՝ նախկինում ունեցած դատական համակարգի
նկատմամբ վերահսկողության և ներազդման լիազորությունները վերացվեցին։ Այդ առումով անհասկանալի է նախարարի՝ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունքի պահպանումը։ Ավելին, արդարադատության նախարարը ո´չ արդարադատության և
ո´չ էլ դատավորների ընթացիկ գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող չի համարվում։ Նշվածն առավել անընկալելի է դառնում Դատական օրենսգրքի 156 հոդվածի 2-րդ մասի կանոնակարգման համատեքստում, ըստ որի՝ կարգապահական վարույթ հարուցող անձը (տվյալ պարագայում` արդարադատության նախարարը) իրավունք է ստանում դատարանից պահանջելու և ուսումնասիրելու օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով քրեական, քաղաքացիական կամ ցանկացած այլ
գործի նյութ, դատարանում ծանոթանալ դատաքննության ընթացքում գտնվող ցանկած
գործի ցանկացած նյութերի, դատավորից պահանջելու գրավոր բացատրություններ և
այլն: Նշվածն անշուշտ լայն դուռ է դատաքննության ընթացքում գտնվող գործերով դատավորի նկատմամբ ոչ իրավաչափ միջամտության: Ի դեպ, ուշագրավ է նաև, որ դատական օրենսգիրքը, ի խախտումն դատավարության մասնակիցների օրինական շահերի, դռնփակ դատական նիստերի նյութերին ծանոթանալու որևէ կարգ չի նախատեսում:
Նշված իրավազորության պահպանումը, կարծում ենք, նախկին արատավոր մոտեցումների իներցիան է, բայց շատ վտանգավոր հետևանքներով, քանի որ պոտենցիալ հնարավորություն է գործադիր իշխանության ներկայացուցչին՝ միջամտելու դատարանների գործունեությանը։ Եթե հաշվի առնենք նաև վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները, նրա կայացրած դատական ակտերի ուժը և այդ նույն դատարանի դատավորների մասով նախարարի լիազորության բացակայությունը, ապա ընդհանրապես
անհասկանալի են դառնում թե´ իրավազորության պահպանումը, թե´ ատյանային տարբերակումը։ Նշվածը հաշվի առնելով՝ կարծում ենք անհրաժեշտ է օրենսդրորեն բացառել արդարադատության նախարարի՝ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունքը։ Միաժամանակ, օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով, կարծում ենք, անհրա-
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ժեշտ է բացառել անգամ կարգապահական հանձնաժողովին որևէ կերպ միջամտելու
դատավորի գործունեությանը վարույթում գտնվող գործերով: Այլ կերպ ասած՝ արգելել
դատավորի՝ վարույթում գտնվող գործերով որևէ նյութ պահանջելը կամ դատավորից
որևէ բացատրություն պահանջելը11:
Դատական օրենսգրքով սահմանվում են նաև դատավորին կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթները (հոդված 155), որոնցից են վճռաբեկ դատարանի որոշումը,
որով հաuտատվել է, որ արդարադատություն իրականացնելիu, գործը կամ հարցը ըuտ
էության լուծելիu կայացվել է ակնհայտ ապoրինի դատական ակտ, կամ արդարադատություն իրականացնելիu դատավորը թույլ է տվել դատավարական oրենքի նորմերի
ակնհայտ և կոպիտ խախտում։ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի
կարգավիճակն ամրագրված է Սահմանադրությամբ, համաձայն որի՝ վճռաբեկ դատարանը, բացի սահմանադրական արդարադատության վերաբերյալ հարցերից, մնացած
բոլոր դեպքերով «բարձրագույն դատական ատյանն» է։ Ուշագրավ է, որ, ըստ սահմանադրական նորմի, վճռաբեկ դատարանը չի հռչակվում որպես «բարձրագույն դատարան»։ Սա միանշանակ կշռադատված և սահմանադրաիրավական մյուս նորմերի պահանջների հաշվառմամբ տրված համակարգային լուծում է։ Վճռաբեկ դատարանը, համաձայն ՀՀ դատական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի. «բողոքի հիման վրա օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով վերանայում է վերաքննիչ դատարանի դատական
ակտը»։ Նշված ատյանին Սահմանադրությունը չի վերապահել իրավազորություն որակական գնահատականներ տալ, այլ ատյանի դատական ակտին կամ, ավելի ճիշտ, ակտը կայացրած դատավորի գործողություններին, ավելին՝ դրանք որակելով ակնհայտ
ապօրինի։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ ցանկացած բողոք քննելիս, ավելին՝ բողոքի ընդունելության հարցը լուծելիս վճռաբեկ դատարանը գնահատման ինքնուրույն առարկա պետք է դարձնի դատական ակտում սխալների առկայությունը և
նրանց որակական բնույթը: Դա, իհարկե, այդպես չէ: Ստացվում է, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կոնկրետ բողոքի քննությամբ կայացված որոշմամբ ոչ միայն լուծում է տրվում
բողոքին, այլ ընթացս փաստվում է, որ տվյալ դատարանի ակտը անկհայտ ապօրինի է։
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի 2-րդ մասը
սահմանում է դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը, որոնցից է արդարադատություն իրականացնելիu դատավարական կամ նյութական oրենքի
նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտումը։ Մյուս կողմից էլ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 95-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ դատավորին պատասխանատվության ենթարկող միակ մարմինը արդարադատության խորհուրդն է։
Նշված իրավանորմերի պահանջներից ակնհայտորեն բխում է, որ Արդարադատության խորհուրդն է այն միակ մարմինը, որը պետք է որոշի`
1) թու՞յլ է տրվել արդյոք նյութական կամ դատավարական օրենքի նորմի խախտում.
2) այդ խախտումը նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտու՞մ է, թե՞ ոչ։
Այսինքն՝ ստացվում է, որ միակ սահմանադրական մարմինը, որը պետք է գնահատական տա խախտմանը և որակի այն, դա Արդարադատության խորհուրդն է։ Սակայն
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1ին կետի գործադրմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը բազմաթիվ որոշումներ կայացնելիս
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իր որոշմամբ, այսինքն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտով ուղղակի գրում է.
«Դատարանը թույլ է տվել օրենքի ակնհայտ և կոպիտ խախտում»։
Նման դատական ակտի կայացմամբ վճռաբեկ դատարանը իրացնում է արդարադատության խորհրդի գործառույթը։ Եվ եթե ուսումնասիրենք կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին Արդարադատության խորհրդի որոշումները,
ապա դրանցում ուղղակի հղումներ կան հենց վճռաբեկ դատարանի որոշումներում
տրված որակումներին12: Վճռաբեկ դատարանի այդ դատական ակտերն ունենում են
կանխորոշիչ նշանակություն խորհրդի համար, այնինչ դրանք ընդհանրապես պետք է
նման նշանակություն չունենային։ Ավելին, ՀՀ քաղաքացիական դատավարական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, թե ինչ պետք է նշվի վճռաբեկ դատարանի որոշման
մեջ, հստակ սահմանվում են արդարադատություն իրականացնելիս վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները։ Դրանցից ոչ մեկում չկա սահմանված իրավազորություն, որ
վճռաբեկ դատարանն իր որոշմամբ պետք է գնահատական տա նաև դատական ակտ
կայացրած դատարանին։ Ի դեպ, դատավորի արարքը ակնհայտ կոպիտ խախտում որակելու «սպառնալիքը» չեզոքացնում է նաև հատուկ կարծիքի ինստիտուտը: Քանզի
երբևէ հնարավոր չէ կանխորոշել, թե օրենքին տրված նոր մեկնաբանումը կորակվի՞
արդյոք կոպիտ խախտում, թե՞ ոչ:
Կարծում ենք, որ նշված մոտեցումը ոչ միայն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական
կարգավիճակին, այլև լուրջ վտանգ է սպառնում անկախ դատական համակարգի կայացման տեսանկյունից, քանզի անհասկանալի է, թե ինչպես պետք է գործի արադարադատության խորհուրդը, երբ առկա է վճռաբեկ դատարանի դատական ակտ, որով
ամրագրագրվել է օրենքի կոպիտ խախտում։ Նման պայմաններում անելանելի (թե´ իրավական և թե´ բարոյահոգեբանական) վիճակում է հայտվում նաև արդարադատության
խորհուրդը, քանզի անպատկերացնելի են թե´ դեպքը և թե´ հետևանքները, երբ, ասենք,
վճռաբեկ դատարանի դատական ակտով փաստվում է օրենքի կոպիտ խախտում, սակայն խորհուրդը այն այդպիսին չի համարում: Ի՞ նչ է ստացվում. արհամարվում, նսեմացվում է դատական ակտը, իսկ այն կայացրած վճռաբեկ դատարանը պե՞ տք է պատասխանատվություն կրի, թե՞ ոչ։ Այս առումով կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 5-րդ մասի վերոհիշյալ դրույթը անհրաժեշտ
է վերացնել, քանի որ պրակտիկ կիրառության ընթացքում վերադաս կամ ստորադաս
դատարաններ եզրույթները կիրառվում են ամենաբացարձակ իմաստներով. վտանգվում
է անկախ դատական իշխանության կայացումը, ուստիև առաջարկվում է ընդհանրապես,
երբ խոսքը վերաբերում է դատարաններին, հրաժարվել նշված եզրույթներից։ Հենց այս
եզրույթների սխալ ընկալման հետևանք է նաև վճռաբեկ դատարանի այն իրավազորության առկայությունը, երբ վճռաբեկ դատարանը ընկալվում է ոչ թե որպես դատական ատյան, այլ համակարգի գլուխ, վերադաս, բարձրագույն մարմին։
ՀՀ դատական օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերը քննելիս Արդարադատության
խորհուրդը գործում է որպես դատարան։ Որպես դատարան գործելիս Արդարադատության խորհրդում գործերի քննության կարգի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի
Հանրապետության վարչական դատավարական օրենսգրքի նորմերն այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են Արդարադատության խորհրդում գործի քննության նկատմամբ
12

Տե´ս, օրինակ, արդարադատության խորհրդի 24.11.2010 թ. թիվ ԱԽ-21-Ո-23, 26.03.2010 թ.
ԱԽ-5-Ո-03 որոշումները։
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և չեն հակասում դատական օրենսգրքի նորմերին։ Միանշանակ արձանագրելով կարգապահական վարույթի կատարելագործմանն ուղղված դատական օրենսգրքի կանոնակարգումները՝ հարկ է փաստել, որ վարույթի ամբողջ ընթացակարգը առավել ճիշտ է
սահմանել հենց դատական օրենսգրքով, որպեսզի հստականա «իրենց էությամբ կիրառելի» եզրույթը։ Ավելին, անհրաժեշտ է ուղղակի նախատեսել կանոն առ այն, որ արդարադատության խորհրդի բոլոր որոշումները ոչ միայն պետք է լինեն պատճառաբանված, այլև դրանցով պետք է պատճառաբանվեն դատավորի՝ վարույթին ներկայացած
հանգամանքերից յուրաքանչյուրը։ Այս խնդրին որոշ առումով անրադարձ է կատարված
նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18.12.2012 թ. ՍԴՈ-1063 որոշմամբ13: Միանշանակ և ավերապահ ընդունելով որոշումների և պատասխանների պատճառաբանվածության վերաբերյալ հիմնավորումները՝ ցանկանում ենք փաստել, որ, ցավոք, ոչ միշտ
են պատճառաբանվում անգամ արդարադատության խորհրդի որոշումները։ ՀՀ արդարադատության խորհրդի 11.06.2011 թ. «ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր Արծրուն
Միրզոյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ»
ԱԽ-10-Ո-10, 26.03.2010 թ. «ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր Քրիստինե Մկոյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» թիվ ԱԽ-5-Ո03 և մի շարք այլ որոշումներ չնայած ունեն պատճառաբանական հատվածներ, սակայն
դրանցով անդրադարձ չի կատարվել բազմաթիվ էական նշանակության հանգամնքների, որոնք բերված են դատավորների բացատրություններում։ Նմանատիպ երևույթները
բացառելու համար գտնում ենք, որ դատական օրենսգիրքը ոչ թե պետք է հղում պարունակի վարչական դատավարության օրենսգրքին, այլ հենց դատական օրենսգրքով
պետք է մանրամասն կանոնակարգվի կարգապահական ամբողջ վարույթի ընթացակարգը։
Վերոգրյալի համատեքսում կարծում ենք, որ անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններն էապես կբարձրացնեն արդարադատության խորհրդի դերն ու նշանակությունը՝ նպաստելով նաև անկախ դատական իշխանության լիակատակար կայացմանը:

СОВЕТ ЮСТИЦИИ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Тигран МУКУЧЯН
Председатель Центральной избирательной комиссии РА
____________________________________

На первом этапе проведения судебной реформы в РА на основе прогрессивного
опыта демократических стран был создан новый институт системы правосудия: высший орган судейского сообщества – Совет юстиции РА, и были закреплены его полномочия.
Создание новой системы, к сожалению, имело также недостаток институционального характера и, возможно, это стало причиниой того, что конституционные ре13
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формы 2005-го года были обращены также к вопросам, касающимся Совета юстиции. В результате конституционных реформ был существенно изменен порядок формириования Совета юстиции, были переосмыслены его роль и значение. Судебный
кодекс Республики Армения детально регулирует институт Совета юстиции.
В данном исследовании рассматривается процесс, его результаты. Все это, в
первую очередь, рассматривается с точки зрения вопроса создания независимой судебной системы.

THE COUNCIL OF JUSTICE AS AN IMPLEMENTER
OF JUDICIAL PRINCIPLES
Tigran MUKUCHYAN
Chairman of the RA Central Electoral Commission
_________________________________

In the Republic of Armenia, in the first phase of judicial reforms, based on the
advanced experience of democtratic countries a new institute of justice system - the
highest judicial body in public - the RA the Council of Justice was established and its
powers were fixed.
Establishment of the new structure, unfortunately, proceeded also with institutional
shortcomings and perhaps it was also the reason that constitutional reforms in 2005
touched upon the problems related to the Council of Justice. As a result of constitutional
reforms, the formation procedure of justice board changed essentially, its role and meaning
were re-interpreted. The Council of Justice istitution was regulated in details by the Judicial
Code of the Republic of Armenia.
Implemented reforms, achievements due to it, as well as stortcomings and failures in
it (in author’s opinion) are presented in the accomplished study on which solutions and
their reasonings are presented. Everything is considered, first of all, from the perspective
of independent judicial authority formation issue.

Բանալի բառեր – Սահմանադրություն, արդարադատության խորհուրդ, դատարան, դատավոր,
դատական ակտ, անկախ դատական իշխանության, դատաիրավական բարեփոխումներ, դատական համակարգ, վճռաբեկ դատարան, կարգապահական պատասխանատվություն
Ключевые слова: Конституция, Совет юстиции, суд, судья, судебный акт, независимая
судебная власть, судебные реформы, судебная система, кассационный суд, дисциплинарная
ответственность
Key words: Constitution, justice board, court, judge, judicial act, independent judicial authority,
judicial reforms, judicial system, court of appeal, disciplinary responsibility
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ՊԱՏԺԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԻՄՔԵՐՆ ԱՐՏԱՀԱՆՁՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Արա ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Ինտերպոլի հայաստանյան ներկայացուցչության
կենտրոնական գրասենյակի ղեկավար
_______________________________

Արտահանձնման ենթակա են միայն այն անձինք, ովքեր մեղադրվում են որևէ հանցագործություն և ոչ թե ցանկացած տեսակի իրավախախտում կատարելու մեջ: Հետևաբար, արտահանձնման համար հիմք է այդ անձի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կամ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը1:
Սակայն միայն քրեական գործի կամ ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայությունը
բավարար չէ արտահանձնում իրականացնելու համար. անհրաժեշտ է որոշակի պարտադիր պայմանների առկայություն, որոնցից են՝
1) այն արարքը, որի կատարման մեջ մեղադրվում է հայցվող անձը, պետք է հանցագործություն համարվի թե´ հայցող, թե´ հայցվող երկրների օրենսդրությամբ (երկակի
հանցավորության կանոն),
2) կատարված հանցագործությունն ուղղակիորեն սահմանված է արտահանձնման մասին պայմանագրում կամ համապատասխանում է սահմանված պատասխանատվության ծանրության աստիճանին (պատասխանատվության նվազագույն ժամկետի կանոն),
3) արտահանձնման ենթարկված անձը կարող է քրեական պատասխանատվության, պատժի ենթարկվել կամ փոխանցվել երրորդ երկրին միայն այն հանցագործության
համար, որի համար արտահանձնման մասին հայցադիմում է ներկայացվել (հատուկ
կանոն):
Պատժի նվազագույն ժամկետի կանոնի համաձայն՝ անձը ենթակա է արտահանձնման միայն այնպիսի հանցագործությունների կատարման համար, որոնք հատուկ սահմանված են արտահանձնման մասին պայմանագրով կամ այդ հանցագործության սանկցիան համապատասխանում է սահմանված նվազագույն պատժաչափի սանդղակին:
Այսինքն` կատարվել է այնպիսի հանցագործություն, որի կատարման մեջ մեղադրվող
անձը ենթակա է արտահանձնման: Այն տեսական գրականության մեջ հաճախ կոչվում է
«էքստրադիցիոն հանցագործություն»:
Արտահանձնման պայմանագրեր կնքելիս գործնականում կիրառվում են էքստրադիցիոն հանցագործության սահմանման հետևյալ տեսակները`
1) սահմանվում է այն բոլոր հանցագործությունների ցանկը, որոնց կատարման
դեպքում անձը ենթակա է արտահանձնման,
2) սահմանվում է հանցագործությունների նվազագույն պատժաչափը,
3) կիրառվում է հանցագործությունների ցանկի և նվազագույն պատժաչափի չափորոշիչների համակցում:
1

Տե´ս, օրինակ` Бойцов А. И. Выдача преступников, СПб.: Юридический центр Пресс, 2004, էջ
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Արտահանձնման պայմանագրերի կնքման վաղ շրջանում` 19-րդ դարում, ընդունված է եղել արտահանձնման ենթակա բոլոր հանցատեսակների ամրագրումը պայմանագրերում և ազգային օրենսդրություններում: Այդպիսին էր, օրինակ, 1883 թ. Բելգիայի,
1892 թ. Շվեյցարիայի, 1870 թ. Մեծ Բրիտանիայի օրենքները: Սկզբնական շրջանում
այդ ցուցակներում ընդամենը մի քանի հանցատեսակ էր սահմանված, սակայն հետզհետե այն ընդլայնվեց:
Օրինակ՝ եթե 1798 թվականին Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի միջև կնքված կոնվենցիայի համաձայն՝ արտահանձնում կարող էր իրականացվել միայն սպանություն, գողություն և քաղաքական հանցագործություններ կատարելու համար, ապա 1803 թվականի փոփոխված տարբերակի համաձայն` արտահանձնում կարող էր իրականացվել
սպանության, թունավորման, հրկիզման, դրամանենգության և գողության համար2:
Էքստրադիցիոն հանցատեսակների քանակի աճով պայմանավորված՝ այդ ցուցակը բավականին ընդլայնվել էր և բարդություններ էր առաջացնում: Ուստի էքստրադիցիոն հանցատեսակների թվարկմանը փոխարինելու եկավ կատարված հանցագործության համար նվազագույն պատժաչափի սահմանումը, համաձայն որի` պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են արտահանձնել ցանկացած հանցագործության
դեպքում (որոշակի բացառություններով), որոնց համար սահմանված է ազատազրկում
ոչ պակաս նախատեսված որոշակի ժամկետից: Այդ նվազագույն ժամկետը հիմնականում մեկ տարին է, որը պետք է նախատեսված լինի թե´ հայցող և թե´ հայցվող երկրների օրենսդրություններով:
Ներկայումս այդ չափորոշիչով են առաջնորդվում միջազգային կոնվենցիաներ և
երկկողմ պայմանագրեր կնքելիս:
Օրինակ` Եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 2-ի 1-ին մասի համաձայն. «Հանձնումը պետք է կատարվի այնպիսի հանցագործությունների դեպքում, որոնք հայցվող և
հայցող կողմերի օրենքներով պատժվում են ազատազրկմամբ կամ կալանքով նվազագույնը մեկ տարի ժամկետով կամ ավելի խիստ պատժով»:
Այս մոտեցումն է ընկած Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի (հոդված
2-ի 1-ին մաս), ինչպես նաև Միացյալ Արաբական Էմիրությունների (հոդված 2-ի 1-ին
մասի «ա» կետ) միջև կնքված երկկողմ պայմանագրերում:
Պայմանագրային պրակտիկայում առկա են այս հարցի վերաբերյալ այլ մոտեցումներ ևս: Դրանցից է համակցված տարբերակի կիրառումը:
Այսպես` 1961 թվականին ԱՄՆ-ի և Շվեդիայի միջև կնքված Արտահանձնման մասին պայմանագրով նախատեսված է էքստրադիցիոն հանցագործությունների 23 տեսակ` միաժամանակ նշելով, որ այն պետությունը, որին հասցեագրված է արտահանձնման մասին հայցադիմումը, պետք է հանձնի հայցվող անձին թվարկված ցանկացած
հանցագործության համար միայն այն դեպքում, երբ պայմանավորվող կողմերի օրենսդրություններով այդ հանցագործության համար սահմանված է ազատազրկում մեկ տարուց ավելի ժամկետով:
Հնարավոր է պահանջվի այնպիսի անձի արտահանձնում, որի կողմից կատարվել
են մի քանի հանցագործություններ, որոնցից ոչ բոլորի նվազագույն պատժաչափն է
համապատասխանում սահմանված չափորոշիչին: Այս պարագայում կիրառելի է երկու
տարբերակ` արտահանձնում իրականացվում է միայն այն հանցագործության համար,
2
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որը համապատասխանում է սահմանված չափորոշիչներին, կամ արտահանձնումն իրականացվում է բոլոր հանցագործությունների համար:
Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայով «եթե հանձնման վերաբերյալ հարցումը ներառում է մի քանի առանձին հանցագործություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը
հայցող և հայցվող կողմերի օրենքներով պատժելի են ազատազրկման կամ կալանքով,
բայց դրանցից մի քանիսը չեն համապատասխանում պատժի ժամկետի վերաբերյալ
պայմանին, հայցվող կողմն իրավունք ունի հանձնում իրականացնել նաև մնացած հանցագործությունների համար» (հոդված 2-ի 2-րդ մաս): Հայաստանի Հանրապետության և
Միացյալ Արաբական Էմիրությունների միջև կնքված արտահանձնման մասին պայմանագրի համաձայն էլ նվազագույն պատժաչափի պայմանին կատարված հանցագործություններից նույնիսկ միայն մեկի համապատասխանելիության դեպքում արտահանձնումն իրականացվում է: Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև արտահանձնման մասին պայմանագրի հոդված 2-ի 3-րդ մասով
նման պարագայում արտահանձնումը թույլատրվում է միայն այն հանցագործությունների համար, որոնք համապատասխանում են սահմանված նվազագույն պատժաչափին:
Կարծում ենք, որ ԱՄԷ-ի հետ կնքված պայմանագով սահմանված դրույթն առավել ընդունելի է, քանի որ ավելի ծանր հանցագործության համար պատասխանատվություն
սահմանելիս նվազ ծանրության հանցագործության համար պատասխանատվությունը
չի վատթարացնի հետախուզվողի վիճակը, և միաժամանակ կլուծվի այդ նվազ ծանր
հանցագործությունների ընթացքը:
Նվազագույն պատժաչափի վերաբերյալ դրույթ նախատեսված է նաև Հայաստանի
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով, որի հոդված 487-ի 2-րդ
մասի համաձայն՝ «Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու առնչությամբ հանձնելը կատարվում է այնպիսի արարքների համար, որոնք խնդրանքն ուղարկած օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով համարվում են
պատժելի, և որոնց կատարման համար նախատեսվում է պատիժ ազատազրկման
ձևով՝ մեկ տարուց ոչ պակաս ժամկետով»:
Արտահանձնման համար նվազագույն պատժաչափը մեկ տարի ազատազրկում
սահմանված է մի շարք երկրների օրենսդրություններում ևս, ինչպիսիք են` Նիդերլանդները, Հունաստանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Շվեդիան և այլն: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ մի շարք երկրների օրենսդիրներ հենց նվազագույնը 1 տարի ազատազրկումն են սահմանել որպես նվազ ծանր հանցագործությունների տարանջատումը առավել ծանր հանցագործություններից: Այսպես` ԱՄՆ-ի օրենսդրությամբ`
հանցագործությունները դասակարգվում են որպես վտանգավոր (felony) և նվազ վտանգավոր (misdemeanour): Վերջինիս շարքին են դասվում այն հանցագործությունները, որոնց համար սահմանված է պատիժ ազատազրկման ձևով մինչև 1 տարի ժամկետով
կամ տուգանք, իսկ մնացած բոլոր հանցագործությունները դասվում են առաջինի շարքին: Գերմանիայի քրեական օրենսգրքի հոդված 12-ի 1-ին մասի համաձայն` հանցագործություն են համարվում հակաօրինական գործողությունները, որոնց կատարման
համար որպես նվազագույն պատժաչափ նախատեսված է ազատազրկում 1 տարի և
ավելի ժամկետով: Միևնույն հոդվածի 2-րդ մասով էլ` զանցանք են համարվում հակաօրինական գործողությունները, որոնց կատարման համար որպես նվազագույն պատժաչափ սահմանված է ազատազրկում ավելի կարճ ժամանակով, կամ տուգանք:
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Այսպիսով, արտահանձնման համար 1 տարի ազատազրկումը սահմանելով որպես
նվազագույն պատժաչափ` թույլ է տալիս խուսափել ոչ միայն զանցանք կատարած անձանց արտահանձնումից, այլև նվազ ծանր հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող անձանց արտահանձնումից3: Չնայած այս կերպ փաստացի չի ապահովվում
պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքի կիրառումը, այդուհանդերձ
նվազ ծանր հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող անձանց արտահանձնումը նպատակահարմար չէ նույնիսկ այն պատճառով, որ արտահանձնումն իրականացնելու համար պետության կողմից ծախսվող գումարը շատ ավելին է, քան տվյալ անձի պատճառած վնասը:
Փաստորեն, արտահանձնման «պատժի նվազագույն ժամկետի» կանոնի հիմքում
ձևական առումով ընկած է հանցագործությունների դասակարգման դրույթը:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ` ոչ մեծ ծանրության են համարվում դիտավորությամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար քրեական օրենսգրքով սահմանված պատիժը չի գերազանցում երկու տարի ժամկետով ազատազրկումը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 19-ի 2-րդ մաս): Այս մոտեցումը հատուկ
է նախկին ԽՍՀՄ երկրների օրենսդրություններին (Բելառուսի քրեական օրենսգրքի
հոդված 12-ի 2-րդ մաս, Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի հոդված 12-ի 2-րդ մաս, Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի հոդված 15-ի 2-րդ մաս և այլն):
Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգիրքը ևս ոչ մեծ ծանրության էր համարում այն արարքը, որի համար նախատեսված էր ազատազրկում մինչև երկու տարի
ժամկետով (հոդված 15-ի 2-րդ մաս), սակայն 2011 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ընդունված նոր օրենքով այդ ժամկետը երկուսից դարձավ երեք տարի:
Ընդհանուր չափորոշիչների առկայության պարագայում այդ երկրների մասնակցությամբ երկկողմ և բազմակողմ պայմանագրերում կարելի էր նվազագույն պատժաչափ կիրառել երկու տարին: Սակայն, թե´ Մինսկի կոնվենցիայում (հոդված 56-ի 2-րդ
մաս) և թե´ հետագայում՝ Քիշնևի կոնվենցիայում (հոդված 66-ի 2-րդ մաս) էքստրադիցիոն հանցագործությունների նվազագույն ժամկետ սահմանվեց մեկ տարին: Միայն
արտահանձնման մասին Օրինակելի պայմանագրի հոդված 2-ով երկու տարին նախատեսված է որպես այլընտրանք:
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հոդված 64-ը թույլատրում է
օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատժի նշանակում: Սակայն հնարավո՞ր է
արդյոք այս հոդվածի, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքի հոդված 70-ի (պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը), հոդված 76-ի (պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը), հոդված 77-ի (պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը) դրույթների կիրառումը արտահանձնման ենթարկված անձի նկատմամբ`
հաշվի առնելով պատժի նվազագույն չափի պայմանը:
Կարծում ենք, որ հնարավոր է, քանի որ պատժի նվազագույն պայմանը վերաբերվում է քրեական օրենսգրքով սահմանված և ոչ թե դատարանի կողմից նշանակվող
պատժաչափին: Փաստորեն պատժի նվազագույն ժամկետի կանոնի նպատակը ոչ թե
պատժաչափ սահմանելն է, այլ հանցավոր արարքի վտանգավորության աստիճան որոշելը:

3

Տե´ս նույն տեղում, էջ 458:

72

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Դատապարտյալների փոխանցման մասին 1983 թվականի մարտի 21-ի Կոնվենցիայի հոդված 10-ի համաձայն` պատժի հետագա կրման նպատակով դատապարտյալների փոխանցման դեպքում պատժի «շարունակվող ի կատար ածման դեպքում Կատարող պետությունը կաշկանդված է Դատապարտող պետության կողմից սահմանված
պատժի իրավական բնույթով և տևողությամբ»: Հետևաբար, հայցող երկիրը փոխանցված դատապարտյալի վերաբերյալ որևէ դատավարական որոշում կայացնելիս պետք
է նկատի ունենա և հաշվի նստի հայցվող երկրի իրավասու մարմինների կողմից կայացրած որոշումների հետ: Սակայն պատժի հետագա կրման համար դատապարտյալների
փոխանցումը և հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող անձանց ու դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով անձանց արտահանձնումը, ունենալով արտաքին
նմանություն, ունեն նաև մի շարք տարբերություններ: Դրանցից մեկն էլ այն է, որ դատապարտյալի փոխանցման պարագայում վերջինիս կողմից կատարված հանրորեն
վտանգավոր արարքն ուղղված է հայցվող երկրի շահերին, իսկ հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող կամ դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով անձի արտահանձնման պարագայում` հայցող երկրի շահերին: Հետևաբար, եթե դատապարտյալների փոխանցման դեպքում հայցվող երկիրը շահագրգռված է հայցվող անձի կողմից
պատժի հետագա կրումով, ապա արտահանձնման պարագայում հայցվող երկիրը որևէ
շահագրգռվածություն չի ցուցաբերում: Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ արտահանձնումից հետո հայցող երկիրն անձի նկատմամբ կարող է կիրառել թե´ ավելի մեղմ
պատժի նշանակում, թե´ պատժի պայմանականորեն չկիրառում, թե´ պատիժը կրելուց
պայմանական վաղաժամկետ ազատում, թե´ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինում` կաշկանդված չլինելով պատժի նվազագույն ժամկետի կանոնով: Այդ իսկ պատճառով միջազգային ոչ մի պայմանագրով կամ կոնվենցիայով վերոհիշյալ դրույթներն արգելող որևէ նորմ սահմանված չէ:
Պատժի նվազագույն ժամկետը կիրառվում է ոչ միայն հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող անձանց արտահանձնելիս, այլ նաև դատավճիռն ի կատար ածելու համար անձին արտահանձնելիս:
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդված
487-ի 3-րդ մասի համաձայն. «Դատավճիռն ի կատար ածելու առնչությամբ հանձնելը
կատարվում է այնպիսի արարքների համար, որոնք խնդրանքն ուղարկած օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով համարվում են պատժելի, և որոնց կատարման համար անձը դատապարտվել է ազատազրկման վեց ամսից ոչ
պակաս ժամկետով»: Քիշնևի կոնվենցիայի հոդված 66-ի 3-րդ մասով ևս այդ ժամկետը
վեց ամիս է, իսկ Եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 2-ով` չորս ամիս:
Այսպիսով, պատժի նվազագույն ժամկետի կիրառման կանոնը արտահանձնման
պարտադիր պայմաններից մեկն է, որն ամրագրվել է գրեթե բոլոր միջազգային կոնվենցիաներում և պայմանագրերում, ինչպես նաև երկրների ազգային օրենդրությունում:

Государство и право

73

LEGAL GROUNDS OF THE APPLICATION OF THE RULE ON
MINIMAL TERM OF PUNISHMENT FOR CRIME IN THE
PROCESS OF EXTRADITION
Ara Fidanyan
The Head of the National Central Bureau of Interpol in the RA
_______________________________________________

The given article applies to the application of the rule on minimal term of punishment
for crime in the process of extradition. An attempt was made in the article to reveal the
nature of the rule on minimal term of punishment, its relation to the process of extradition,
the approaches of international conventions, agreements and national legislation regarding
the given issue, the existence of objectives connected with the application of the rule in the
process of extradition, as well as possible solutions and options were recommended for
the solution of proposed issues.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА
НАЗНАЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СРОКА НАКАЗАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ВЫДАЧИ
Ара Фиданян
Руководитель Центрального бюро Интерпола в РА
______________________

Данная статья посвящена принципу назначения минимального срока наказания
в процессе выдачи. В статье автором предпринята попытка выявить суть принципа
назначения минимального срока наказания, точки соприкосновения с процессом
выдачи, подходы международных конвенций, договоров и национальных
законодательств по данному вопросу, наличие проблем использования
рассматриваемого принципа в процессе выдачи, а также предложены возможные
решения и варианты по их решению.
Բանալի բառեր – պատժի նվազագույն ժամկետի կանոն, արտահանձնում (էքստրադիցիա),
էքստրադիցիոն հանցագործություն, քրեական օրենսգիրք, դատապարտյալների փոխանցում:
Key words: rule on minimal term of punishment, extradition, crime, criminal code,
transmission/extradition of convicted persons.
Ключевые слова: принцип назначения минимального срока наказания, выдача (экстрадиция),
преступление, уголовный кодекс, передача осужденных.
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Î²ÜÊØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ
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ÐÐ ¶²² ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ
¨ Çñ³íáõÝùÇ ÇëïÇïáõïÇ Ñ³Ûóáñ¹
_________________________

Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËáõÙÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý å³ï×³é Ï³Ù
å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã»½áù³óÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáõÉ³óÙ³ÝÁ: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ï³ÝË»É Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ù³ÝÇ
áñ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ÉÇáíÇÝ í»ñ³óÝ»É ¹ñ³ å³ï×³é Ï³Ù å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µáÉáñ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ1: ²é³í»É³·áõÛÝÁ, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»Éª å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É–ïÝï»ë³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³é³í³ñã³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É–Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ ³éÏ³ µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
íñ³ Ý»ñ³½¹»ÉÝ ¿, ÇÝãÁ áñáß³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç Ïå³ÑÇ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ¹ñ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Çç»óÙ³ÝÁ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ì.ì. ÈáõÝ»¨Á.
§ÎñÇÙÇÝ³É Ã³Ï³ñ¹Çó, áõñ Ñ³ÛïÝí»É ¿ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹áõñë ·³É ÙÇ³ÛÝ
Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇ íñ³ ëáóÇ³É–Çñ³í³Ï³Ý, ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ¨ ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ùµ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ùµ, ÁÝ¹ áñáõÙ, Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ ïñíÇ ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë ³Ù»Ý³é³¹ÇÏ³ÉÝ ¿ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïÁ¦ 2 : Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý å³ï×³é Ï³Ù å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁª Ã»° Í³í³Éáí ¨ Ã»° ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí3:
Ø³ñ¹Ý ³ÝÑ³ï ãÇ ÍÝíáõÙ, ³ÛÉ ¹³éÝáõÙ ¿ ëáóÇ³ÉÇ½³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ²ÝÓÇ ëáóÇ³ÉÇ½³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ íñ³ Ù»Í³å»ë ³½¹áõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ÁÝï³ÝÇùÁ, Ýñ³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁ, ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¹áõñë ³ÝÑ³ï ãÏ³, ¨
í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ï»Ýë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ í³ñù³·ÍÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ Ó¨Ç (³Û¹ ÃíáõÙ ¨ Ñ³Ýó³íáñ) ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ í»ñç Ç í»ñçá å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³Û¹
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ´³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõÝ ·»Ý»ïÇÏáñ»Ý ã»Ý
÷áË³ÝóíáõÙ ¨ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ¿íáÉáõóÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝù: ¸ñ³Ýù

î»°ë Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998. ¾ç 127:
î»°ë Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1997. ¾ç 475:
3î»°ë Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я.. Криминологическая профилактика:Теория,
опыт, проблемы. М., 2001. ¾ç 4:
1
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ë»ñÝ¹»- ë»ñáõÝ¹ »Ý ³ÝóÝáõÙ áñå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áñÓ, áñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí4:
²ÝÑ³ïÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ëÏ½µ³Ý³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ í³ñù³·ÍÇ
ÝÙ³Ý³ÏÙ³Ý Ñ»ï, »ñµ í»ñçÇÝë ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ ³éÏ³
í³ñù³·ÍÇ Ó¨»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ÝËáñáß»É ÇÝãå»ë ïíÛ³É ³ÝÓÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óáõÙÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³ ¹»·ñ³¹³óáõÙÁ, Ñ³Ýñ³íï³Ý· ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»óÇ¹ÇíÁ: ²ÝÓÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ûï³ñ³óÙ³Ý ¨ Ñ»ï³·³ ¹»½³¹³åï³óÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ Ù»Í³å»ë ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¹»ï»ñÙÇÝ³óíáõÙ »Ý ³ÝÓÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ÇÝïÇÙ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ áõ ßñç³å³ïÇ Ñ»ï, ¨ ³Û¹ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ ³ÝÓÇ Ù³ëÝ³íáñ ÏÛ³Ýù Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ Ñ»ï:
ö³ëïáñ»Ý é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
ß³ï Ñ³×³Ë Ï³ñáÕ ¿ ßáß³÷»É ³ÝÓÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ (ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý) Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ5, ÇÝãÁ Ý»ñÏ³ÛÇë ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ¿: ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É
³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³Ý½Ç, ãÇÙ³Ý³Éáí, Ã» ÇÝã µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ áõ
åñáµÉ»ÙÝ»ñ »Ý ³éÏ³ ïíÛ³É ³ÝÓÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, ¹Åí³ñ ¿ ¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñ»É ¨ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É Ýñ³Ý: ²Ûë ³éáõÙáí Ñ³ñÏ ¿ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ñ³ßíáí, áñå»ë½Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³Ýó³ÍÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó,
Ã» ïíÛ³É µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ áÉáñïáõÙ »Ý ³éÏ³:
ÐáõÛÅ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ³Ûë Ñ³ñóáí ½µ³ÕíáÕÝ»ñÁ áõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñå»ë½Ç Çñáù û·Ý»Ý, áã Ã» ³é³í»É µ³ñ¹³óÝ»Ý ³ÝÓÇ ÏÛ³ÝùÁ, Ë³Ëï»Ý Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ: ò³íáù ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³Ûëûñ ß³ï ³í»ÉÇ ùÇã ¿, ù³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝÁ: ²Ûë ¿ å³ï×³éÁ, áñ, ãÝ³Û³Í Ý»ñÏ³ÛÇë Í³Ýñ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É Ñ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñï»Õ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ³ßË³ï³Ýù Ïï³ñíÇ ûï³ñ³óí³Í, ¹»½³¹³åï³óí³Í ¨
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Í³Ýñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï, Ýñ³Ýó
Ïïñ³Ù³¹ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 6 : ÆÝãù³Ý ¿É
¹Åí³ñ ¨ Í³Ëë³ï³ñ ÉÇÝÇ ÝÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, ³ÛÝï»Õ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ß³ï ³í»ÉÇ ¿Å³Ý ¿, ù³Ý ÝÙ³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó
Ñ»ï³·³ Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ñ³ëóí³Í Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ:
²Ûë ³éáõÙáí ÑáõÛÅ Ï³ñ¨áñ ¨ ¹ñ³Ï³Ý å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É åñáµ³óÇáÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
î»°ë Дубинин Н. П. Социальное и биологическое в современной проблеме человека. Вопросы
философии, 1972, N 10. ¾ç 51:
5 î»°ë Саркисов Г. С. Обьект индивидуального профилактического воздействия в теории
предупреждения преступности. Ереван, 1985. ¾ç 12:
6 î»°ë Артемьев Н.С. Организация борьбы с рецидивной преступностью: Учебное пособие. М.,
1997. ¾ç 55:
4
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, áñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ¿³å»ë Ï³ñáÕ ¿
Ýå³ëï»É é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ:
Àëï ¿áõÃÛ³Ý, é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙÁ Ýå³ï³Ï
áõÝÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¨ ã»½áù³óÝ»É ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇ å³ï×³éÝ»ñÁ, Ýñ³ Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï¨Û³É
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁª 1) Ù³ñ¹Ï³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
µ³ñ»É³íáõÙ, Ýñ³Ýó µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ, 2) Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÝ³ó íñ³ ï³ñµ»ñ Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ7:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É Ý³ËÝ³Ï³ÝÇ ¨ ³ÝÙÇç³Ï³ÝÇ: ÜÙ³Ý ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÑÇÙù ¿ Í³é³ÛáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, Ã» ÇÝãù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ §µ³Å³ÝáõÙ¦ ïíÛ³É ³ÝÓÇÝ
Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÇó: ²Ûë ³éáõÙáí ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áíù»ñ ¹ñë¨áñáõÙ »Ý Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ8: ÎáÝÏñ»ï ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ
¹ñë¨áñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ý»ñ³½¹»É Ýñ³ ÙáïÇí³óÇáÝ áÉáñïÇ íñ³ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ í»ñçÇÝÇë Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ÝËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ã»° Ý³ËÝ³Ï³Ý ¨ Ã»° ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó:
²Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å»ïù ¿ Ñ³Ý·»Ý Ñ»ï¨Û³ÉÇÝª
1. úï³ñ³óí³Í ¨ ¹»½³¹³åï³óí³Í ³ÝÓ³Ýó (³Ûë Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ·ñ»Ã» µáÉáñ ³ÝÓÇÝù)
å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙ, Ýñ³Ýó Ñ»ï³·³ áõëáõóÙ³Ý,
³ßË³ï³ÝùÇ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:
2. Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ýñ³Ýó Ñ³Ýñû·áõï ¨ å»ï³Ï³Ý³Ù»ï ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ù³ñá½áõÙ:
3. Ð³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»Ýë³Ï»ñå í³ñáÕª Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í
³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ, Ýñ³Ýó
ßñç³å³ïáõÙ ³éÏ³ µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ:
4. Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áã ýáñÙ³É ËÙµ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ, ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¨ Ï³½Ù³ÉáõÍáõÙ:
ÜÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí »Ý, ¨ ¹ñ³Ýó ëå³éÇã ó³ÝÏÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
Ãí³ñÏ»É, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ý·»Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³Ý-

î»°ë Антонян Ю. М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение, Ереван,
1987, ¾ç 153:
8 î»°ë Аванесов Г. А. Криминология. 2-е изд.-М. 1984, ¾ç 403:
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Ó³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ»Ýó ï»ÕÁ ·ïÝ»Éáõ, Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ÇÝùÝ³³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ¨ ÏÛ³ÝùáõÙ Ï³Û³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ:
àñù³Ý ¿É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»Ý å»ï³Ï³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ¹ñ³Ýù áõÕÕí³Í »Ý ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ÏáÝÏñ»ï Ñ³Ýó³ÝùÁ Ï³ï³ñ»Éáõ µ³ó³éÙ³ÝÁ, ÏñáõÙ »Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
µÝáõÛÃ ¨ »ñµ¨¿ ã»Ý Ï³ñáÕ Ý»ñ³é»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ É³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ ³½¹»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
íñ³:
Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý, µ³½Çë³ÛÇÝ å³ï×³éÝ»ñÝ áõÝ»Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ¨ ·ÉË³íáñ³å»ë ³Û¹ áÉáñïáõÙ Çñ³·áñÍí³Í å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ï³É Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûë ¿ å³ï×³éÁ, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë
ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝ»Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝë ³ñ³· ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÙåñáÙÇëÇ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý) ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, å»ïù ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝÇ é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³ÝóíáÕ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, µ³ßËÙ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ½³ñ·³óáõÙÁ, ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëïáõÙ »Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ, Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝËÙ³ÝÁ 9 : êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù
å³Ûù³ñÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ³Ý³ ÙÇ ù³ÝÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ
¨ ³Ù»Ý³·ÉË³íáñÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÛÝåÇëÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿, áñáÝù ÏÑ³Ý·»óÝ»Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×ÇÝ, ÏÝå³ëï»Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨° »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ, ¨° ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ µ³í³ñ³ñ»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ûñ»óûñ ³×áÕ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ù ßÝáñÑÇíª
Çç»óÝ»É ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ³Õ»ï³ÉÇ ã³÷»ñÇ Ñ³ëÝáÕ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÐÐ-áõÙ: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ³ÛÝå»ë ¿É é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Çç»óÙ³ÝÁ:
ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³çáñ¹ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ÙÇïí³Í ¿ é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÁ,
Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ³éç¨ Í³é³ó³Í Ï³¨áñ³·áõÛÝ Ï»Ýë³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ ¿10: ÜÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ µ³½Ù³½³Ý »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³·áñÍ-

î»°ë Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социологические
иссле¬дования. 2004. № 4, ¾ç 50:
10 î»°ë Андреева Ю.В. Проблемы трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения
свободы // Закон и общество: история, проблемы, перспективы: Материалы межвуз. студ.
на¬уч. конф. Красноярск, 2004, ¾ç 34:
9
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í»É ÙÇ³ÛÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
ÆÝãå»ë Ýß»É »Ýù, Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»ÉÁ, ù³Ý½Ç Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ïáí:
¶áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨
ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ ÉÇÝ»ÉÁ ³ÝÓÇ Ù»ç Ó¨³íáñáõÙ »Ý ýñáõëïñ³óÝáÕ Ñá·»íÇ×³Ï,
áñÇó ³½³ïí»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý,
Ñ³Ýó³íáñ µÝáõÛÃ Ïñ»É:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ Ã»¨ é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ áõÝ»Ý áã Ã» áõÕÕ³ÏÇ, ³ÛÉ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ¹ñ³Ýù ³½¹áõÙ »Ý µáõÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³óÝáÕ, ÍÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ¹ñ³Ýó Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ:
êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝª é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í Ó¨»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ »Ý, áñáÝó ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Çñ³í³Ï³Ý íÇ×³ÏÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÝáñÙ»ñÇ ³Ýß»Õ Ï³ï³ñáõÙÁ, ³å³ÑáííáõÙ ¿ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³í³ã³÷ í³ñù³·ÇÍÁ, Ï³ÝËíáõÙ ¨ í»ñ³óíáõÙ »Ý ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ: è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ µËáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó, áõÕÕí³Í »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í
³ÝÓ³Ýó Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÁ Ñ³ñ·»Éáõ á·áí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉáõÝ11: ²Ûë Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý Ã»° ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ã»° Ù³ëÝ³íáñ
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ ¨ ¹Ç³É»ÏïÇÏ³å»ë ÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï:
ä»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëï»ÕÍ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ, Ýñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³ÝÁ ·áñÍáÕ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý,
ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ëï³ÝáõÙ ¿ áõÝÇí»ñë³É µÝáõÛÃ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç ÙÇçáóáí Ï³ñáÕ »Ý Ï³ñ·³íáñí»É ï³ñµ»ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´³Ûó í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí, ÇÝãå»ë å»ï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ïáãí³Í »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ
Ï³ÝËáñáßáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
²Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ Çñ³íáõÝùÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ: Æñ³í³ÝáñÙ»ñáí »Ý Ï³ñ·³íáñíáõÙ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ù³ÝíáõÙ
»Ý Ýñ³Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇ»ñ³ñËÇÏ ¨ Ïááñ¹ÇÝ³óÇáÝ Ï³å»ñÁ12: Æñ³í³ÝáñÙ»ñáí »Ý Ï³ñ·³íáñíáõÙ, ûñÇÝ³Ï, ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
î»°ë Игошев К. Е. Социальний контроль и профилактика правонарушений. Горкий, 1976, ¾ç
48:
12
î»°ë Теория государства и права. Под ред. М.Н. Марченко. М., 1999, ¾ç 233:
11
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áñáÝó íñ³ ¹ñí³Í ¿ é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ¨ ³Ûë Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í, Ã» ÇÝãå»ë ÏÁÝÃ³Ý³ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÁ13:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
Ýå³ï³Ï »Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ í»ñ³óÝ»Éáõ ³ÛÝ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³éÏ³ »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ßñç³å³ïáõÙ ¨ Ï³ñáÕ »Ý í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó Ýáñ Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É:
²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ·áñÍáõÙ Ï³é³í³ñáõÙÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í, ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ·áñÍÁÝÃ³ó ¿,
áñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ßñç³ÝáõÙ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µ³½Ù³ÃÇí å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
ì»ñçÇÝ Ñ³ßíáí å»ïù ¿ ÷³ëï»É, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` áõÕÕí³Í é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÁ, Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝÇ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í Ï³Ù Ñ³Ï³ûñÇÝ³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ ¹ñë¨áñ»Éáõ Ñ³Ïí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ï å³Ñ»ÉáõÝ14: ²Û¹ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³·áñÍí»É Ýñ³ Ñá·»Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ, ßñç³å³ïáÕ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ³éÏ³ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ñ³Ï³µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñ³ñù Ï³ï³ñ»ÉáõÝ Ýå³ëïáÕ
å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²Ûë µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï½Ñ»ï» í»ñ³óáõÙÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó (áñáÝù, Ã»ñ¨ë, ·ïÝíáõÙ
»Ý ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ) ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óí»É ÙÇ³ÛÝ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ,
ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³ÛÇ ¨ ³ÛÉ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿
Ïñ»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ¨ ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µáÉáñ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý áõ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ï³åí³Í ÉÇÝ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý Ùß³Ïí³Í
¨ ÑÇÙÝí»Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ²Ûë Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å»ïù ¿ Ïñ»Ý ¿íáÉáõóÇáÝ
µÝáõÛÃ: Üáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ãÇ µ³ó³éáõÙ ÑÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ÎÇñ³éáõÃÛáõÝÇó
å»ïù ¿ ¹áõñë ÙÕí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝù ëå³é»É »Ý Çñ»Ýó ¨ ã»Ý Ï³ñáÕ
Ýå³ëï»É é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿
ïñíáõÙ Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñÇ
î»°ë Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций. М., 1998, ¾ç 127:
î»°ë Дунаев С.А., Токарев А.Ф. Рецидив насильственных преступлений и его предупреждение: Учебное пособие. М., 1999. ¾ç 43:
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ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñáß³ÏÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ »Ý, áñÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ í³ñù³·ÍÇ áñáß³ÏÇ
¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó áñáß³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
½µ³Õí»Éáõ Ï³Ù áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³ñ·»É»Éáõ ÙÇçáóáí: Æñ³íáõÝùÇ ÏáÝÏñ»ï ÝáñÙÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ í³ñù³·ÍÇ ïíÛ³É Ï³ÝáÝÇ
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÝÓÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñ »Ý
·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: ²Ûë Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ ¨ áõÕÕí³Í ã¿ ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓ³Ýó ËÙµÇÝ Ï³Ù Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù
Ï³ï³ñ³Í ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓÇÝ: Üßí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ¹ñ³Ýù
áõÕÕí³Í »Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó
ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ Ýñ³Ýó
³é³í»É ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ15: Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ÏñÃ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³×Á Ýå³ëïáõÙ ¿, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ³é³í»É Ñ³×³Ë ëÏëáõÙ ¿ ÏÇñ³é»É Ñ³Ùá½Ù³Ý ¨ Ëñ³ËáõëÙ³Ý
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿: ¶³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý
¨ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ßÝáñÑÇí å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý ³½¹áõÙ »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ³Ýó ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, Ï³ÙùÇ,
½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ í³ñù³·ÍÇ íñ³, áñÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó
Ýáñ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Гор СААКЯН
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА
____________________________________

Статья посвящена изучению проблем профилактики и предупреждения рецидивной преступности в Республике Армения. Автор тщательно рассматривает причинный комплекс рецидивной преступности в РА, а также условия, которые способствуют росту общей преступности в нашей стране. На основе проведенного исследования автор предлагает систему мер, направленных на эффективное предупреждение
рецидивной преступности в Республике Армения. Отмечается, что эти меры достаточно затратны, но они способны предотвратить больший вред.

15

î»°ë Иншаков С.М. Культура и ее воздействие на преступность // Преступность и культу¬ра.
М., 1999, ¾ç 7:
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PREVENTION OF RECIDIVISM
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Gor SAHAKYAN
Post-graduate Student of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the NAS of the RA
___________________________________

The article is devoted to the study of the problems of prevention of recidivism in the
Republic of Armenia. The author carefully examines the causal complex of recidivism in
RA, as well as the conditions that promote the growth of the general crime level in our
country. On the basis of this study the author proposes measures aimed at effective
prevention of recidivism in the Republic of Armenia. It is noted that these measures are
quite costly, but they can prevent more harm.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – é»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËáõÙ, Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý
å³ï×³é Ï³Ù å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ëáóÇ³ÉÇ½³óáõÙ, ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ,
Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙ, ûï³ñ³óáõÙ, ¹»½³¹³åï³óáõÙ, Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ

Ключевые слова: рецидивная преступность, предупреждения преступности, причины и
условия преступности, социализация, социальная помощь, индивидуальное предупреждение
преступности, отчуждение, дезадаптация, личность рецидивного преступника
Key words: recidivism, crime prevention, the causes and conditions of crime, socialization, social
assistance, individual crime prevention, alienation, disadaptation, recidivist person
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²¼²î²¼ðÎØ²Ü ¸²î²ä²ðîì²Ì ²Üâ²ö²Ð²êÜºðÆ
ìºð²êàòÆ²È²Î²Ü²òØ²Ü ØÆ Þ²ðø
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÆ Þàôðæ
ÈÇ³Ý³ Ø²ðàôøÚ²Ü
ºäÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹,
ÎáÝñ³¹ ²¹»Ý³áõ»ñ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ »ñ¨³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ý³Ë³·ÍÇ Õ»Ï³í³ñ
_______________________________

ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓíáõÙ
³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³ÏíáÕ å³ïÇÅÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýã³÷³Ñ³ë
¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïÇÅ Ïñ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ºíñáå³Ï³Ý
»ñÏñÝ»ñáõÙª ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ, Þí»¹Ç³ÛáõÙ, Üáñí»·Ç³ÛáõÙ,
ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ ùñ»³Ï³Ý ¨
ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ÕÙ³óáõÙ. ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ` ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ñ»ï ãÏ³åí³Í å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñáí, ÇÝãÝ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ëáõë³÷»É ÏñÙÇÝá·»Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ñ³ÛïÝí»Éáõó ¨ ÏÏ³ÝËÇ Ýñ³ ÏáÕÙÇó
åáï»ÝóÇ³É ÏñÏÝ³Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ1:
²é³ç³¹ñí³Í Ñ³ñóÁ Ã»Å ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿ ïí»É Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: úÉÇí»ñ Þ³Ûµ»ñÁ, ²Éµ»ñï Þï³ÛÝÑ³áõ½»ñÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÝßáõÙ
»Ý, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ áõÕÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÁ É³í³·áõÛÝ í³ÛñÁ ã¿2: ê³Ï³ÛÝ, Áëï Úá³ËÇÙ ì³ÉÃ»ñÇ, »ñµ ¹³ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿, ³å³ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ å³ïÅÇ ÏñáõÙÁ å»ïù ¿
Çñ³Ï³Ý³óíÇ ³é³í»É³·áõÛÝë Ñëï³Ï Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í` ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ÇÝï»·ñí»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏñÏÇÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ3:
ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ` ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
2011 Ã. Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ³Û¹ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý »Ý ¹³ï³å³ñïí»É 95 ³Ýã³÷³Ñ³ë, áñáÝóÇó 15-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éí»É ¿ ³½³ï³½ñÏ³Ý
Ñ»ï ãÏ³åí³Í å³ïÅ³ï»ë³Ï, ÇëÏ 60-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ
ÏÇñ³éí»É: 2012Ã.-ÇÝ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ »Õ»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 76, 11, 524: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³ÏíáÕ å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç
1

î»'ë ²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ·áñÍáí ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ, º²ÐÎ, øÐÆ, ºñ¨³Ý, 2010,
¿ç 83-86:
2
î»'ë http://www.zeit.de/2013/33/justizanstalt-josefstadt-wien
3
î»'ë http://www.jva-adelsheim.de/pb/,Lde/1237392/?LISTPAGE=1237312
4
î»'ë ՀՀ դատական դեպարտամենտի անչափահասների վերաբերյալ 2011-2012 թթ. hաշվետվություն:
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·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ³½³ï³½ñÏáõÙÁ, Ã»Ïáõ½¨ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ ÏÇñ³éí»É: ²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýß³Ý³ÏíáÕ å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³Ý·»É »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ïíÛ³É áÉáñïáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý /³ÛëáõÑ»ï` ¶¸Ð/ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹»é¨ë 2006 Ã. Ù³ÛÇëÇ 31-ÇÝ áñáß»É ¿. §²Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ùñ»³Ï³Ý å³ïÇÅ ÏÇñ³éáÕ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ Ù»Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝÇë ³ÝÓÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ…: ¶¸Ð ÑáÕ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝí»Ý ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñ, áñáÝóáí ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÏÏ³ñ·³íáñí»Ý
³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ïÅÇ ÏñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á¦5:
¶¸Ð ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ýßí³Í áñáßÙ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù
Ñ³í³ëïáõÙ »Ý, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ïÇÅ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ áõß³¹Çñ ¨ ½·áÝª å³ïÅÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ áõÕÕÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ÉÇë, Ýñ³Ýó Ñ»ï
ëáóÇ³É³Ï³Ý-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë, ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ
¨ ³½³ï Å³Ù³ÝóÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÇë, ëåáñï³ÛÇÝ ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»ÉÇë ¨
³ÛÉÝ:
ºÃ» ¶¸Ð-Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ëÏë»É ¿ Ñ»Ýó ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý
áÉáñïÇó, ³å³ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¨ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ ëÏëíáõÙ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõó ¨ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó6: ÆÑ³ñÏ», ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ å³ïÅÇ ÏñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ë »Ý: ¸ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ Ù»ç Ó¨³íáñ»É µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝù: èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ, ÇÝãå»ë ¨ ÐÐ-áõÙ ³éÏ³ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïÅÇ ÏñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ï³ñ·³íáñáÕ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñ»Ýë·Çñù, áñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ÇÝãå»ë Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ,
³ÛÝå»ë ¿É ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïÅÇ ÏñÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
áõëïÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ
ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ÝáñÙ»ñÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýù` ·áñÍáÕ ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ý³Ë³ï»ë»É ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõË, áñÁ ÏÏ³ñ·³íáñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ïÅÇ ÏñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

5

î»'ë ԳԴՀ Սահմանադրական դատարանի 2006 թ. մայիսի 31-ի թիվ BvR 1673/04 որոշում:
î»'ë Ãðîìàäñêàÿ Í. Â., Ñìèðíîâ Ë. Á. Îñîáåííîñòè ïîëèòèêè â îáëàñòè ðåñîöèàëèçàöèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé âóñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà,
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, N4 (36), 2007, ¿ç 113:
6
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¸Çï³ñÏ»Ýù ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù ³éÏ³ »Ý ÐÐ-áõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ïÅ³ï»ë³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ÇÝãå»ë ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ÛÝå»ë ¿É ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ:
²é³çÇÝ ËÝ¹ÇñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñÛ³ÉÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÇ ¹»ñÇ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ:
Â»´ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ, Ã»´ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ëáó³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÇ ¹»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó Ý³ ¿ Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë û·ÝáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³ÇÝï»·ñí»Éáõ` ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí7:
ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ë Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³¹ñ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ:
²Ûëå»ë, 1985 Ã. Ø²Î-Ç ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ 22-ñ¹ Ï»ïÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñ»Éáí ëáó³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¹»ñÁ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùáõÙª ß»ßï³¹ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ8:
ÐÐ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í §²µáíÛ³Ý¦ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý
ÙÇ³Ï ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ³éÏ³ ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓ³éáõ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ, ëáó³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ å³Ï³ë: §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-Ç ëáó³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ÝÙ³Ý Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ³í»ÉÇÝ` ëå³ë³ñÏáõÙ »Ý ÙÇ³Ý·³ÙÇó 3 ï»Õ³Ù³ë` Ï³Ý³Ýó ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÁ, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇÝÁ ¨ Ù»Ïáõë³ñ³ÝÁ9:
²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ å³ïÅÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÁÝ¹·ñÏí»ÉÁ ÙÇ³ÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É: §²µáíÛ³Ý¦ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ º²ÐÎ Ñ³Ù³ï»Õ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇó å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ³ÛÝï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»É
³ÛÉ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³Í Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ã»Ý ïÇñ³å»ïáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ÝñµáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³×³Ë ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñíáõÙ »Ý ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï10: ºÉÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÇóª ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ëáó³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý
7

î»'ë Jugendstrafvollzugfür das 21. Jahreshundert? Stephan Schwirzer, Peter Lang, 2006, ¿ç 240‐242:
î»'ë 40/33.United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The
Beijing Rules"),29.11.1985.
9
î»'ë ²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ ²µáíÛ³Ý ùÏÑ-áõÙ, ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõï, ºñ¨³Ý 2012 Ã., ¿ç 11:
10
î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 12:
8
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³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÁ: øÎÐ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ í»ñ³å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý 3 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ùª ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý áõ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: Àëï
Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ` §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏñáõÙ »Ý Ó¨³Ï³Ý µÝáõÛÃ11:
²Ûë ³éáõÙáí Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÷áñÓÁ, áñï»Õ ·áñÍáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ¹åñáó: ²Ûë Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ
»Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ (Ñá·»µ³ÝÝ»ñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ý³¨ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇÝ, ïíÛ³É
¹åñáóáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 2001 Ã. ÉáõÛë ï»ë³Í §Guide du travail aupres des mineurs en
detention¦ Ñ³ïáõÏ Ó»éÝ³ñÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ12: ÜÙ³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ ÐÐáõÙ Ïû·ÝÇ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ í³ñã³Ï³½Ù-¹³ï³å³ñïÛ³É ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ïÅÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »Ý Ý³¨
³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý Ñëï³Ï åÉ³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ áõÕÕÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ùß³Ï»ÉÇë Ýñ³ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ :
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ïª ¶¸Ð-áõÙ, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÏïÇí
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó ÇëÏ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ áõÕÕÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ`
Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»Éáí, ûñÇÝ³Ï, Çñ»Ýó í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éÙáõÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáÕ áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ 13 : ²Ûëå»ë, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó í»ñ³ëáó³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ áõÕÕÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ºñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³Íáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¶¸Ð ÑáÕ»ñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáí: ²Ûë
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý áñå»ë §ùÏÑ-áõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáííáÕ ëÏ½µáõÝù¦ 14 : Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ
ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó ÇëÏ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñÓñ³óÝ»É ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»Éáí ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý íñ³:
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇÝ, ³í»ÉÇÝª ¶¸Ð
ÑáÕ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÁ Ñëï³Ï Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ
Ýå³ï³ÏÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ »ÝÃ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: àõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃ11

î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 14:
î»'ë Juigendstrafvollzug in Deutschland und Frakreich, Daniel Boernhofer, Nomos, Auflage 2010, Giessen,
¿ç 125:
13
î»'ë Jugendstrafvollzugsrecht, Heribert Ostendorf, Kiel, Nomos, 2010, ¿ç 133‐135:
14
î»'ë Jugendstrafvollzugfür das 21. Jahreshundert? Stephan Schwirzer, Peter Lang, 2006, ¿ç 233‐235:
12
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Û³Ý, ³½³ï Å³Ù³ÝóÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý, ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ í³ñùÇ, áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ15: ö³ëïáñ»Ý, áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ¨ áõÕÕÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ` Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
µÝáõÛÃÁ ÷á÷áË»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ïÇÅÁ Ïñ»Éáõó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í³Õ³Å³ÙÏ»ï ³½³ï»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ:
Â»¨ §²µáíÛ³Ý¦ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í
»Ý ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ù³ñï»ñ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ËÇëï ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý
áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇó: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý ù³ñïÇ Ù»ç µ³ó³é³å»ë ÝßíáõÙ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ: ÐÐ-áõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ù³ñï»ñÁ, ¨ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý åÉ³ÝÁ, Ï³Ù ¿É »ñÏáõëÁ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
³éáõÙáí Ñ³Ù³ï»Õ»É Ù»ÏáõÙ, ÇÝãå»ë ¹³ ³ñíáõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ¨ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ:
ºÉÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÇó` ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ ¨ ³ÛÝ
·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»ÉÁ, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï¹³ñÓÝÇ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ å³ïÇÅÁ ¨ Ï³å³ÑáíÇ ¹ñ³ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ:
ÐÐ-áõÙ ³éÏ³ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ¹³ï³å³ñïÛ³É ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý ¨ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ
Ñ»ï Ï³åÇ ³å³ÑáíáõÙÁ: ²Û¹ Ñ³ñóáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ ¨ Ýñ³ ÍÝáÕÝ»ñÇ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ·Á, ë³Ï³ÛÝ, ûñÇÝ³Ï, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ÁÝ¹·ñÏ»É ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í
ã¿:
²Ûëå»ë, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ù»ç
ÝßíáõÙ ¿, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ë å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³í»É ÇÝãå»ë áõÕÕÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ï³½ÙÙ³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇó ³½³ï»Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ16:
Î³ñÍáõÙ »Ýù` ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý ¨ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ å»ïù ¿ ³í»ÉÇ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ïñíÇ. ÍÝáÕÝ»ñÁ,
É³í³ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»Éáí Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éáÕç³Ï³Ý, ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³Ýó µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ·Í»ñÇÝ, ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý É³í³15
î»'ë ԳԴՀ Նորդհայն Վեստֆալեն հողի անչափահասների քրեակատարողական օրենսգիրք,
20.11.2007:
16
î»'ë http://www.dvjj.de/nachrichten‐aktuell/eckpunktepapier‐anforderungen‐ein‐zuk%C3%BCnftiges‐
jugendstrafvollzugsgesetz
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·áõÛÝë û·Ý»É ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ í³ñã³Ï³½ÙÇÝ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ í»ñ³ëáó³É³Ï³Ý³óáõÙÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:
²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï Ï³åÇ ³ÏïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù
»Ý` Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ»é³Ï³åÇó, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇó û·ïí»ÉÁ: ²Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ùÏÑ-Ç ëáó³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, áíù»ñ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝï³ÝÇùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
ØÇ ß³ñù ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ` üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, ²íëïñÇ³ÛáõÙ, ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï Ï³åÇ ³ÏïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ ¿ ¹³ëíáõÙ Ý³¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á: úñÇÝ³Ï, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ¹ñ³Ý Ñ³ïáõÏ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáõÙ17:
ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³ñÓ³Ïáõñ¹ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: ²í»ÉÇÝ, ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ¨ë Ï³ñ¨áñ »Ý ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõÏ ¨ Ñëï³Ï Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ã»Ý ëï³ó»É: ²Ûëå»ë, Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³É³ÝùÇ ¹»åùáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ³ÙÇëÁ Ù»Ï
³Ý·³Ù ãáñëÅ³ÙÛ³ Ï³ñ×³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝ: ÆÜã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íáñáõÙ ãÇ
Ý³Ë³ï»ëáõÙ` ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ ïñíáÕ »ñÏ³ñ³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáí Ù»Í³Ñ³ë³Ï ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ ÝáñÙ»ñáí: Ø»ÏÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙ
ãÏ³, ¨ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
Ï³ñ·Á ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ã»Ý Ù»Í³Ñ³ë³Ï ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·Çó ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó: ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ë ³Ûë Ñ³ñóÁ Ï³ñ·³íáñí³Í ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý. ¶¸Ð Üáñ¹Ñ³ÛÝ ì»ëïý³É»Ý ÑáÕÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³Ùë³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝÁ 4 Å³Ù Ï³ñ×³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù` ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí ¹ñ³ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ` Ï³ñ×³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É 1-Çó ³í»ÉÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó Å³Ù³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É 4 Å³ÙÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ` 4 Å³ÙÁ Ýí³½³·áõÛÝ
ë³ÑÙ³Ý ¿. ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ³í»É³óí»É ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ: ²Û¹ ûñ»Ýë·ñùÇ 17-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ, Ï³ñ¨áñ»Éáí ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ¹»ñÝ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Ý³¨, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ù»Ï ï³ñí³ Ù»ç Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ïÏ³óí»É ³é³í»É³·áõÛÝÁ 24 ûñ ³ñÓ³Ïáõñ¹, ÁÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÁ ÙïÝáõÙ ¿ å³ïÅÇ Å³ÙÏ»ïÇ Ù»ç18: ê³Ï³ÛÝ ¶¸Ð ÑáÕ»ñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ã»Ý ï³ÉÇë ³Ýã³÷³Ñ³ë
¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: §²Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³É17

î»'ë Jugendstrafvollzugsrecht, HeribertOstendorf, Kiel, Nomos, 2010, ¿ç 405‐468:
î»'ë ԳԴՀ Նորդհայն Վեստֆալեն հողի անչափահասների քրեակատարողական օրենսգիրք,
20.11.2007:
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ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ý»ñÇÝ »ñÏ³ñ³ï¨ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ
¹ñ³Ýù ã»Ý ¿É ³ñ·»ÉíáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ` ûñ»Ýë¹ÇñÁ ¹ñ³Ýù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Û»óáÕáõÃÛáõÝÁ
ÃáÕ»É ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç¦19,- ·ñáõÙ ¿ ¸³ÝÇ»É
´áñÝÑÛáý»ñÁ:
üñ³ÝëÇ³ÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ýßí³Í ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ï³å³ñïÛ³É áõÝÇ ß³µ³Ã³Ï³Ý Ù»Ï ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù` ãÝß»Éáí ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ï³Ù
Ýí³½³·áõÛÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`³ÛÝ ÃáÕÝ»Éáí ùÏÑ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ: üñ³ÝëÇ³ÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ÝßíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ Ëñ³Ëáõë»ÉÇ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óÝ»É ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ³í»É ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ »ñÏ³ñ³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝñÁ ¨ë Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ùÏÑ »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñáí20:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÷áñÓÁ` ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÐÐ-áõÙ ¨ë Ý³Ë³ï»ë»É ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñï³ÛÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí ¨ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñª ÇÝãå»ë Ï³ñ×³ï¨, ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏ³ñ³ï¨, ÇÝãå»ë Ý³¨ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ` ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ í³ñÓ³ïñíáÕ ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»ÉÁ ¨ë Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³Ý: §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÝ
ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý §Ñ³Ýñû·áõï¦ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ù³ùñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, ³Û·áõ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÁ, Ëó»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ, áñÇ ¹ÇÙ³ó, ë³Ï³ÛÝ, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÁ ã»Ý í³ñÓ³ïñíáõÙ 21 : ²é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñëï³Ï Ï³ñ·³íáñáõÙ ï³É
Ñ³ïÏ³å»ë ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó í³ñÓ³ïñáõÃÛ³ÝÁ:
Î³ñ¨áñáõÙ »Ýù Ý³¨ øÎÐ-áõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Å³Ù³ÝóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ëåáñïáí ½µ³Õí»ÉÁ: §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµ,
ë³Ï³ÛÝ ç»éáõóÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ÓÙé³ÝÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ³å³Ñáí»É ¹³ï³å³ñï³ÛÉÝ»ñÇ ëåáñï³ÛÇÝ ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ22:
Ü³ËÏÇÝáõÙ §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ å³ÑíáõÙ ¿ÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ, ÇÝãÁ ËÇëï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ñ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ ·áñÍáõÙ: ²ÛÅÙ ëáõÛÝ ùÏÑ-áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝÝ»ñÁ ë³Ï³í ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý:
ÎñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áñáÉïáõÙ ¨ë §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ ³éÏ³ »Ý µ³½Ù³ÃÇí
ËÝ¹ÇñÝ»ñ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³Ï³ë, ÓÙé³Ý ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ¹åñáóÁ ãÇ
ç»éáõóíáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: Ð³ïÏ³å»ë Ùï³Ñá·Çã ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹³ë»ñÇÝ: Þ³ï»ñÁ Ëáõë³÷áõÙ »Ý ¹³ëÇ Ý»ñÏ³Û³Ý³É, ÇëÏ ùÏÑ-Ç ³ßË³-
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î»'ë Juigendstrafvollzug in Deutschland und Frakreich, Daniel Boernhofer, Nomos, Auflage 2010,
Giessen, ¿ç 200:
20
î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 204:
21
î»'ë ²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõï, ºñ¨³Ý, 2012Ã., ¿ç 22:
22
î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 23:
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ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Çñ»Ýù »Ý ³ëáõÙ, §å³ñï³¹ñ»É ã»Ýù Ï³ñáÕ¦23: ²é³ç³ñÏáõÙ »Ýù
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
¹³ñÓÝ»É å³ñï³¹Çñ ¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³¨ ÏïÇñ³å»ï»Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
ì»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ Ýå³ëïáÕ í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áõÉ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ùÏÑ-Çó ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáÕ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: ÆÜãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë §²µáíÛ³Ý¦ ùÏÑ-áõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ24, Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙ
áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ, ¨ »Ã» å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ëÁ ÁÝï³ÝÇù
ãáõÝÇ, ³å³ ùÏÑ-Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ñ»ï, ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙ áõÕÇÕ Ï³å ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ
Ñ»ï: Æ ¹»å, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³Û¹ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý,
»ñµ å³ïÇÅÁ Ïñ»ÉáõÝ ÙÝ³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »ñ»ù ³ÙÇë, ÇÝãÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ß³ï Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ³½³ïáõÙÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»ÉÁ, Ýñ³ ÍÝáÕÝ»ñÇ
Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å Ñ³ëï³ï»ÉÁ, áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ý³¨ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇ
µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»ÉÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ß³ï ËÝ³Ùùáí, ÇÝãÁ ß³ï
³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ:
²Û¹ ³éáõÙáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿, ûñÇÝ³Ï, ¶¸Ð-Ç åñ³ÏïÇÏ³Ý, áñï»Õ ÑáÕ»ñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí Ñëï³Ï Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ùÏÑ-Çó ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáÕ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ù»ç ÙïÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ¨ ³ÛÝ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ³ÛÝ §³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ï³Ù µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáí¦: Æ ¹»å, ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñï³ÛÉÝ»ñÇÝ ³½³ï»Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ áõÕÕÙ³Ý
åÉ³ÝÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÝ »Ý:
úñÇÝ³Ï` Üáñ¹Ñ³ÛÝ ì»ëïý³É»Ý ÑáÕÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 22-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ëÇÝ ³½³ï ³ñÓ³Ï»ÉÇë, µ³í³ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ýñ³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ, ûñÇÝ³Ï` ×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÇ ¨ Ñ³·áõëïÇ Ñ³Ù³ñ25:
ÐÐ-áõÙ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ³½³ï»Éáõó Ñ»ïá áã ÙÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ í»ñçÇÝÇë ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»Éáõ,
ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ï³Ù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³éáõÙáí,
ÇëÏ, ûñÇÝ³Ï, ¶¸Ð Üáñ¹Ñ³ÛÝ ì»ëïý³É»Ý ÑáÕÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ
ÙÇÝã¨ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ³½³ï»ÉÁ Ñá·³É í»ñçÇÝÇë ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñÙ³Ý, Ýñ³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ï³Ù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ26:

23

î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 31:
î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 32:
25
î»'ë ԳԴՀ Նորդհայն Վեստֆալեն հողի անչափահասների քրեակատարողական օրենսգիրք,
20.11.2007:
26
î»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
24
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¶¸Ð ÑáÕ»ñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇÝ ³½³ïÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÇë å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³Ý ¿ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ûñí³ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í ùÏÑ-Ç å³ï»ñÇó ¹áõñë ·ïÝí»ÉÁª ½µáë³ÝùÇ Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³Ïáí: ´³óÇ ³Û¹, Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ, áñÁ, Áëï å³ïÅÇ Å³ÙÏ»ïÇ, Ï³ñáÕ ¿ ëÏëí»É å³ïÅÇó ³½³ï»Éáõó 4-6 ³ÙÇë ³é³ç, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É ÙÇÝã¨ 2 ß³µ³Ã
ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïáõÏ ³ñÓ³Ïáõñ¹27:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ` ÐÐ-áõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ë ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ µ³ñ»É³í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ý³Ë³ï»ë»É ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõË ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ïÅ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ïñ»Éáõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë.
1. ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³½³ïÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨′ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, ¨′ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éÙáõÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí Ï³ñ·³íáñ»É ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³çáÕí³Í ÷áñÓÁ,
2. Ý³Ë³ï»ë»É ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ï³ñ×³ï¨ áõ »ñÏ³ñ³ï¨
ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ,
3. Ý³Ë³ï»ë»É ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ í»ñ³ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÝ ³í»ÉÇ
Ñëï³Ï Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ áõÕÕÙ³Ý åÉ³Ý,
4. µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó Ý³Ë³ï»ë»É í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ:
úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÐÐ-áõÙ ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÙÇ³Ï ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ï³ï³ñ»É Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñª Ï³¹ñ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, ùÏÑ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ, ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëåáñïáí ½µ³Õí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:

SOME ISSUES ON RESOCIALIZATION OF
IMPRISONED JUVENILES
Liana Marukyan
Project Coordinator Konrad Adenauer Foundation Yerevan Office
_______________________________

The process and effectiveness of fulfilling juveniles’ punishments, wich are connected
with imprisonment, have constantly been and now are in the center of attention of
theorists and practical workers. The fields of designating the types of punishments
connected with juvenile imprisonment, as well as the fields of the resocialization and
correction in prisons have been more and more criticised in the last 10 years. It is not
accidental, that some measures are developed and implemented in the whole world to
27

î»'ë Jugendstrafvolzug fur das 21. Jahreshundert ? Stephan Schwirzer, Peter Lang, Passau 2006,
¿ç 159-161.
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keep juveniles away from imprisonment. If it is inevitable, better conditions should be
provided for imposing panishments, wհich will be directed to the crime prevention by
prisoners as well as for providing resocialization. In this regard, the Republic of Armenia is
not an exception. There are many problematic issues while carrying imprisonment
punishments by juveniles, which I have introduced and discussed in this article.

РЯД ВОПРОСОВ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИГОВОРЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Лиана Марукян
Проект Координатор Ереванского офиса Фонда Конрада Аденауэра
________________________________

Процедура и продуктивность осуществления наказаний несовершеннолетних в
виде лишения свободы постоянно находилось и в настоящее время находится в
центре внимания как теоретиков, так и практиков. Сферы, касающиеся назначения
наказания в отношении несовершеннолетних в виде лишения свободы, а так же их
исправления и ресоциализация в местах лишения свободы десятилетиями все больше и больше подвергаются острой критике. Не случайно, что во всем мире организовываются и осуществляются мероприятия для того, чтобы по возможности уберечь
несовершеннолетних от наказаний в виде лишения свободы, а при отсутствии такой
возможности для обеспечения более благоприятных условий для несения наказания, которые будут направлены, как на предотвращение новых преступлений со стороны приговоренных, так и в первую очередь на обеспечение их ресоциализации. В
этом смысле Армения тоже не является исключением, где в настоящее время в процессе осуществления наказания несовершеннолетних, приговоренных к лишению
свободы, возникают множество проблемных ситуаций, которые обсуждаются в
данней статье.
Բանալի բառեր – անչափահաս, վերասոցալականացում, ուղղում, աշխատանք, կրթություն,
տեսակցություն , սոցաշխատող, մանկավարժ
Ключевые слова: несовершеннолетний, ресоциализация, исправление, работа, образование,
визиты, социальный работник, педагог
Key words: juvenile, resocialization, correction, work, education, visits, social worker, teacher
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ì²ÔºØàôÂÚ²Ü Ä²ØÎºîÜºðÜ ²ÜòÜºÈàô Ðºîºì²Üøàì
øðº²Î²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÆò ²¼²îºÈàô
ÆÜêîÆîàôîÜ ²ðî²ê²ÐØ²ÜÚ²Ü ºðÎðÜºðÆ
øðº²Î²Ü úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ü Øºæ
²ÝÝ³ Ê²â²îðÚ²Ü
ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñãáõÃÛ³Ý
Î. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí. Ù»ïñáåáÉÇï»ÝÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
µ³ÅÝÇ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý í³ßïÇ 2-ñ¹ ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ,
áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ³í³· É»Ûï»Ý³Ýï
__________________________

øñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÇÝëïÇïáõï
Ñ³ÛïÝÇ ¿ í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: ²ÛÝ ÏÇñ³éí»É ¿ ¹»é¨ë ÐÇÝ ÑéáÙ»³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ1:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ ³éÏ³ ¿ éáÙ³Ý³·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·ñ»Ã» µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áñáß »ñÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝ áã Ã» ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý, ³ÛÉ ùñ»³¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï ¿
(üñ³ÝëÇ³): ²Ý·Éáë³ùëáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »ñÏñÝ»ñáõÙ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ
³í³Ý¹³µ³ñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿, ÙÇ³ÛÝ ²ØÜ áñáß Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ áõÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Ýí³½ íï³Ý·³íáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÙÇë¹ÇÙÇÝáñÝ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏáõ ï³ñÇ
¿: Î³Ý³¹³ÛáõÙ ÝáõÛÝå»ë í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇ³ÛÝ áã Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ ³ÛÝ ï³ëÁ ï³ñÇ ¿2:
²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ýó³ÝùÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ ¹³ï³í×ÇéÝ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÁ (ÈÇïí³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí` ÙÇÝã¨ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³í×éÇ Ï³Û³óáõÙÁ): ´»É³éáõëÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ñ³ïáõÏ ß»ßïí³Í ¿, áñ
ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ ãÇ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÁ:
¸ñ³Ý Ñ³Ï³é³Ï` ²íëïñÇ³ÛÇ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, ¸³ÝÇ³ÛÇ,
Æëå³ÝÇ³ÛÇ, Æï³ÉÇ³ÛÇ, Ø»ùëÇÏ³ÛÇ, ä»ñáõÇ, È»Ñ³ëï³ÝÇ, ÂáõñùÇ³ÛÇ, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ
»Ý ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ëÏÇ½µÁ Ï³Ù Á¹ÝÑ³ïíáõÙ »Ý ³Û¹ å³ÑÇÝ:
ÀÝ¹ áñáõÙ, í»ñáÝßÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ëÏÇ½µÁ Ï³ñ·³íáñí³Í ¿ ï³ñµ»ñ Ï»ñå:
1

î»°ë Сравнительное уголовное право. Учебник / Иванов А.М., Корчагин А.Г. - Владивосток,
2002, ¿ç 189:
2
î»°ë Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.:
Международные отношения, 2002, ¿ç 245:
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²Ûëå»ë, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 78-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ ¿ ³ÝÓÇª
áñå»ë Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÇ Ï³Ù Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ëï³ó³ÍÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ó³ÝÏ³ó³Í
¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ùµ:
´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 81-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í
¿, áñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý å³Ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïíÛ³É ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ï³ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ýñ³ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³ÝÁ3:
ìñ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿,
áñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý å³Ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÓÇÝ áñå»ë Ù»Õ³¹ñÛ³É Ý»ñ·ñ³í»Éáõ å³ÑÁ:
Æëå³ÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 132-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ÑáëáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ
Ñ³ñáõóÙ³Ý å³ÑÁ4:
È³ïíÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 56-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ áñå»ë í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý å³Ñ ÝßáõÙ ¿ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ³é³ç³¹ñáõÙÁ:
ÀÝ¹ áñáõÙ, ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, ÂáõñùÇ³ÛÇ, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÇ
ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù ëÏëáõÙ »Ý Ñ³ßí³ñÏí»É í»ñëïÇÝ, ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý å³ÑÇó5:
²íëïñÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ù»ç ãÇ ÙïÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ïíÛ³É ùñ»³Ï³Ý
·áñÍÇ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ìñ³ëï³ÝÇ, Æëå³ÝÇ³ÛÇ, È»Ñ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ù»ç ãÇ ÙïÝáõÙ ³ÙµáÕç ùñ»³Ï³Ý
·áñÍáí ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁª Ý»ñ³éÛ³É ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÁ:
²¹ñµ»ç³ÝÇ, èáõë³ëï³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª »Ã»
³ÝÓÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³å³ Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÑáëùÁ ãÇ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ: ÆëÏ, ûñÇÝ³Ï, ÈÇïí³ÛÇ,
È³ïíÇ³ÛÇ, Ø³Ï»¹áÝÇ³ÛÇ, ä»ñáõÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó
Ýáñ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ ¿6:
²Ûëå»ë, ²íëïñÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 58-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, »Ã» í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÓÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³å³ Ý³ ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ïí»É Ý³Ëáñ¹ ¨ Ýáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ãÇ Éñ³ó»É Ýáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ7:
î»°ë Иванов А. М., Корчагин А. Г. Сравнительное уголовное право. Владивосток, 2001, ¿ç 169:
î»°ë Малиновский А. А. Ýßí.³ßË³ï., ¿ç 247:
5 î»°ë Иванов А. М., Корчагин А. Г. Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 171:
6
î»°ë Сравнительное уголовное право, ¿ç 191:
7
î»°ë Уголовный кодекс Австрии. –СПб., Юридический центр Пресс.- 2003, ¿ç 45:
3
4
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´»É³éáõëÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ, ä»ñáõÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝ¹Ñ³ÝïíáõÙ ¿, »Ã» ³ÝÓÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýáñ ¹Çï³íáñÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, ØáÉ¹áí³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, áñÇ
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³½³ï³½ñÏáõÙ »ñÏáõ ï³ñáõó ³í»ÉÇ Å³ÙÏ»ïáí, ÇëÏ ÈÇïí³ÛÇ,
È³ïíÇ³ÛÇ, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáíª ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ:
âÇÝ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ »Ã» í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÓÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýáñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³å³ Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í»ñëïÇÝª Ýáñ Ñ³Ýó³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇó8:
ì³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñµ»ñ»É í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óáõÙÁ: ²äÐ »ñÏÝ»ñÇ, ¸³ÝÇ³ÛÇ, ÈÇïí³ÛÇ, ØáÝÕáÉÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÁ Ï³ë»óíáõÙ ¿, »Ã» ³ÝÓÁ
Ëáõë³÷áõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ¹³ïÇó: ì³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ÝÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ í»ñëÏëíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý Ï³Ù Ù»Õ³Û³Ï³Ýáí Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ å³ÑÇó: ´»É³éáõëÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ, ÈÇïí³ÛÇ, ØáÉ¹áí³ÛÇ, àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý µ³ó³éÇÏ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, áñáÝù ³ÝóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó Ï³ñáÕ ¿ ³½³ïí»É Ý³¨ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ¹³ïÇó Ëáõë³÷áÕ ³ÝÓÁ9: ÆëÏ, ûñÇÝ³Ï, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 78 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ
ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ µ³ó³éÇÏ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
ã»Ý:
ØÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ (²íëïñÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³, ìñ³ëï³Ý,
Ø³Ï»¹áÝÇ³, È»Ñ³ëï³Ý, â»ËÇ³) ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ë»óÙ³Ý ¨ë Ù»Ï ÑÇÙù: ì³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÝ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ ¿, »Ã» ³ÝÓÁ ûÅïí³Í ¿ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³Ù»ÏïÇ ÑáëùÁ í»ñëÏëíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÝÓÇÝ
ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÇó ½ñÏ»Éáõ å³ÑÇó10:
È»Ñ³ëï³ÝáõÙ ³Û¹ ÝáñÙÁ µ³ñÓñ³óí³Í ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ¹ñ³ Ñ³áõÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í È»Ñ³ëï³ÝÇ ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ùµ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ È»Ñ³ëï³ÝÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 44-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇª áã ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí Ñ»ï³åÝ¹íáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³Ù Ýñ³Ýó óáõóáõÙáí Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑáëùÁ Ï³ë»óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ³Û¹ å³ï×³éÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ11:
î³ñµ»ñ »ñÏÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ï³ñµ»ñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñ` Ï³Ëí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Í³ÝñáõÃÛáõÝÇó: ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ, ¾ëïá-

8

î»°ë Уголовный кодекс Китайской Народной Республики.-СПб., Юридический центр Пресс.2001, ¿ç 29:
9
î»°ë Малиновский А. А., Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 246:
10
î»°ë Сравнительное уголовное право. Учебник / Иванов А.М., Корчагин А.Г. - Владивосток,
2002., ¿ç 193:
11
î»°ë Конституции государств Европы. В 3 томах. М., Издательство Норма, 2001, Т.2, ¿ç 692:
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ÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 3 í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï, ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ, ¸³ÝÇ³ÛáõÙ` 4, ²íëïñÇ³ÛáõÙ, ²Ý¹áñ³ÛáõÙ, àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ, ØáÉ¹áí³ÛáõÙ` 5, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙ` 6, ê³Ý-Ø³ñÇÝáÛáõÙ` 7:
ì³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª
• üÇÉÇåÇÝÝ»ñáõÙª 2 ³ÙëÇó 20 ï³ñÇ,
• ²Ý¹áñ³ÛáõÙ, È³ïíÇ³ÛáõÙª 6 ³ÙëÇó 15 ï³ñÇ,
• ÂáõñùÇ³ÛáõÙª 6 ³ÙëÇó 25 ï³ñÇ,
• èáõ³Ý¹³ÛáõÙª 1-Çó 10 ï³ñÇ,
• ²íëïñÇ³ÛáõÙ, Æëå³ÝÇ³ÛáõÙª 1-Çó 20 ï³ñÇ,
• È»Ñ³ëï³ÝáõÙª 1-Çó 30 ï³ñÇ,
• ¾ëïáÝÇ³ÛÇáõÙª 5-Çó 10 ï³ñÇ,
• ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ, ´»É³éáõëáõÙ, Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙª 2-Çó 15 ï³ñÇ,
• ²Éµ³ÝÇ³ÛáõÙ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙª 2-Çó 20 ï³ñÇ,
• ìñ³ëï³ÝáõÙ, ØáÉ¹áí³ÛáõÙª 2-Çó 25 ï³ñÇ,
• Ø³Ï»¹áÝÇ³ÛáõÙª 2-Çó 30 ï³ñÇ,
• àõ½µ»Ïëï³ÝáõÙª 3-Çó 15 ï³ñÇ,
• ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙª 3-Çó 30 ï³ñÇ,
• Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙª 2-Çó 20 ï³ñÇ12:
´³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ ¨ ä»ñáõÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
ïñí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÁ. í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ïíÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ïÅÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Å³ÙÏ»ïÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ å³Ï³ë ÉÇÝ»É 3 ï³ñáõó ¨ ·»ñ³½³Ýó»É 30 ï³ñÇÝ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë óÙ³Ý ³½³ï³½ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ)13:
Ä³Ù³Ý³Ï³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿
Ë³Ë³ÕáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ ³ñ·»Éù:
ê³Ï³ÛÝ, ûñÇÝ³Ï, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñ·»ÉùÝ»ñÇÝ
Ñ³Ï³é³Ïª ÎáÉáõÙµÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 30 ï³ñÇ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï14:
ØÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ ¿É í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ·»Éù ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý³¨ ³ÛÉª ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ²äÐ
»ñÏñÝ»ñÇ, È³ïíÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
Ñ³ñóÁ ÃáÕÝí³Í ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ, âÇÝ³ëï³ÝáõÙª ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý,
ÇëÏ ²íëïñÇ³ÛÇ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ, È»Ñ³ëï³ÝÇ, ÂáõñùÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ ÏñáõÙ ¿ ÇÙå»ñ³ïÇí µÝáõÛÃ:
ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÃáÕÝí³Í ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ ó³ÝÏ³ó³Í ³é³ÝÓÝ³å»ë Í³Ýñ
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
12
13
14

î»°ë Малиновский А. А. Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 247:
î»°ë Иванов А. М., Корчагин А. Г., Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 191:
î»°ë Сравнительное уголовное право, ¿ç 192:
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âÇÝ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿, áñ »Ã» Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙÇó 20 ï³ñÇ Ñ»ïá ÏÑ³ëï³ïíÇ ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ³ÝÝå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï³Ý³É ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ15:
²íëïñÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 57-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ óÙ³Ñ
³½³ï³½ñÏáõÙ Ï³Ù 10-Çó 20 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí ³½³ï³½ñÏáõÙ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇó ³Ýó»É ¿ 20 ï³ñÇ, ¨ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í ãÇ »Õ»É, ³å³ óÙ³Ý ³½³ï³½ñÏáõÙ ãÇ Ýß³Ý³ÏíáõÙ16:
´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í ËÙµ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù:
ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
³ñ·»Éù ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Í³Ýñ³óáõóÇã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ëå³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ
³é¨³Ý·Ù³Ý, Ù³Ñí³Ý Ñ³Ý·»óñ³Í ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 78-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ·»Éù ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Í³Ýñ³óáõóÇã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ17:
È»Ñ³ëï³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 105-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ëå³ÝáõÃÛ³Ý, Í³Ýñ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³ï³ñíáÕ Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇ íñ³18:
²ÛëåÇëáí, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Íª í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Çñ³í³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³
Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÝÏ³ïíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñÇ ÙÇç¨: ¸ñ³Ýù Ñ³Ý·áõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³ÉÇÝª
1. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Íª ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ¹³ï³í×éÇ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÁ, ÙÇÝã¹»é ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý í»ñçÝ³Ï»ïÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ í³Õ ÷áõÉÇÝ:
2. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Íª ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
î»°ë Иванов А. М., Корчагин А. Г., Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 193:
î»°ë Уголовный кодекс Австрии, ¿ç 46:
17
î»°ë Малиновский А. А., Ýßí. ³ßË³ï., ¿ç 246:
18
î»°ë Уголовный кодекс Республики Польша. Минск, 1998, ¿ç 102:
15
16
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INSTITUTION OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN
THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES
Anna KHACHATRYAN
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of the Police Company, Security Department of the Underground Station
after Karen Demirchyan of Yerevan Police Department
____________________________

Article from employing the method of comparative law analysis is differences of legal
regulation of the order of calculating the period of limitation, the grounds for the suspension
and interruption of limitation and restriction of the period of limitation according to the Penal
Codes Of Armenia and some foreign countries.
Based on the results of the comparative-legal analysis of the relevant rules of the
author highlights the differences of the limitation periods in criminal law of the Republic of
Armenia and foreign countries and sets out some suggestions on how to improve the
relevant provisions of the criminal law of the Republic of Armenia.

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Командир второго взвода полицейской роты общественные охраны
метрополитена имени К. Демирчяна, старший лейтенант
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В статье с приминением метода сравнительно-правового анализа
представляются различия правового регулирования порядка исчисления сроков
давности, оснований прерывания и приостановления течения сроков давности, а
также ограничений применения сроков давности согласно Уголовным кодексам
Республики Армения и некоторых зарубежных стран.
По результатам сравнительно-правового анализа соответствующих норм автор
выделяет различия института сроков давности в уголовном законодательстве
Республики Армения и зарубежных стран и излагает некоторые предложения по
усовершенствованию соответствующих норм уголовного законодательства РА.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï, ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»É, Ñ³Ù»Ù³ï³Çñ³í³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù, í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝ, í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï³ë»óáõÙ ¨ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ
Keywords: periods of limitation, exemption from criminal liability, comparative-legal analysis, the
criminal legislation of foreign countries, the Criminal Code of the Republic of Armenia, the duration of
limitation periods, the suspension and interruption of limitation periods
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сроки давности, освобождение от уголовной ответственности,
сравнительно-правовой анализ, уголовное законодательство зарубежных стран, уголовный
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ПРАВО НА ОТЗЫВ КАК ЛИЧНОЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АВТОРА
Евгения Никогосян

Соискатель кафедры гражданского и гражданско- процессуального
права Российско-Армянского (Славянского) университета
____________________________________________

Право на отзыв в качестве самостоятельного личного неимущественного права
признаётся лишь в некоторых юрисдикциях, в частности законодательствами об авторском праве Франции, Италии, Германии, Греции, Испании, Российской Федерации, Республики Армения. Названное право позволяет автору либо отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения, либо после обнародования
осуществить как временное (например, с целью исправления), так и окончательное
изъятие произведения из оборота, вследствие чего происходит восстановление режима необнародованного произведения. Как отмечает А.П. Сергеев, право на отзыв
– это право, неразрывно связанное с правом на обнародование1. Вместе с тем право
на отзыв не является "продолжением" права на обнародование2. В частности, как
было указано выше, право на отзыв может быть осуществлено и до момента обнародования. Так, статья 121-4 Кодекса интеллектуальной собственности Франции закрепляет право автора «на отзыв или на изъятие (droit de repentir ou de retrait) после
передачи права на использование произведения и даже после его выпуска в свет».
Следовательно французское «droit de repentir ou de retrait» до момента обнародования распространяется на любые произведения. Однако после обнародования согласно статье 121-4 может быть изъято, лишь опубликованное произведение. Возможность отзыва лишь опубликованных произведений французский законодатель,
во-первых, связывал с тем, что необходимость отозвать произведение по идеологическим мотивам способна возникнуть у автора произведения любого жанра, однако
после обнародования такое право можно предоставить лишь авторам опубликованных произведений, поскольку способностью нанести вред репутации и личности автора обладают, как правило, именно опубликованные, такие как, например, литературные произведения, и в наиболее меньшей степени произведения изобразительного искусства. Во-вторых, вследствие обнародования возникает множество интересов, противостоящих интересу автора в отзыве произведения, например, формируется объективная рыночная цена на авторские права и на сам предмет произведения изобразительного искусства, что делает невыгодным для правообладателя отзыв произведения. Кроме того, закрепление возможности отзыва произведений других жанров стало бы причиной для спекуляций относительно вопроса об идеологическом содержании подобных произведений. Следует отметить, что в результате отзыва произведений изобразительного искусства затрагиваются также интересы общества в целом, которого право на отзыв лишает произведения, уже сделанного
доступным для всеобщего сведения. Учитывая вышеизложенное, можно отметить,
1
2

См.: Гражданское право: уч.: в 3 т. Т. 3, под. ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2011, с. 182
См.: Colombet С. Propriété littéraire et droits voisins. Précis Dalloz. 1994. с. 132.
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что закрепление права на отзыв за авторами опубликованных произведений
представляется наиболее целесообразным, так как репутация авторов таких произведений наиболее уязвима. Такому подходу следует также законодательство Республики Армения, впервые закрепившего право на отзыв в п. 5 ч. 2 ст. 1121 ГК РА, а
также п. 5 ч. 2 ст. 12 Закона РА об авторском праве и смежных правах от 15 июня
2006 года.
В литературе отмечается, что право на отзыв является «пустым» правом, так
как оно, в сущности, не дает автору реального права изымать копии произведения,
которые были распроданы публике, а позволяет автору лишь восстановить свое авторское право и предотвратить дальнейшее распространение произведения3. Несоглашаясь с таким мнением, думаем, что нельзя не оценить и значения этого права
для автора. Подтверждением этому является дело Chaplin v. Leslie Frewin4, в котором сын Чаплина в 19 лет продал издателю авторское право на историю его жизни,
написанной «теневым автором». История содержала жесткую критику его родителей
и не представляла автора в лучшем свете. Молодой Чаплин, впоследствии раскаявшись, подает иск для недопущения дальнейшего опубликования истории. Однако
английским судом не было признано его право на обнародование и право на отзыв в
том случае, если признание этого права имело бы для истца важное моральное значение, защищая его семью от того, что они вынуждены были бы переживать, если
копии книги продолжали продаваться. Названное судебное дело подчеркивает разницу в подходах стран общего права и стран континентальной системы права относительно обьема моральных прав, признаваемых за авторами.
Каковыми же являются пределы осуществления права на отзыв? Нужно ли признавать это право за авторами в любом случае или же необходимо связывать его осуществление с определенными условиями? При решении указанных вопросов неоднозначны позиции государств.
Так, назовем одним из условий реализации права на отзыв мотивацию осуществления этого права. Причины для отзыва произведения могут быть различными,
например, незрелость произведения, ошибочность смысла и содержания произведения, изменение взглядов автора, критическое отношение к определенному периоду
своего творчества, появление новых научных данных, иначе говоря, когда произведение больше не отражает личность автора адекватно. Есть юрисдикции, в которых
названные причины являются юридически безразличными. Например, французское
законодательство (ст. 121-4 КИС) придерживается его широкого понимания, прямо
не обуславливая право на изъятие из оборота наличием какого-либо мотива. Вместе
с тем французские суды не склонны признавать это право за авторами, если считают, что автор действует оппортунистически. Осуществление права на отзыв не
связывается с подобными мотивами также законодательством Российской Федерации (ст. 1269 ГК РФ).
В отличие же от широкого понимания права на отзыв, есть юрисдикции, признающие возможность его осуществления лишь при наличии определенного мотива,
3

См.: H. Hansmann, M. Santilli, Authors’ and Artists’ Moral Rights: A Comparative Legal and
Economic Analysis// The Journal of Legal Studies, Vol. 26, No.1. (Jan., 1997), с. 139
4
См.: там же
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установленного законом. Последнее характерно для законодательства об авторском
праве Германии, Греции, Испании, Италии. Так, статья 42 германского Закона об авторском праве, а также статья 4 (е) закона Греции об авторском праве закрепляют за
автором право на отзыв только при условии, что произведение больше не отвечает
его убеждениям. Согласно статье 14 закона Испании об авторском праве речь идёт
об интеллектуальных и нравственных убеждениях автора, статья 62 Закона об авторском праве Португалии допускает отзыв по «веским причинам этического характера», а закон Италии устанавливает обязанность автора доказать наличие серьезных
моральных побуждений для реализации названного права (ст. 142), автор должен
сослаться на серьёзные мировоззренческие, религиозные, политические, этические
или эстетические мотивы, по которым он желает предотвратить дальнейшее распространение своего произведения 5 . В связи с изложенным следует отметить, что
здесь под термином «эстетические мотивы» понимается лишь принципиальный разрыв с эстетической парадигмой или школой, а не простая неудовлетворённость эстетикой произведения или же качеством своей работы над ним.
Согласно п. 5 ч. 2 ст. 1121 ГК РА предусматривается широкое право на отзыв,
предоставляя автору возможность отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения в любом случае. В свою очередь, п. 5 ч. 2 ст. 12 Закона РА
об авторском праве и смежных правах закрепляет дополнительное условие реализации указанного права, а именно, если обнародованное произведение больше не
соответствует убеждениям автора и обнародование произведения отрицательно повлияет на репутацию автора.
Во-первых, считаем, что здесь очевидное противоречие норме ГК РА, определяющего названное право. Как гласит ч. 6 ст. 9 Закона РА “О правовых актах” от 3
апреля 2002 года “в сфере правоотношений, регулируемых кодексом, все остальные
законы Республики Армения должны соответствовать кодексам”.
Во-вторых, если не учитывать факт несоответствия, можно заметить, что подобно праву на неприкосновенность, армянский законодатель связывает его осуществление с репутацией автора. На наш взгляд, возможность осуществления отзыва
произведения не должна связываться с отрицательным влиянием на репутацию автора, так как при дальнейшем распространении произведения, вопреки воле автора,
не желавшего более приписывать себе данное произведение в таком качестве, в каком оно получило распространение или же вообще связывать свое имя с этим произведением, существует большая вероятность того, что этим будет нанесен вред личным неимущественным интересам автора. Что касается такого мотива как несоответствие убеждениям автора, предусмотренного, как в законе РА об авторском праве, так и во многих законодательствах об авторском праве континентальной системы
права, думаем, что закрепление такого условия является излишним, потому, что само собой разумеется, что при отзыве произведения автор руководствуется какими-то
убеждениями в отношении произведения. Кроме того, обуславливание осуществления права на отзыв указанным условием создает трудности в доказывании его нали5

См.: Rosenblum K., Intellectual Property Law in the European Community: A Country-by- Country
Review//World Trade Executive, Inc. 2004, с. 369
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чия.
Учитывая вышеизложенное, считаем более верным подход Гражданского кодекса Республики Армения, поскольку осуществление права на отзыв не должно обуславливаться каким-либо внутренним мотивом, будь то несоответствие убеждениям
либо репутационные интересы.
С другой стороны, предоставление автору возможности практически в любом
случае отозвать свое произведение не должно стать причиной для злоупотребления
правом со стороны автора. В частности, это касается того случая, когда автор осуществляет отзыв для последующей реализации имущественных прав по более выгодным условиям. В связи с этим законодательство ряда стран устанавливают правила, обеспечивающие невозможность отзыва произведения по недобросовестным
мотивам, например, с целью лишения правообладателя права использовать произведение по причине неудовлетворённости автора размером определенного в договоре вознаграждения, для дальнейшей передачи авторских прав другому лицу, предложившему автору более выгодные условия. В частности, многие страны устанавливают преимущественное право правообладателя, в отношении которого было реализовано право на отзыв, на заключение с автором повторного договора о передаче
авторских прав на использование отозванного произведения.6 Таким образом, принимая во внимание зарубежный опыт касательно рассматриваемого вопроса считаем необходимым предусмотреть законодательством Республики Армения положение, согласно которому правообладателю предоставлялось бы подобное право.
Соответственно, предлагаем дополнить п. 5 ч. 2 ст. 1121 ГК РА, а также п. 5 ч. 2 ст.
12 Закона РА об авторском праве следующим положением: “Если автор желает
осуществить передачу права на использование произведения после его отзыва,
он обязан предложить его прежнему обладателю этих прав на первоначально определенных условиях”. Таким образом, закон вводит дополнительную гарантию прав
пользователя, предусматривая, что если автор все же решил выпустить произведение в свет после реализации им указанного права, то приоритет в использовании
произведения будет принадлежать первоначально выбранному правопреемнику на
первоначально выбранных условиях.
Следующим обязательным условием реализации права на отзыв является возмещение причиненных таким действием убытков (в том числе упущенной выгоды)
лиц, правомерно использующих произведение. К таким лицам относятся правообладатель, т.е. лицо, которое приобрело исключительное право на произведение, и
пользователи, т.е. лица, заключившие лицензионные или иные договоры на использование соответствующего произведения. При этом, такое возмещение должно быть
осуществлено до изъятия, то есть, как отмечается в комментарии к части четвертой
ГК РФ, невозможность возместить такие убытки приводит к невозможности восполь6

См.: ст. 42(4) Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
(geändert am 17. Dezember 2008); ст. 14 (6) Consolidated text of the Law on Intellectual Property,
regularizing, clarifying and harmonizing the Applicable Statutory Provisions (approved by Royal
Legislative Decree No. 1/1996 of April 12, 1996, and last amended by Royal Decree No. 20/2011 of
December 30, 2011); ст. 121-4 Intellectual Property Code (as last amended by Decree No. 2012-634
of May 3, 2012)
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зоваться правом на отзыв . Так, в соответствии со статьей 42 Закона ФРГ автор обязан предоставить обладателю исключительных прав справедливое возмещение причинённых ему убытков до получения уведомления об отзыве; до исполнения этой
обязанности автор не вправе препятствовать правообладателю осуществлять дальнейшее использование.
В случае, если произведение было выпущено в свет, автор обязан публично
оповестить о его отзыве, если оно уже было обнародовано. При этом автор вправе
за свой счет изымать из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения.
Однако, в случае неправомерного обнародования произведения материальные расходы на осуществление отзыва по требованию автора могут быть возложены на нарушителя.
Для предотвращения случаев, когда реализация автором своего права на отзыв
могла бы поставить под угрозу реализацию прав иных лиц, законодательствами предусматриваются определенные ограничения этого права. В частности, законодательством Российской Федерации установлены ограничения осуществления права
на отзыв в отношении авторов программ для ЭВМ, служебных произведений и
произведений, вошедших в сложный объект. Армянское же законодательство кроме
программ для ЭВМ, и служебных произведений, называет также аудиовизуальные
произведения, базы данных. Таким образом, если российский закон предусматривает ограничение в отношении произведений, вошедших в сложный обьект, который
включает более широкий перечень произведений (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт,
единая технология) (ст. 1240 ГК РФ), то законодательство Республики Армения указывает лишь на аудиовизуальные произведения, включающие лишь кинофильмы,
теле- и видеофильмы и т.п. В связи с этим, необходимо отметить, что относительно
произведений, входящих в сложный объект, реализация любым из авторов права на
отзыв наносит неоправданный вред интересам авторов других результатов творческой деятельности, вошедших в сложный объект, так как создается ситуация невозможности использовать не только созданное автором произведение, но и все другие
результаты творческой деятельности, вошедшие в сложный объект, а равно сам
сложный объект. Поэтому считаем правильнее подход российского законодателя,
распространяющего ограничение осуществления права на отзыв в отношении произведений, входящих в сложный обьект и предлагаем внести соответствующие изменения в п. 5 ч. 2 ст. 1121 ГК РА и п. 5 ч.2 ст. 12 закона РА об авторском праве, заменив «аудиовизуальные произведения» на «произведения, входящих в сложный
обьект».
Что касается служебных произведений, автор создает их в порядке выполнения
трудовых обязанностей. В условиях трудовых отношений с работодателем, приобретающим исключительное право на создаваемое работником произведение, право на
отзыв подрывает основу построения трудовых отношений между данными лицами.
Осуществление же права на отзыв программ для ЭВМ не является возможным ввиду
7

См.: Комментарий к части четвертой ГК РФ// Под. ред. Л. А. Трахтенгерца. по состоянию на
22 июля 2008 г., ст. 1269
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особенностей самого объекта и условий его использования, что лишает данное право смысла и может привести только к трудностям в правоприменительной деятельности.
Как в случае других личных неимущественных прав автора, также применительно к праву на отзыв признак неотчуждаемости может стать причиной для беспокойства и неуверенности для контрагентов автора8. В тех юрисдикциях, где право на отзыв ограничивается условием наличия «серьезного морального вреда», названный
признак не вызывает беспокойства, поскольку это означает, что во всех остальных
случаях, автор не вправе осуществить отзыв произведения, если только не докажет
наличие веских моральных побуждений. В тех юрисдикциях, в которых автору предоставляется широкое право на отзыв, к числу которых относятся Франция, Российская Федерация и Республика Армения, ситуация для контрагентов становится более
невыгодной. Именно поэтому, как уже отмечалось, законодателем закрепляется условие возмещения убытков контрагента, без которого не возможен отзыв произведения.
Что касается вопроса перехода права на отзыв по наследству, следует отметить, что нет определенности по данному вопросу в доктрине. Одни из исследователей полагают необходимым включение права на отзыв произведения в наследственную массу9, другие считают, что это право должно прекращаться со смертью автора.10 Такая неопределенность находит отражение, в частности, в законодательстве
об авторских правах Российской Федерации, которое не дает прямого ответа на вопрос о возможности перехода по наследству права на отзыв произведения. В отличие
же от законодательства Российской Федерации ч. 3 ст. 1121 ГК РА и ч. 3 ст. 12 Закона РА об авторском праве прямо устанавливают, что право на отзыв действует лишь
в течении жизни автора. В связи с отмеченным интерес представляет статья 42 Закона ФРГ, которая допускает переход права на отзыв к наследнику, но только при условии представления им доказательств того, что покойный автор намеревался осуществить право на отзыв, но не смог этого сделать по объективным причинам. Учитывая бессрочность охраны личных неимущественных прав автора, считаем обоснованным подход германского законодательства, поскольку возможность отзыва произведения должна быть обеспечена также после смерти автора, если была на то воля
автора. Так, предлагаем дополнить п.5 ч.2 ст. 1121 ГК РА и п.5 ч.2 ст. 12 закона РА
об авторском праве вторым подпунктом, согласно которому: «После смерти автора
произведение может быть отозвано лицом, обладающим исключительным правом
на него, если была на то воля автора, прямо выраженная в письменной форме».
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в основании права на отзыв лежат неимущественные интересы, которые заключаются в недопущении умале8

В связи с тем, что право на отзыв относится не ко всем авторам произведений, российский
законодатель предусмотрел данное право в п. 3 ст. 1255, включающем иные специальные
права, а не в п. 2 ст. 1255 ГК РФ, где содержится перечень общих авторских прав, что создает
неопределенность относительно правовой природы данного права по российскому
законодательству.
9
См.: Моргунова Е. Авторские правомочия: теория и практика// Интеллектуальная
собственность. 2002. N5, с. 23-31
10
См.: Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторских правах. М., 1996, с. 127
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ния или искажения репутации автора как личности. Вместе с тем, осуществлением
данного права не должны быть ущемлены интересы добросовестных правообладателей. Ведь последние также нуждаются в обеспечении их от оппортунистических
действий автора. Последнее же гарантируется, во-первых, закреплением обязанности автора возменстить причиненный правообладателю убытки (в том числе упущенную выгоду) и, во-вторых, предоставлением преимущественного права на заключение соглашения об использовании произведения после его отзыва.

THE RIGHT OF WITHDRAWAL AS A NON-TANGGIBLE
PERSONAL RIGHT OF AUTHOR
Yevgenya NIKOGHOSYAN
Post-graduat student student, RASU, Chair of Civil and Civil Procedure Law
__________________________________________

The right of withdrawal as a separate non-tangible right of author established by
legislation of France, Italy, Germany, Greece, Spain, Russian Federation, Armenia. At the
same time most countries do not recognise such a right as non-tangible right of author.
Study of the legal literature and legislation concerning the above mentioned right
shows that there are various approaches towards the legal nature of that right.
Content of the right of withdrawal as a separate non-tangible right of author, the
bounds and conditions of its realization, problem of its transferability to other persons,
expecially to the heirs are presented in this article. Moreover, the gaps in regulation of this
right by copyright law of the Republic of Armenia are revealed and some ways to develop
the effective legislation in this field are suggested.

ՀԵՏԿԱՆՉԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՂԻՆԱԿԻ
ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Եվգենյա ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի քաղաքացիական
և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
________________________________________

Հետկանչի իրավունքը` որպես հեղինակի ոչ գույքային անձնական ինքնուրույն
իրավունք, նախատեսվում է Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Հունաստանի,
Իսպանիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Միևնույն ժամանակ, շատ երկրներ չեն ճանաչում նշված իրավունքը որպես
հեղինակի ոչ գույքային անձնական իրավունք:
Հետկանչի իրավունքին առնչվող իրավաբանական գրականության և օրենսդրության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հետկանչի իրավունքի էության ու
բովանդակության վերաբերյալ մոտեցումները շատ տարբեր են ու իրարամերժ:
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Սույն հոդվածում ներկայացված են հետկանչի իրավունքի բովանդակությունը`
որպես հեղինակի ոչ գույքային անձնական իրավունքի, վերջինիս իրականացման
սահմաններն ու պայմանները, այլ անձանց (այդ թվում ժառանգաբար) փոխանցելու
հիմնախնդիրները: Բացի դրանից, բացահայտվել են գործող օրենսդության մի շարք
բացեր և առաջարկներ ներկայացվել այդ իրավունքների իրավական կարգավորման
կատարելագործման ուղղությամբ:
Բանալի բառեր – հեղինակի ոչ գույքային անձնական իրավունք, հետկանչի իրավունք,
հեղինակային իրավունք, ստեղծագործության հրապարակում, հետկանչի պայմաններ, ոչ
գույքային իրավունք, հետկանչի իրականացում
Ключевые слова: право на отзыв, право на обнародование, авторское право, личные
неимущественные права автора, отзыв произведения, моральные права автора
Key words: moral rights of author, the right of withdrawal, the right of divulgation, copyright, moral
rights, copyright law
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АЛИМЕНТАХ НА ДЕТЕЙ В РФ
Анаит МАРКОСЯН
Доцент кафедры Трудового, социального и
семейного права Российского Государственного
Социального Университета, кандидат юрид. наук
_______________________________________

Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 27)1 установлено право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития. Родители и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут ответственность за обеспечение в пределах своих способностей
и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
Базируясь на этих положениях, семейный кодекс Российской Федерации закрепил ряд необходимых положений, направленных на реализацию прав несовершеннолетних лиц на получение содержания. Однако нужно признаться (и к такому выводу пришел отечественный законодатель), что эти положения не совершенны. Более
того, они не до конца направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних.
И тому подтверждение данные по состоянию на 2013 год, согласно которым право на
алименты имели 3,2 миллиона детей из распавшихся семей. Однако лишь одна
треть от количества этих детей получили выплаты по алиментам2.
К сожалению, неуплата алиментов становится обыденной практикой и имеет
широкое распространение. В ход идут самые изощренные способы – начиная от заработных плат «в конвертах» и заканчивая предоставлением справок об отсутствии
заработной платы и иного дохода. В итоге, даже в случае, когда такая уплата осуществляется, все равно выплаченных средств не хватает на полноценное содержание ребенка, на необходимый уровень физического развития, не говоря уже о духовном и умственном развитии.
На искоренение данной ситуации и направлен проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части усилений гарантий
прав ребенка на получение алиментов»3.
В частности, в первую очередь предлагается дополнить статью 81 Семейного
кодекса РФ и установить минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание детей. При этом размер алиментов будет определятся исходя из размера
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации. Законопроект также приводит пункт 2 статьи 2 Федерального закона «О
прожиточном минимуме в РФ»4 в соответствие с Семейным кодексом РФ, а именно
1

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила
в силу для СССР 15.09.1990).
2
http://www.gazeta.ru/social/2013/11/13/5750657.shtml.
3
Проект Федерального закона N 489583-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение алиментов" (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.04.2014).
4
Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в
Российской
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определяет, что прожиточный минимум также будет предназначаться для обоснования устанавливаемого законом субъекта Российской Федерации минимального размера алиментов.
Однако стоит отметить, что законодатель пришел к этому не сразу. Еще в 2012
году предлагалось дополнить статью 81 Семейного кодекса РФ пунктом 3, установив
минимальный размер алиментов на каждого ребенка не ниже одной четвертой величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской
Федерации, на территории которого он проживает.
Данный законопроект подвергся критике и не нашел своего одобрения. В частности, Правительство Российской Федерации не поддержал проект Федерального
закона, указав на то, что на тот момент минимальный размер оплаты труда составлял 4611 рублей в месяц, а размер прожиточного минимума для ребенка в разных
субъектах Российской Федерации от пяти до одиннадцати тысяч рублей. То есть, в
случае получения родителем заработной платы, равной минимальному размеру оплаты труда, исключалась возможность выплаты соответствующих сумм алиментов.
Кроме того, законопроектом не учитывались нормы Федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ», согласно которым величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографический группам определяется
ежеквартально.
Следующая попытка по повышению эффективности правового механизма исполнения алиментных обязательств была предпринята в 2013 году. На этот раз для
определения минимального размера алиментов была избрана величина, равная пятидесяти процентам величины прожиточного минимума для детей в целом по России
на каждого несовершеннолетнего. Минимальный размер уплаты алиментов предлагался применять и при взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Что же касается законопроекта 2014 года, то здесь также некоторые вопросы остаются нерешенными. В частности используя термин «соответствующий субъект», необходимо
уточнить, какой субъект имеется в виду. Ведь не мало случаев в обществе, когда ребенок проживает в одном субъекте, а родитель, обязанный выплачивать алименты –
в другом.
Кроме того, необходимо уточнить величину прожиточного минимума – на душу
населения или по социально-демографической группе населения. Предполагается,
что при решении данного вопроса законодатель должен исходить только из интересов несовершеннолетнего, то есть брать наибольшую величину прожиточного минимума.
И наконец, устанавливая минимальный размер алиментов, законодатель не
установил их максимальный размер. А отсутствие такого ограничения, на наш
взгляд, может явиться основанием злоупотребления со стороны родителя, совместно проживающего с ребенком. Ведь уплата алиментов одним родителем не означает
освобождение другого от обязанности по содержанию своего ребенка.
На наш взгляд, при решении данного вопроса было бы не плохо обратиться к
опыту Германии, в частности к Дюссельдорфской таблице5. Эта таблица была принята Высшим Земельным судом г. Дюссельдорфа еще в 1962 году и согласована с
5

http://www.advokat-engelmann.de/index.php?category=kindesunterhalt&do=cat

Государство и право

109

другими Высшими Земельными судами Германии. Хотя она и не имеет силы закона,
но является ориентиром для принятия решений о суммах материальной поддержки,
целью ее принятия являлось стандартизация судебной практики по делам, связанным с оказанием материальной поддержки. Суть данной таблицы заключается в том,
что доходы родителей поделены на 10 групп, в соответствии с их размером, а возраст детей – на 4 группы. В соответствии с возрастом ребенка и размером дохода
определяется минимальный размер алиментов6.
Отличительной чертой данной таблицы является то, что в Германии право на
содержание от отдельно проживающего родителя имеют не только несовершеннолетние лица, но и совершеннолетние. Однако такое положение действует, если совершеннолетний ребенок проживает в родительском доме и посещает школу или
приобретает профессию.
По этому поводу хочется отметить, что отечественный законодатель также проделал определенную работу. В соответствии с новыми поправками дети смогут потребовать алименты от своих родителей до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и не имеют самостоятельного заработка.
Следует отметить, что поправка статьи 85.1 СК РФ привлечет за собой и изменения в части 1 статьи 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
В частности предлагается после слов «восемнадцатилетнего возраста,» дополнить словами «либо детей, обучающихся в образовательных учреждениях всех типов по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и не имеющих самостоятельного заработка, до достижения такими детьми возраста 23 лет,».
В связи с этим предлагается на законодательном уровне пояснить, что же означает «злостное» уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей7.
Следующая, и наш взгляд, самая важная поправка семейного законодательства
касательно алиментов, относится к так называемому государственному алиментно6

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.advokat-engelmann.de/
Duesseldorfer-Tabelle-Stand-01_01_2013.pdf
7
Законопроектом предлагается внести изменения в УК РФ:
1) дополнив части 1 и 2 статьи 157 после слов «Злостное уклонение родителя от уплаты по
решению суда» словами «или соглашению об уплате алиментов», устраняющими правовой
пробел, поскольку семейным законодательством предусмотрено два порядка уплаты
алиментов: судебный (взыскание алиментов по решению суда) и договорной (по соглашению
сторон об уплате алиментов);
2) дополнив статью 157 примечанием, раскрывающим признак «злостности» уклонения от уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а также указав в данном
примечании, что лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой или второй
статьи 157, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью погасило
задолженность по уплате средств на содержание. Данное предложение вносится в целях
искоренения случаев, когда должником, желающим избежать уголовной ответственности,
производится однократная уплата средств в сумме намного меньше, чем сумма
соответствующей задолженности.
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му фонду. Первые шаги по созданию алиментного фонда были предприняты еще в
советское время. В частности Постановлением Совмина СССР от 06.02.1984 N 134
«О введении временных пособий на несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей»8 были введены временные пособия
на несовершеннолетних детей, родители которых, обязанные к уплате алиментов,
разыскивались органами внутренних дел по определениям судов и постановлениям
следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечением к
уголовной ответственности за совершение преступлений и по иным основаниям, либо отбывали наказание в исправительно-трудовых учреждениях, где не имели заработка, с которого могли быть взысканы алименты в установленном законом минимальном размере, или находились на излечении в лечебных учреждениях без выплаты пособий по социальному страхованию, а также в других случаях, когда взыскание алиментов было невозможно по причинам, не зависящим от лиц, обязанных к их
уплате. Однако этот институт просуществовал не долго.
На современном этапе первые действия по созданию алиментного фонда были
предприняты в 2012 году после того, как вышел в свет Указ Президента России «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В частности в качестве способов, направленных на сокращение бедности среди семей с
детьми, указывались разработка мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе посредством создания государственного алиментного фонда.9
И несмотря на то, что и Президент, и Совет Федерации РФ10 настаивали на ускорение работы по созданию государственного алиментного фонда, к сожалению на
данный момент мы не имеем никаких результатов, за исключением законопроекта,
внесенного на рассмотрение в апреле 2014 года. В частности законопроектом «О
внесении в отдельные законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение алиментов» устанавливается гарантия содержания ребенка за счет
бюджетных средств на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать
алименты. В связи с чем возникает ряд вопросов:
- первый, и пожалуй самый важный вопрос касательно алиментного фонда – это
его формирование. Вполне понятно, что в первую очередь фонд должен формироваться за счет средств бюджета субъекта РФ, а также субсидий из федерального
бюджета. Кроме того, Правительством было предложено в качестве мер по увеличению алиментного фонда повысить размер государственной пошлины при подачи
заявления о расторжении брака, а также залог имущества должника. Возникает вопрос: допустимо ли формирование алиментного фонда за счет добровольных имущественных взносов и пожертвований;
8

Постановление Совмина СССР от 06.02.1984 N 134 "О введении временных пособий на
несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей” (в
ред. Постановления Совмина СССР от 25.01.1989 N 67 -СП СССР,1989, № 12, ст. 36).
9
Указ Президента России «О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» от 01.06.2012 № 761.
10
Постановление СФ ФС РФ от 26.12.2012 № 462 «О мерах по совершенствованию
механизма усыновления детей гражданами РФ»

Государство и право

111

- должны ли в законе указываться основания, по которым осуществляются выплаты из алиментного фонда или нет? Например, в США преимущественное право на
получение выплат их фонда возникает в следующих случаях:
а) если родитель, с целью уклонения от выплаты алиментов, переезжает из одного штата в другой штат;
б) долг по алиментам составляет 50 тысяч долларов США и выше;
в) уклоняется от выплаты алиментов при наличии хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка и пр.11;
- должны ли законодательством устанавливаться определенные сроки для обращения в фонд? В частности имеется ввиду, может ли взыскатель обратиться в
фонд для получения алиментов сразу после первой же просрочки платежа или все
таки это право получателя алиментов (его представителя) должно возникать только
при злостном уклонении от уплаты алиментов их плательщиком;
- тот факт, что фонд должен быть наделен правом регрессного требования о
возврате выплаченных сумм алиментов, не вызывает сомнений. Однако интересно,
будет ли у фонда право требования компенсации расходов (например, расходы на
поиск и привод плательщика алиментов)?
Несмотря на все трудности и разногласия, создание алиментного фонда поспособствует повышению качества жизни семей с детьми, защите прав и интересов
такой категории лиц, как «несовершеннолетние» и «нетрудоспособные». Это будет
очередным и важным шагом на пути реализации государственной семейной политики и ни в коем случае не будет являться причиной отказа родителей от выполнения
своих обязанностей.
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PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE
LEGISLATION ON CHILD ALIMONY IN THE RF
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Family and Social Law of the Russian State Social University
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The article studies the forthcoming changes in the payment of child alimony. It
outlines the positive and negative aspects of the impending changes and performs a
comparative analysis of the legislation concerning child alimony in the Russian Federation
and a number of other countries.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ ԲԵԿԱՆԵԼՈՒ ԵՎ
ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վահագն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________________

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1
221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի վերաքննության արդյունքում վերաքննիչ դատարանը մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է ստորադաս դատարանի ակտը, եթե վերջինիս հաստատած
փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և
եթե դա բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից:
Մինչև այս լիազորության կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանները քննարկելը
անդրադարձ կատարենք դրա իրավական բնույթին: Թեև ՀՀ սահմանադրական
դատարանն իր 22.09.2009 թ. թիվ ՍԴՈ-832 որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից
դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունը համարել է նրա հայեցողական լիազորությունը2 (ինչը ենթադրում է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` վերաքննիչ դատարանի լիազորությունը ևս հայեցողական բնույթ ունի), այնուամենայնիվ, մեր համոզմամբ,
այս լիազորությունը հայեցողական բնույթ ունենալ չի կարող, քանի որ`
- ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4րդ կետում օգտագործվում է «մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է», այլ ոչ թե` «կարող է մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել» արտահայտությունը3, մինչդեռ հայեցողության առկայության մասին հնարավոր է խոսել միայն դիսպոզիտիվ նորմերի կիրառման
դեպքում4:

1

Ընդունվել է 17.06.1998 թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ.: Տե՜ս ՀՀՊՏ 1998/20(53), 09.09.1998 թ.:
Այսուհետ` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
2
Տե՜ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից թիվ ՍԴՈ-832 գործով 2009 թ. սեպտեմբերի 22ին կայացված որոշումը:
3
Օրինակ, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գործի վարույթը կասեցնելու հիմքերի առկայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը
կարող է կասեցնել գործի վարույթը: «Կարող է կասեցնել» ձևակերպումը թույլ է տալիս պնդել, որ
այս լիազորության կիրառումն ունի հայեցողական բնույթ (կախված է վերաքննիչ դատարանի
հայեցողությունից):
4
Տե՜ս Кац А.К. Советский закон и судебное усмотрение // Практика применения гражданского
процессуального права (к двадцатилетию ГПК РСФСР). - Свердловск: «СЮИ», 1984, էջ 74:
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- Քննարկվող նորմի տառացի վերլուծությունից հետևում է, որ ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի խախտում պետք
է համարել թե´ դատական ակտի բեկանման և փոփոխման լիազորության կիրառումը`
դրա կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայության դեպքում, թե´
դատական ակտի բեկանման և փոփոխման լիազորության չկիրառումը` դրա կիրառման
համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում:
- Ընդհանրապես, դատական հայեցողությունը ենթադրում է դատարանին որևէ
լիազորության տրամադրում` այդ լիազորության կիրառումը չկապելով նախապես
որոշված որոշակի պայմանների առկայության հետ 5 , մինչդեռ տվյալ նորմում
սահմանված են դրա կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանները:
Ամեն դեպքում, իրավաբանական գրականության մեջ բազմիցս շեշտվել է, որ հայեցողական լիազորությունների կիրառումը չի կարելի բացարձակ կախվածության մեջ
դնել դատարանի կամայական ցանկությունից: Դատական հայեցողությունը ենթադրում
է որոշակի իրավիճակում օպտիմալ որոշում կայացնելու պարտականություն` ելնելով
նպատակահարմարության, օրինականության ու արդարության սկզբունքներից և հիմնվելով կոնկրետ գործի հանգամանքների համակարգային վերլուծության վրա 6 : Ընդ
որում, հայեցողական լիազորության կիրառման դեպքում դատարանը պետք է ընտրի
հնարավոր գործողություններից այն տարբերակը, որն առավել համահունչ է օրենսդրի
տրամաբանությանը7:
Հետևաբար, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունն ունի ոչ թե
հայեցողական, այլ պարտադիր բնույթ:
Դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության բնույթի հետ կապված
հաջորդ խնդիրն այդ լիազորությունը վերաքննիչ դատարանի կողմից որպես ընդհանուր
կանոն կամ որպես բացառություն կիրառելու հարցն է:
Քննարկելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի
1-ին մասի 4-րդ կետի8 սահմանադրականության հարցը` ՀՀ սահմանադրական դատարանն ընդգծել է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը, նախատեսելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի խնդրո
առարկա լիազորությունը, միաժամանակ, որպես այդ լիազորության կիրառման
իրավաչափությունն ապահովող երաշխիք, ամրագրում է դրանից օգտվելու չափորոշիչները: Այն է` ՀՀ վճռաբեկ դատարանը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված լիազորությունը
5

Տե՜ս Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). - Л.: Изд-во Ленингр.
ун-та, 1973, էջ 68:
6
Տե՜ս Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы: общетеоретический аспект. Дисс ... к.ю.н.
- Екатеринбург, 2008, էջ 105:
7
Տե՜ս Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск, 1971, էջ 24:
8
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի
համաձայն` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքով վճռաբեկ
դատարանը ... մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է ստորադաս դատարանի ակտը, եթե
ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված փաստական հանգամանքները հնարավորություն
են տալիս կայացնելու նման ակտ, և եթե դա բխում է արդարադատության արդյունավետության
շահերից:
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կարող է կիրառել բոլոր այն դեպքերում, երբ ստորադաս դատարանի հաստատած
փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս վճռաբեկ դատարանին ստորադաս
դատարանի ակտից տարբերվող ակտ կայացնելու, և եթե դա բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանն ամրագրել է, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի ակտը փոփոխելը կարող է տեղի ունենալ բացառապես
հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայությամբ.
ա) ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հետազոտության առարկա չի դարձնում որեւէ փաստական հանգամանք, այլ անդրադառնում է միայն իրավունքի հարցերին,
բ) ստորադաս դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքները պետք է
հնարավորություն տան վճռաբեկ դատարանին կայացնելու ստորադաս դատարանի
ակտից տարբերվող ակտ,
գ) վճռաբեկ դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի ակտը փոփոխելը պետք
է բխի արդարադատության արդյունավետության շահերից,
դ) այդպիսի որոշման հիմք կարող է հանդիսանալ միայն ստորադաս դատարանի
կողմից նյութական իրավունքի նորմերի խախտումը կամ սխալ կիրառումը:
Սահմանադրական դատարանը միաժամանակ արձանագրել է, որ վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանված լինելու պահանջը, ի թիվս այլոց, ենթադրում է
նաև խնդրո առարկա հայեցողական լիազորությունից օգտվելիս արդարադատության
արդյունավետության շահի առկայության հիմնավորումը` որպես այդ լիազորության
կիրառման իրավաչափության երաշխիք: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում խնդրո
առարկա լիազորությունն իրականացնելիս դրա կիրառման իրավաչափությունը կարող է
ապահովվել, եթե վճռաբեկ դատարանը հիմնավորում է արդարադատության արդյունավետության այն շահի առկայությունը, որը հիմք է հանդիսանում նշված լիազորությունից օգտվելու համար9:
Վերլուծելով ՀՀ սահմանադրական դատարանի` վերը նշված որոշումները10` կարող ենք պնդել, որ դրանց հիմքում ընկած է հետևյալ ընդհանուր տրամաբանությունը:
- Դատական ակտի բեկանման դեպքում գործը, որպես կանոն, պետք ուղարկվի
համապատասխան դատարան` նոր քննության:
- Դատական ակտի վերանայում իրականացնող դատարանները կարող են գործին
վերջնական լուծում տալ (այդ թվում նաև` բեկանել և փոփոխել դատական ակտը)
միայն խիստ որոշակի, օրենքով սահմանված դեպքերում:
- Դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության կիրառման համար
անհրաժեշտ պայմանները ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից առաջին հերթին
դիտվում են որպես այդ լիազորության իրավաչափ կիրառման երաշխիքներ:
Այսպիսով, կարող ենք վստահաբար նշել, որ դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունը, ՀՀ սահմանադրական դատարանի ներկայիս տրամաբանու-

9

Տե՜ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից թիվ ՍԴՈ-832 գործով 2009 թ. սեպտեմբերի 22ին կայացված որոշումը:
10
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի` մեր կողմից վկայակոչված որոշումներում որևէ կերպ չի
քննարկվել վերաքննիչ դատարանի կողմից առաջին ատյանի դատարանի վճիռը բեկանելու և
փոփոխելու լիազորությունը: Սակայն այդ որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները կիրառելի են նաև վերը նշված լիազորության նկատմամբ:
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թյունից ելնելով, վերաքննիչ դատարանի կողմից պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2րդ և 4-րդ կետերի համադրված վերլուծությունից նույնպես հետևում է, որ վերաքննիչ
դատարանի կողմից առաջին ատյանի դատարանի վճռի բեկանումը և փոփոխումը
պետք է լինեն բացառություն, իսկ ընդհանուր կանոնը պետք է լինի դատական ակտը
բեկանելը և գործը նոր քննության վերադարձնելը:
Որոշ երկրներում գործում է հակառակ կանոնը: Օրինակ, Մոլդովայի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 385-րդ հոդվածի 1-ին մասի
«c» և «d» կետերը սահմանում են, որ վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում վերաքննիչ դատարանի կողմից առաջին ատյանի դատարանի վճիռը լրիվ կամ մասնակի
բեկանելը (վերացնելը) և նոր որոշում ընդունելն ընդհանուր կանոն են, իսկ առաջին
ատյանի դատարանի վճիռը բեկանելը և գործը նոր քննության ուղարկելը` խիստ
բացառիկ և որոշակի դեպքերում կիրառելի լիազորություն11: Սակայն նման երկրներում,
որպես կանոն, գործում է լրիվ վերաքննության մոդելը, իսկ նման պայմաններում վերաքննիչ դատարանի լիազորություններն այլ են և առավելապես նույնանում են առաջին
ատյանի դատարանի լիազորությունների հետ12:
Օրենսդրի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը համահունչ է նաև
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի № R (95) 5 հանձնարարականի 2-րդ
հոդվածի «a» կետի պահանջին, այն է` դատական վեճի հարցերը սկզբունքորեն պետք
է լուծվեն առաջին ատյանի դատարանում13:
Անդրադառնալով քննարկվող լիազորության նպատակին` նշենք, որ իրավաբանական գրականության մեջ ընդունված տեսակետի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանին
նման լիազորություն տրամադրելու նպատակը դատական անվերջ շրջապտույտների
կանխումն է և դատական քննության` ողջամիտ ժամկետներում իրականացումը14:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4րդ կետը պարունակում է դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության
կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանները, որոնք հանգում են հետևյալին:
1. Առաջին ատյանի դատարանի կայացրած վճռով հաստատած փաստերը պետք
է առանձին վերցրած բավարար լինեն վճիռը բեկանելու և փոփոխելու համար: Հետևա11

Տե՜ս Monitorul Oficial № 111-115, հոդված № 451, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action
=view&view=doc&id=286229&lang=2:
12
Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների իրավաբանական
բնույթի հիմնախնդիրները, «Օրենք և իրականություն», Եր., հունվար 2012, # 1, էջ 5:
13
Տ՜ես Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 1995թ. № R (95) 5 հանձնարարականը` քաղաքացիական և առևտրային գործերով դատական ակտերի բողոքարկման համակարգի և
ընթացակարգերի ներդրման և կատարելագործման վերաբերյալ, http://www.legislationline.org/
documents/id/8290:
14
Տե՜ս, օրինակ` Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, «Դատական իշխանություն»,
Եր., 2012, թիվ 10(159), էջ 41: Նման դիրքորոշում է հայտնել նաև ՀՀ սահմանադրական
դատարանը` իր 22.09.2009թ. թիվ ՍԴՈ-832 որոշմամբ: Թեև ՀՀ սահմանադրական դատարանի
հայտնած դիրքորոշումը վերաբերել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի համանման լիազորությանը,
սակայն այն կիրառելի է նաև վերաքննիչ դատարանի դեպքում: Նույն դիրքորոշումն առկա է նաև
ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից թիվ ՍԴՈ-720 գործով կայացված 11.12.2007թ.
որոշման մեջ:
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բար, այն դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանը կիրառել է ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասով նախատեսված
լիազորություններից որևէ մեկը (որևէ կերպ փոփոխել է առաջին ատյանի դատարանի
կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը), վճռի բեկանումը և փոփոխումը վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլատրելի չեն: Վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացնում ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված փաստական հանգամանքների հիման վրա և իրավունք չունի միաժամանակ հաստատված համարել նոր փաստական
հանգամանքներ` մասնակիորեն բեկանելով և փոփոխելով դատական ակտը15:
2. Վճռի բեկանումը և փոփոխումը պետք է բխեն արդարադատության արդյունավետության շահերից: «Արդարադատության արդյունավետության շահ» հասկացությունը բավարար չափով բացահայտված չէ, սակայն այն որոշակիորեն կարելի է կապել
գործի քննության ողջամիտ ժամկետի գաղափարի և դատավարական խնայողության
սկզբունքի հետ: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում առկա չէ որևէ
նորմ դատավարական խնայողության սկզբունքի մասին: Ավելին, դրա գոյությունը միանշանակ չի ընդունվում բոլոր դատավարագետների կողմից: Մենք համաձայն ենք այն
հեղինակների հետ, ովքեր ընդունում են դատավարական խնայողության սկզբունքի գոյությունը և կարևոր նշանակություն են տալիս դրա պահպանմանը: Դատավարական
միջոցների խնայողության սկզբունքն ապահովում է ուժերի ռացիոնալ օգտագործումը,
արդարադատության ավելի արագ և արդյունավետ իրականացումը` ջանքերի նվազագույն գործադրմամբ16:
3. Լիազորության կիրառման արդյունքում առաջին ատյանի դատարանի վճիռը
պետք է փոփոխվի ոչ թե ամբողջությամբ, այլ մասնակիորեն: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում օրենսդրի կողմից
կիրառվել է «դատական ակտը մասնակի բեկանել և փոփոխել» (այլ ոչ թե` «լրիվ
բեկանել և փոփոխել» կամ ընդհանրապես «բեկանել և փոփոխել») ձևակերպումը:
«Մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել» արտահայտությամբ օրենսդիրը նկատի է
ունեցել, որ այս լիազորությունը կիրառելով` վերաքննիչ դատարանը կարող է փոփոխել
դատական ակտի եզրափակիչ մասի մի մասը17:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերը նշված
երեք պայմանները միևնույն քաղաքացիական գործով կարող են առկա լինել գործնականում եզակի դեպքերում: Միաժամանակ, դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս նաև, որ քննարկվող լիազորությունը վերաքննիչ դատարանի կողմից կիրառվում է բավականին հաճախ և առանց ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված սահմանափակումները պահպանելու: Այսպես`
15

Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննիչ դատարանի որոշումների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 453:
16
Տե՜ս Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском
судопроизводстве, http://justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3784:
17
Համեմատության համար նշենք, որ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 145-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում (որտեղ ամրագրված է ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի
կողմից ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունը) առկա է
«ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել» ձևակերպումը, ինչը նշանակում է, որ,
ի տարբերություն ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի, ՀՀ վարչական վերաքննիչ
դատարանն ունի դատական ակտի եզրափակիչ մասն ամբողջությամբ բեկանելու և փոփոխելու
լիազորություն:
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1. դատական պրակտիկայում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դատարանի վճիռը
(վճռի եզրափակիչ մասը) վերաքննության արդյունքում բեկանվում և փոփոխվում է ամբողջությամբ (ամբողջությամբ մերժված հայցն ամբողջությամբ բավարարվում է կամ
հակառակը):
2. Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունից բխում է, որ վերաքննիչ
դատարանը, բեկանելով և փոփոխելով առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, մեծ
մասամբ չի հիմնավորում արդարադատության արդյունավետության շահի առկայությունը: Վերաքննիչ դատարանի կողմից սովորաբար վկայակոչվող և ընդհանուր բնույթ
ունեցող դատողությունները, մեր կարծիքով, չեն կարող դիտվել որպես արդարադատության արդյունավետության շահի առկայության հիմնավորումներ: Ասվածի
կապակցությամբ բերենք օրինակներ:
- «Վերաքննիչ դատարանը եզրակացրեց, որ գործում առկա ապացույցները և
դրանցով հաստատվող փաստերը տալիս են հնարավորություն` վճիռը բեկանելուց հետո այն փոփոխելու և նոր դատական ակտ կայացնելու, և դա բխում է գործի քննության
ողջամիտ ժամկետի պահպանման ու արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ տվյալ դեպքում հայցի հիմնազուրկ բնույթն ակնհայտ ու անվերականգնելի է, և գործի նոր քննության պարագայում իրավիճակը փոխվել չի կարող»18։
- «Այսպիսով, վերը նշված փաստարկների, ինչպես նաև գործով հաստատված
հանգամանքների ուսումնասիրման արդյունքում Վերաքննիչ դատարանը հանգում է
այն եզրակացության, որ վերաքննիչ բողոքը պարունակում է բավարար հիմքեր և հիմնավորումներ` Դատարանի ... վճիռը բեկանելու համար, իսկ գործով հաստատված
փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս, արդարադատության արդյունավետության շահերից ելնելով, կիրառել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված դրույթը և դատական ակտը
փոփոխել` հայցը բավարարել»19:
Բանն այն է, որ նմանատիպ դատողություններ կարելի է կատարել ցանկացած քաղաքացիական գործով, ուստի քննարկվող հարցի ներկայիս իրավակարգավորման
առումով չեն կարող ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և
փոփոխելու հիմք հանդիսանալ:
Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ մի շարք դեպքերում ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելիս և փոփոխելիս ձևականորեն է մոտենում արդարադատության արդյունավետության շահի առկայությունը հիմնավորելու օրենսդրի պահանջին: Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ
արդարադատության արդյունավետության շահի առկայության չափորոշիչները դատական պրակտիկայում դեռևս մշակված չեն20:
Մեր կարծիքով, այդ չափորոշիչները կարող են լինել`
18

Տե՜ս թիվ ԵԱՆԴ/1530/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի կողմից 05.05.2011 թ. կայացված որոշումը:
19
Տե՜ս թիվ ՏԴ2/0080/02/11 քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի կողմից 13.07.2012 թ. կայացված որոշումը:
20
ՀՀ սահմանադրական դատարանը իր 22.09.2009թ. թիվ ՍԴՈ-832 որոշմամբ արձանագրել է, որ
իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ արդարադատության արդյունավետության շահի առկայությունը հիմնավորելու պահանջին մի շարք դեպքերում ձևական
մոտեցում է ցուցաբերվում: Մինչդեռ դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության
կիրառման
իրավաչափությունը
կարող
է
ապահովվել
միայն
արդարադատության
արդյունավետության շահի առկայությունը հիմնավորելու դեպքում:
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- դատավարական խնայողության սկզբունքը և գործի քննության ողջամիտ ժամկետները պահպանելու անհրաժեշտությունը: Գործի քննության ժամկետի ողջամտությունը պետք է որոշվի ՀՀ-ում տվյալ տեսակի քաղաքացիական գործերի քննության միջինացված ժամկետի հետ համեմատության մեջ: Դատավարական խնայողության
սկզբունքը պահպանելու անհրաժեշտությունը որպես արդարադատության արդյունավետության շահի առկայության հիմնավորում կարելի է վկայակոչել միայն այնպիսի գործերով, որոնց քննությունը յուրաքանչյուր ատյանում անհամաչափ ծախսեր է առաջացնում դատարանի կամ գործին մասնակցող անձանց համար:
- Գործի քննությունը ձգձգելու հետևանքով գործին մասնակցող անձանց համար
տեսականորեն առաջանալիք ծանր հետևանքները 21 (արդարադատության արդյունավետության շահը առկա կլինի այնտեղ, որտեղ գործի քննության երկարաձգումը կարող
է ծանր հետևանքներ առաջացնել գործին մասնակցող անձանց կամ նրանցից որևէ
մեկի համար):
3. Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերաքննիչ
դատարանը, բեկանելով և փոփոխելով առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, հաճախ
լրիվ կամ գոնե մասնակիորեն հիմնվում է իր իսկ կողմից հաստատված փաստերի վրա,
որոնց առաջին ատյանի դատարանը նույնիսկ չի էլ անդրադարձել22:
Այսպիսով, ամփոփելով ասվածը, կարող ենք արձանագրել, որ գործող օրենսդրական նորմերը գործնականում անհնարին են դարձնում վերաքննիչ դատարանի կողմից
ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության
իրավաչափ կիրառումը:
Ընդ որում, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1ին մասի 4-րդ կետով ամրագրված սահմանափակումներից մեկն ունի սուբյեկտիվ և
գնահատողական բնույթ (արդարադատության արդյունավետության շահի առկայությունը), իսկ մյուս երկուսը` օբյեկտիվ բնույթ:
Նման պայմաններում ողջամտորեն ծագում են քննարկվող լիազորության կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանների հետ կապված մի շարք հարցեր:
1. Արդյո՞ք արդարացված է ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանին ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը միայն մասնակի բեկանելու և փոփոխելու լիազորությամբ օժտելը այն դեպքում, երբ ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանն ունի ՀՀ
վարչական դատարանի վճիռն ամբողջությամբ բեկանելու և փոփոխելու լիազորություն:
Գտնում ենք, որ նման իրավակարգավորման և տարբերակված մոտեցման հիմքում որևէ տրամաբանություն չկա: Հնարավոր չէ տալ այն հարցի պատասխանը, թե
ինչու համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում դատարանի վճիռն ամբողջությամբ չի կարող բեկանվել և պետք է բեկանվի միայն մասնակի:
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ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է,
որ առաջին ատյանի դատարանի վճիռները բացառիկ դեպքերում կարող են հրապարակման
պահից հայտարարվել օրինական ուժի մեջ մտած, եթե դա չանելը անխուսափելիորեն
կառաջացնի ծանր հետևանքներ կողմի համար: Մեր կարծիքով, նույն այս տրամաբանությամբ
ծանր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը կարող է դատարանի վճիռը առանց
լրացուցիչ քննության բեկանելու և փոփոխելու հիմք դառնալ (արդարադատության շահի
առկայության հիմնավորում):
22
Տե՜ս, օրինակ, թիվ ԵԱՆԴ/1530/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ
քաղաքացիական դատարանի կողմից 05.05.2011 թ. կայացված որոշումը և թիվ ՏԴ2/0080/02/11
քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից 13.07.2012 թ.
կայացված որոշումը:
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Ուստի, ասվածից ելնելով, առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «մասնակիորեն» բառը:
2. Արդյո՞ք արդարացված է քննարկվող լիազորության կիրառումը գնահատողական և սուբյեկտիվ բնույթի չափանիշի (արդարադատության արդյունավետության
շահի) առկայությամբ պայմանավորելը:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նման մոտեցումն արդարացված չէ: Օրենսդրի կողմից նման պահանջի ամրագրումը հանգեցրել է
այն բանին, որ շատ դեպքերում դատարանները ձևական մոտեցում են ցուցաբերում
արդարադատության արդյունավետության շահի առկայությունը հիմնավորելու
պահանջին: Դրա հետևանքով խախտվում է դատական ակտերի իրավական
հիմնավորվածության պահանջը, որին բազմիցս անդրադարձել է ՀՀ վճռաբեկ
դատարանը23:
Նշենք, որ օրենսդրորեն հնարավոր չէ ամրագրել «արդարադատության արդյունավետության շահ» հասկացության սպառիչ բացատրությունը կամ մեկնաբանությունը:
Յուրաքանչյուր քաղաքացիական գործ եզակի է իր փաստական հանգամանքներով,
ուստի արդարադատության արդյունավետության շահի առկայության հիմնավորումը
նույնպես յուրաքանչյուր գործով կարող է լինել եզակի:
Բացի այդ, գտնում ենք, որ ոչնչով արդարացված չէ քննարկվող լիազորության
կիրառումը գնահատողական բնույթ ունեցող չափանիշի առկայությամբ պայմանավորելը: Մանավանդ որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը սահմանել է այդ
լիազորության կիրառման համար անհրաժեշտ օբյեկտիվ չափանիշ (առաջին ատյանի
դատարանի կողմից հաստատված փաստերի բավարարությունը):
Ուստի, ասվածից ելնելով, առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «և եթե դա բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից» ձևակերպումը:
3. Արդյո՞ք արդարացված է քննարկվող լիազորության կիրառումը ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հաստատած փաստերի բավարարությամբ պայմանավորելը:
Այս հարցում լիովին համամիտ ենք օրենսդրի այն մոտեցմանը, որ վճիռը կարող է
բեկանվել և փոփոխվել բացառապես այն դեպքերում, երբ առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերը հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման դատական ակտ: Համամիտ ենք նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի այն մոտեցման
հետ, որ վճիռը բեկանելու և փոփոխելու մասին որոշման հիմք կարող է հանդիսանալ
միայն ստորադաս դատարանի կողմից նյութական իրավունքի նորմերի խախտումը
կամ սխալ կիրառումը:
Բացի դրանից, վերաքննիչ դատարանի` դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ դատարանի վճռի պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերը փոխադարձ տրամաբանական կապի մեջ չեն
գտնվում, այլ կերպ ասած` վճռի եզրափակիչ մասը հակասում է հենց նույն վճռի պատճառաբանական մասին24:
23

Տե՜ս, օրինակ, թիվ 3-2504 (ՏԴ) քաղաքացիական գործով (ըստ հայցի՝ «Քնար-88» ՍՊԸ ընդդեմ
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության` գումար բռնագանձելու պահանջի մասին)
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 21.12.2006 թ. կայացրած որոշումը:
24
Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, «Դատական իշխանություն», Եր., 2012, թիվ
10(159), էջ 41:
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Գտնում ենք, որ քննարկվող պայմանը դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու
լիազորության իրավաչափ կիրառումն ապահովող կարևորագույն երաշխիք է:
Միևնույն ժամանակ, դատական անիմաստ շրջապտույտից խուսափելու նկատառումից ելնելով, վերաքննիչ դատարանը պետք է լուծի հայցվորի և պատասխանողի միջև առկա իրավական վեճն այն դեպքում, երբ ընդհանուր իրավասության դատարանի
կողմից թույլ է տրվել բացառապես նյութական իրավունքի նորմերի կիրառման կամ
մեկնաբանման հետ կապված դատական սխալ:
Վճիռը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության կիրառումը ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հաստատած փաստերի բավարարությամբ պայմանավորելը
որոշակի տրամաբանական հակասության մեջ է մտնում ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի հետ:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն. «Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ առաջին ատյանի
դատարանում հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ
այն դեպքի, երբ բողոքում վիճարկվում է այդ փաստը, և վերաքննիչ դատարանը
հանգում է այն եզրակացության, որ տվյալ փաստի վերաբերյալ եզրակացության
հանգելիս առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտ սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում
վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ կամ
հաստատված չհամարելու ստորադաս դատարանի հաստատած փաստը, եթե առաջին
ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել
նման եզրակացության»:
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն. «Եթե առաջին ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների հիման վրա դատական ակտում եզրակացության չի հանգել
որևէ փաստի վերաբերյալ, ինչը պարտավոր էր անել, ապա վերաքննիչ դատարանն
իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ, եթե առաջին ատյանի
դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել նման եզրակացության»:
Վերը նշված նորմերի և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համադրված վերլուծությամբ կարող ենք արձանագրել
հետևյալը.
- վերաքննիչ դատարանն ունի նոր փաստեր հաստատելու, հաստատված փաստերը փոփոխելու լիազորություն,
- այդ լիազորություններից որևէ մեկի կիրառման դեպքում դատական ակտը չի կարող բեկանվել և փոփոխվել, և գործը պետք է ուղարկվի առաջին ատյանի դատարան`
նոր քննության,
- գործի նոր քննության ընթացքում առաջին ատյանի դատարանը արդեն իսկ
հաստատված փաստի (փաստերի) հիման վրա պետք է կիրառի համապատասխան
իրավանորմերը և ըստ էության լուծում (հաճախ` վերաքննիչ դատարանի կողմից կանխորոշված լուծում) տա գործին:
Նման պայմաններում արդարացիորեն ծագում է հետևյալ հարցադրումը. արդյո՞ք

վերը նկարագրված իրավիճակը անիմաստ կերպով չի ձգձգում գործի քննության
ժամկետները և չի հանգեցնում անտեղի դատական շրջապտույտների:
Բանն այն է, որ գործին մասնակցող անձինք գործի նոր քննության ընթացքում կարող են վկայակոչել և ապացուցել այնպիսի փաստեր, որոնք որոշակիորեն արժեզրկում
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են վերաքննիչ դատարանի կողմից հաստատվածը : Այսինքն՝ վերաքննիչ դատարանի

կողմից որևէ փաստի հաստատումը չի կարող բոլոր դեպքերում ինքնին կանխորոշել ողջ
քաղաքացիական գործի ելքը:
Ուստի, մեր կարծիքով, արդարացված է օրենսդրի այն տրամաբանությունը, որ
որևէ նոր փաստ հաստատելու դեպքում վերաքննիչ դատարանը չի կարող բեկանել և
փոփոխել առաջին ատյանի դատարանի վճիռը:
Միևնույն ժամանակ, գտնում ենք, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի ոչ իրավաչափ կիրառումը կանխելու
նպատակով անհրաժեշտ է այդ կետը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ. «Սույն

կետով սահմանված լիազորությունը չի կարող կիրառվել, եթե վերաքննիչ դատարանը
կիրառել է սույն օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասով նախատեսված
լիազորություններից որևէ մեկը¦:
4. Առաջին ատյանի դատարանի վճռի ո՞ր մասը կարող է բեկանվել և փոփոխվել
վերաքննիչ դատարանի կողմից:
Ինչպես արդեն նշեցինք, քննարկվող լիազորությունը կարող է կիրառվել, եթե առաջին ատյանի դատարանը ճիշտ է որոշել գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող
փաստերի շրջանակը, սակայն ճիշտ չի ընտրել (կամ մեկնաբանել) կիրառման ենթակա
նյութական իրավունքի նորմը, հետևաբար` սխալ է պատճառաբանել դատական ակտը
և սխալ պատճառաբանման հետևանքով սխալ է լուծել քաղաքացիական գործը:
Բացի դրանից, վերաքննիչ դատարանի` դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու լիազորությունը վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ դատարանի վճռի պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերը միմյանց հետ փոխադարձ տրամաբանական կապի մեջ չեն գտնվում, այլ կերպ ասած` վճռի եզրափակիչ մասը հակասում է հենց նույն
վճռի պատճառաբանական մասին26:
Հետևաբար, բեկանվել և փոփոխվել կարող են ինչպես դատական ակտի եզրափակիչ մասը, այնպես էլ պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերը միասին վերցրած:
Ընդհանրացնելով ասվածը` առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի վերաքննության արդյունքում վե-

րաքննիչ դատարանը բեկանում և փոփոխում է ստորադաս դատարանի ակտը, եթե ստորադաս դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքները հնարավորություն են
տալիս կայացնելու նման ակտ: Սույն կետով սահմանված լիազորությունը չի կարող կիրառվել, եթե վերաքննիչ դատարանը կիրառել է սույն օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ
կամ 4-րդ մասով նախատեսված լիազորություններից որևէ մեկը»:
25

Օրինակ, Ա-ն դիմում է դատարան ընդդեմ Բ-ի` պատճառված վնասը հատուցելու պահանջով:
Դատարանը մերժում է Ա-ի հայցը` փաստարկելով, որ Ա-ն չի ապացուցել Բ-ի արարքի և իրեն
պատճառված վնասի միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը: Ա-ն բողոքարկում է
դատարանի վճիռը: Վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում վերաքննիչ դատարանը
հաստատում է նոր փաստ առ այն, որ Բ-ի արարքի և Ա-ին պատճառված վնասի միջև առկա է
պատճառահետևանքային կապ: Գործն ուղարկվում է առաջին ատյանի դատարան` նոր
քննության: Նոր քննության արդյունքում Ա-ի հայցը կրկին մերժվում է, քանի որ Բ-ն կարողանում է
ապացուցել հակաիրավական արարքի կամ իր մոտ մեղքի բացակայությունը (որը գործի նախորդ
քննության ընթացքում նույնիսկ չէր քննարկվել):
26
Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, «Դատական իշխանություն», Եր., 2012, թիվ
10(159), էջ 41:
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ХАРАКТЕР ПОЛНОМОЧИЯ ОТМЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ РА, И РЯД ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С УСЛОВИЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО
ПОЛНОМОЧИЯ
Ваагн ГРИГОРЯН
Аспирант Кафедры гражданского процесса ЕрГУ

__________________________
В данной статье рассматриваются цель н правовой характер полномочия
отмены и изменения решения суда общей юрисдикции Апелляционным судом РА, а
также вопрос применения данного полномочия как общей нормы или исключения и
условия правомерного применения данного полномочия. Автор обсуждает ряд
проблем, связанных с условиями правомерного применения данного полномочия. В
результате автор предложил поправку к статье 221 Гражданско-процессуального
кодекса РА.

NATURE OF THE AUTHORITY OF THE COURT OF APPEAL
OF THE RA TO CANCEL AND CHANGE THE DECISION OF
THE COURT OF GENERAL JURISDICTION AND A NUMBER
OF PROBLEMS ASSOCIATED WITH CONDITIONS OF
APPLICATION OF THE GIVEN AUTHORITY
Vahagn GRIGORYAN
Post-graduate student of the YSU
the Chair of Civil Procedure
_________________________

The article is devoted to discussion of the purpose and juridicial nature of the authority
of the Court of Appeal of RA to cancel and change the decision of the court of general
jurisdiction, as well as the problem of its application as a general rule or as an exception
and the conditions of lawful application of given authority. The author discusses a number
of issues related to conditions of the legitimate use of this power. As a result, the author
suggests an amendment to the Article 221 of the Civil Procedure Code of the Republic of
Armenia.
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Բանալի բառեր - վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ դատարանի լիազորություններ, վճռի
բեկանում և փոփոխում, լիազորության իրավաբանական բնույթ և նպատակ, լիազորության
իրավաչափ կիրառման պայմաններ, առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված
փաստերի բավարարություն, լիազորության կիրառման հետ կապված սահմանափակումներ
Ключевые слова - Апелляционный суд, полномочия Апелляционного суда, отмена и изменение
решения суда, цель и правовой характер полномочия, условия правомерного применения
полномочия, достаточность фактов установленных судом первой инстанции, ограничения
связанные с применением полномочия
Key words - Court of Appeal, powers of the Court of Appeal of RA, cancellation and changing of the
decision of the court, purpose and juridicial nature of authority, conditions of the legitimate use of
authority, sufficiency of the facts established by the Court of First Instance, limitations associated
with the use of authority
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ä²ÚØ²Ü²Î²ÜàôÂÚ²Ü êÎ¼´àôÜøÆ ¾ìàÈÚàôòÆ²Ü
ºìðàä²Î²Ü ØÆàôÂÚ²Ü ÀÜ¸È²ÚÜØ²Ü
ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜàôØ
îÇ·ñ³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Ü

ºäÐ »íñáå³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
__________________________________________

Æñ Ï»ë¹³ñÛ³ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ (ºØ) Ùßï³å»ë
Ó·ï»É ¿ ³é³í»É ËáñÁ ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ Ï³½Ù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ »ñÏáõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝÃ³ó»É »Ý ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ:
Ø»Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ í³Û»ÉáõÙ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, áñ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ºØ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍÇùÝ ¿: ²é³í»É Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ 2004-2007
ÃÃ. ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÷áõÉÁ, »ñµ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñ
³Ý¹³Ù³Ïó»óÇÝ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãÁ »íñáå³Ï³Ý Ù³Ûñó³Ù³ùáõÙ ÙÇ ß³ñù ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ³éÇÃ ¹³ñÓ³í: ºñµ 1993 Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ºØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù ³í»ÉÇ Ñ³ÛïÝÇ »Ý
§Îáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ¦ ³Ýí³ÝÙ³Ùµ, ³é³í»É Ñëï³Ïí»ó »ññáñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÙÇáõÃÛ³ÝÁ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ ÑÇÙù»ñÁ:
ä³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ Ùßï³å»ë »Õ»É ¿ ºØ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
³ÏÝÛáõÝ³ù³ñÁ: Ü»ñ¹Ý»Éáí Ïáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ÏÝù»Éáí §ºíñáå³ÛÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ¦ª ºØ-ÇÝ Ñ³çáÕí»ó ÙÇ ß³ñù ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ä³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, 2004 Ã. ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÇó Ñ»ïá ½³ñ·³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ ÷áõÉ ³ÝóÝ»Éáí,
ºØ ÏáÕÙÇó ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý ÏÇñ³éí»É Ñ³ïÏ³å»ë ³Û¹
·áñÍÁÝÃ³óÇ ³í»ÉÇ í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇª ºØ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá áñáß³ÏÇ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ ³é³ç »Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï³ñ³Íí³Í Ï³ñÍÇù, áñ
³Û¹ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï ³Ý¹³Ù³Ïó»óÇÝ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ, ¨ áñ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ å³Ñ³ÝçÏáïáõÃÛ³Ùµ ãÇ ÏÇñ³éí»É: Ð»ï¨³µ³ñª å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ´³ÉÏ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñ ¿: Êáñí³ÃÇ³ÛáõÙ, ê»ñµÇ³ÛáõÙ ¨ â»éÝá·áñÇ³ÛáõÙ åÝ¹áõÙ
»Ý, áñ ºØ-Ý ³é³í»É ËÇëï Ùáï»óáõÙ ¿ ¹ñë¨áñáõÙ Çñ»Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÙÇÝã¹»é, ºØ
Ï³ñÍÇùáí, å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¿ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝáí áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí1:
Ðá¹í³ÍáõÙ Ï÷áñÓ»Ýù áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ºØ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÏáõñëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 2004 Ã. Ñ»ïáª Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí å³ÛÙ³Ý³Ï³1

î»°ë Ð³ñó³½ñáõÛó ä³ïñÇÏ ä³ù»Ç Ñ»ï, ºØ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, ÀÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ ¹Çñ»Ïïáñ³ï, ê»ñµÇ³ÛÇ µ³ÅÇÝ, ´ñÛáõë»É, 03.04.2014:
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ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ýáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³éÏ³ »Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ, µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ¨ »ïµ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ: Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý
Ï³ñÅ³Ý³Ý ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ëÏëí»É »Ý ³Ûë ï³ñí³ ëÏ½µÇÝ
ÙÇ³ÛÝ: ²Ûëï»Õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ, µ³óÇ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñÁ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ñ, ³éÏ³ ¿ Ý³¨ ÎáëáíáÛÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ:
2007 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ ´áõÉÕ³ñÇ³Ý ¨ èáõÙÇÝÇ³Ý ³Ý¹³Ù³Ïó»óÇÝ ÙÇáõÃÛ³ÝÁª ³Ù÷á÷»Éáí 2004 Ã. ëÏëí³Í ºØ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÑÇÝ·»ññáñ¹ ÷áõÉÁ2: ²Ûë »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ ËÙµÇ §¹³Ý¹³ÕÏáïÝ»ñÁ¦, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝóáõÙÁ ³é³í»É ¹³Ý¹³Õ ¨ µ³ñ¹ ëï³óí»ó3: ´áõÉÕ³ñÇ³Ý ¨ èáõÙÇÝÇ³Ý, ëÏë»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë
Ñ»ïá, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ, 1997 Ã.ÇÝ ºØ-Çó Ññ³í»ñÇ ã³ñÅ³Ý³ó³Ý` ëÏë»Éáõ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Üñ³Ýù ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ, áñÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó ÙÇÝã¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ, µ³Ëí»óÇÝ Éñ³óáõóÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ4: ²ÛëåÇëáí 1999 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ºíñáå³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í ½»ÏáõÛóáõÙ Ñ³ëï³ïí»ó, áñ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ ß³ñù ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñí»óÇÝ ÙÇÝã 1999 Ã. ³í³ñïÁ ÷³Ï»É §Îá½Éá¹áõÛ¦ ³ïáÙ³Ï³Û³ÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ µÉáÏÝ»ñ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñí»óÇÝ µ³í³ñ³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËÝ³ÙùÇ áÉáñïáõÙ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ5: ÜÙ³Ý³ïÇå Éñ³óáõóÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ºØ-Ý ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý³Ë³µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ ³é³í»É ËÇëï Ùáï»óáõÙ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ, ù³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³Ù³ñ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ñ µ³ó³é³å»ë ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ïáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí:
ØÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ï»ëùáí ÁÝÃ³óáÕ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áõÉÝ áõÕÕí³Í ¿ ³ç³Ïó»Éáõ Ã»ÏÝ³Íáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇáõÃÛ³Ý ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ÷áõÉÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ºØ áÕç ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
2

î»°ë European Commission, Understanding Enlargement: The European Union’s Enlargement

Policy:

3

î»°ë Gergana Noutcheva & Dimitar Bechev, “The Successful Laggards: Bulgaria and Romania's
Accession to the EU”, East European Politics and Societies, N 114, 22 January 2008:
4
î»°ë Pavlina Nikolova, “Negotiating for EU Membership? The Case of Bulgaria and Romania”,
Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol 2, N 2, 2006:
5
î»°ë Commission of the European Communities, Composite Paper, Reports on progress towards
accession by each of the candidate countries, 1999:
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(acquis communautaire Ï³Ù acquis) µáÉáñ ·ÉáõËÝ»ñÁ µ³Ý³Ïó»Éáõ ¨ ÷³Ï»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ: ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëí»óÇÝ ³é³í»É
Ù»ÕÙ å³Ñ³ÝçÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·ÉáõËÝ»ñÇó:
²Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ï³ñáõÙ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
ÑÇÝ· ·ÉáõË ¿ñ ÙÝ³ó»É Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýùª Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ³é³í»É µ³ñ¹ ¿ÇÝ
¨ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý³É: Üßí³Í ·ÉáõËÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³í»É Í³Ýñ ¿ÇÝ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ áõ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ï×³éáí: ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Í ÑáõÛë»ñ
¿ÇÝ ÷³Û÷³ÛáõÙ, áñ èáõÙÇÝÇ³Ý ÏÏ³ï³ñÇ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
acquis-Ç ÙÝ³ó³Í µáÉáñ ·ÉáõËÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ Ã»ÏÝ³Íáõ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ñ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ï å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¨ í³í»ñ³óÙ³Ý Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍÁÝÃ³ó:
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2004 Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»É µáÉáñ ·ÉáõËÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é èáõÙÇÝÇ³Ý
¹ñ³Ýù ³í³ñï»ó ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, »ñµ ºØ-Ý í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ ÷áË½ÇçÙ³Ý ·Ý³ó ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý, Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ·ÉáõËÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛåëÇëáí, ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóí»óÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ áã ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ö³ëïáñ»Ý èáõÙÇÝÇ³ÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ·ñ»Ã» ³Ýï»ëí»É ¿:
´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, áñáÝù ÏÝùí»óÇÝ
2005 Ã. ³åñÇÉÇ 26-ÇÝ, å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §Ñ»ï³Ó·Ù³Ý ¹ñáõÛÃ¦, áñÁ
ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñ 2004 Ã. ºØ-ÇÝ ÙÇ³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ: ¸³ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ñ ÏÇñ³éíáõÙ ºØ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÕç å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÓ³·³Ýù ëï³ó³í µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý ¨ éáõÙÇÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ÙÇ ß³ñù ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ å³ï×³é ¹³ñÓ³í6: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë ¹ñáõÛÃÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ ¿ñ: ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
»ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ËáñÑñ¹áõÙ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ëï³Ý³É ÙÇ³Ó³ÛÝ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ,
ÙÇÝã¹»é èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ Ó³ÛÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ¿ñ
¹ñáõÛÃÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ö³ëïáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ í»ñáÝßÛ³É ¹ñáõÛÃÝ
³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿, áñ ´áõÉÕ³ñÇ³Ý ¨ èáõÙÇÝÇ³Ý å»ïù ¿ í×³ñ»ÇÝ ºØ Ï³ï³ñ³Í ÷áË½ÇçáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ß³ñáõÝ³Ïí»ó ÏÇñ³éí»É Ý³¨ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïáª ³Ûå»ë Ïáãí³Í §Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ¦ ÙÇçáóáí: ì»ñçÇÝë ¨ë Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ¨ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ Ýáñ ³Ý¹³Ù³Ïó³Í å»6

î»°ë Gergana Noutcheva, “Bulgaria and Romania’s accession to the EU: Postponement,
Safeguards and the Rule of Law”, Center for European Policy Studies, CEPS Policy Brief, N 102,
May 2006:
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ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Í ³é³çÁÝÃ³óÁ7: Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ºíñáå³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÙÇÝã 2014 Ã. ÑáõÝí³ñ Ññ³å³ñ³Ï»ó 13
½»ÏáõÛóÝ»ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ºØ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý¨ÇÝ ·áÑ³óÝáÕ ã¿ÇÝ. »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¹»é¨ë ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ´³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÏ³ËáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ºØ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ »ïµ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ºØ-Ý Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝÇ, Ã» ³ñï³ùÇÝ ×ÝßÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ¹³Ý¹³Õ»É: âÝ³Û³Í Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ½»ÏáõÛóÝ»ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÙÇ ß³ñù áÉáñïÝ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëí»óÇÝ 2005 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝª ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó »ñÏáõëáõÏ»ë ï³ñÇ Ñ»ïá, »ñµ
Êáñí³ÃÇ³Ý ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ Ïáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ëáó³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: ²ñ¨ÙïÛ³Ý ´³ÉÏ³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ý¹»å å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ
å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿, áñáÝó ÙÇçáí ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýó»É »Ý
1990-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
2005 Ã. Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý é³½³í³ñáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃáÕÃáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ýß»ó, áñ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ºØ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷áõÉáõÙ ¿³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³é»óí»É 8 : ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ
ÏñÏÇÝ ÁÝ¹·Í»ó Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ëáó³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁª Ýß»Éáí, áñ
³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ý³¨ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï áÕç
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝë Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý ¿ñ:
ÀÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ý³Ëáñ¹ ÷áõÉÇó ³Ýó»É ¿ñ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ, ë³Ï³ÛÝ acquis-Ç
ù³Ý³ÏÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³í»É³ó»É ¿ñª 90.000 ¿çÇó ¹³éÝ³Éáí Ùáï³íáñ³å»ë 170.000 ¿ç9:
ÀÝ¹ áñáõÙ ³í»É³ó»É ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ ¿ç»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ ·ÉáõËÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ
´áõÉÕ³ñÇ³Ý ¨ èáõÙÇÝÇ³Ý µ³Ý³ÏóáõÙ ¿ÇÝ acquis-Ç 31 ·ÉáõËÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, Êáñí³ÃÇ³Ý ³ñ¹»Ýª 35: ²Û¹ ÷áõÉáõÙ ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ·ÉáõËÁ µ³Å³Ýí»ó »ñÏáõ ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõËÝ»ñÇª ¹³ï³Ï³Ý ¨
ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, áñáÝóáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³ÝÏ³Ë ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÁ, ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³Ûù³ñÁ, Ù³ñ¹áõ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
7

î»°ë Florian Trauner, “Post-accession compliance with EU law in Bulgaria and Romania: a
comparative perspective”, European Integration online papers, Special Issue 2, Volume 13, 2009:
8
î»°ë Commission of the European Communities, Communication from the Commission, 2005
Enlargement Strategy Paper, COM (2005) 561 final, Brussels, 9 November 2005:
9
î»°ë Zoran Nechev, “Bolstering the rule of law in the EU enlargement process towards the Western
Balkans”, Clingendael Policy Brief, No 22, July 2013:
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Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝ ¿ñ Ý³¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ acquis-Ç ·ÉáõËÝ»ñÇ ÷³ÏÙ³Ý, ÇëÏ áñáß
·ÉáõËÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ý³¨ µ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ºØÝ ÷áñÓáõÙ ¿ñ Ëáõë³÷»É ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ý³Ëáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ ëË³ÉÝ»ñÇóª ³å³Ñáí»Éáí Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ acquis-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ: Êáñí³ÃÇ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µ³Ëí»ó 138
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ, ÁÝ¹ áñáõÙª 11 ·ÉáõËÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ÇÝ µ³óÙ³Ý ¨ 31-Ç Ñ³Ù³ñ ÷³ÏÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ10:
ºØ – Êáñí³ÃÇ³ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áõß³·ñ³í ÙÇç³¹»å ï»ÕÇ áõÝ»ó³í. êÉáí»ÝÇ³Ý, áñÝ ³ñ¹»Ý ºØ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝ ¿ñ, Íáí³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ñ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï, áñáÝù Ñ³Ý·»óñ»óÇÝ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ëÁ ³Ùëáí ³ñ·»É³÷³ÏÙ³Ý, ÙÇÝã¨ êÉáí»ÝÇ³ÛÇ ¨ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ
í³ñã³å»ïÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý »Ï³Ý, áñ ËÝ¹ÇñÁ å»ïù ¿ ÉáõÍÇ ÑÇÝ· ³ñµÇïñÝ»ñÇó
µ³ÕÏ³ó³Í ËáõÙµÁ11:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇª Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï³Ó·Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù ã¿ñ Ý³Ë³ï»ëáõÙ: ØÝ³ó³Í ³éáõÙÝ»ñáí »ñÏáõ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ áñ¨¿ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã¿ÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ºØ-Ý, Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ acquis-Ç ·ÉáõËÝ»ñÇ
µ³óÙ³Ý ¨ ÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³é³í»É µ³ó³Ñ³Ûï Ùáï»óáõÙ ëÏë»ó óáõó³µ»ñ»É ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ºÃ» ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ·ÉáõËÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ¨ ÷³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ñ, ³å³ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
³ÛÝ ³ñ¹»Ý µ³ó³é³å»ë ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ¿ñ: ²ÛëåÇëáí, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
·ñ³Ýóí³Í ³é³çÁÝÃ³óÁ ÉÇáíÇÝ Ï³Ëí³Í ¿ Ï³ÛáõÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó Ñ³ïÏ³å»ë ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ²ÛëÇÝùÝª ·áñÍÁÝÃ³óÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇª Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ãÏÇñ³éí»ó: ö³ëïáñ»Ý ëï³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ºØ-Ý, ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÷áõÉÇ íñ³, Ï³ñáÕ³ó³í Ëáõë³÷»É »ïµ³Ý³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ Êáñí³ÃÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áõÕÇÝ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ý³¨ ¹ñ³ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í ºØ-Ç
²ñ¨ÙïÛ³Ý ´³ÉÏ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ»ï³·³ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ:
ºØ-Ý µ³í³Ï³Ý Ù»Í ¹»ñ Ë³Õ³ó 2006 Ã. ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ â»éÝá·áñÇ³ÛÇ µ³Å³ÝÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ýñ³ùí»Ç Ï³ÝáÝÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³ñóáõÙ12: ºØ-Ç ¹»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ù»Í ¿ñ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ´³ÉÏ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÁ ÎáëáíáÛÇ å³ï»ñ³½ÙÇó ¨ 2001 Ã.-Ç
10

î»°ë Senka Stanivuković, “Croatia as the 28th EU Member State: How did we get there and where
should we go from now?”, Papiers d'actualité/Current Affairs in Perspective, Fondation Pierre du
Bois, No 1/2012, January 2012:
11
î»°ë Dora Rotar, “Croatian Accession to the EU: Political Battles and Legal Challenges”, JURIST –
Dateline, 16 May 2012:
12
î»°ë Heather Grabbe, Gerald Knaus & Daniel Korski, “Beyond Wait-and-See: the Way Forward for
EU Balkan Policy”, European Council on Foreign Relations Policy Brief, London, May 2010:
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Ù³Ï»¹áÝ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ßÝáñÑÇí ÙÇ ß³ñù µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³ë³í ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: Êáñí³ÃÇ³ÛÇ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ Éñ³óáõóÇã ³½¹³Ï ¿ñ ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ â»éÝá·áñÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñª ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: â»éÝá·áñÇ³Ý, áñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ùÇã
ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï¹³éÝ³ ºØ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÁ: àñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éáí ³é³í»É µ³ñ¹ »Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï:
â»éÝá·áñÇ³Ý Çñ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó 2008 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ,
ÇëÏ ê»ñµÇ³Ýª áõÕÇÕ Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó 13 : 2012 Ã. ÑáõÝÇëÇ 26-ÇÝ ·ÉË³íáñ Ñ³ñó»ñáí
ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ïí»ó â»éÝá·áñÇ³ÛÇª ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ áñáßáõÙ Ï³Û³óñ»ó µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»É ÑáõÝÇëÇ 29-ÇÝ14:
ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³íÇ×³ÏÁ ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ¿ñ. Ýñ³ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ³Ýçí»ó µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ ÎáëáíáÛÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ¿ñ: ê»ñµÇ³Ý, ÁÝ¹·ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáí Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ëáó³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ºØ åáï»ÝóÇ³É Ã»ÏÝ³Íáõ ¿ñ ¹³ñÓ»É ¹»é¨ë 2000 Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇÝ15: Î³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ëáó³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ëÏëí»É ¿ÇÝ 2005 Ã.
³åñÇÉÇÝ, Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó Ï³ë»óí»óÇÝ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ê»ñµÇ³ÛÇÝ ¨ â»éÝá·áñÇ³ÛÇÝ ã¿ñ Ñ³çáÕíáõÙ Ó»ñµ³Ï³É»É Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÇ ÏáÕÙÇó Ñ»ï³Ëáõ½íáÕ »ñÏáõ ùñ»³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÇÝª è³¹áí³Ý Î³ñ³çÇãÇÝ
¨ è³ïÏá ØÉ³¹ÇãÇÝ16: ºØ-Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñëÏë»ó 2007 Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇÝ, »ñµ »ñÏÇñÁ µ³Å³Ýí»ó »ñÏáõ Ù³ëÇ, ¨ ê»ñµÇ³ÛáõÙ Ýáñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝí»ó: 2012 Ã.
ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í Ï³ñÍÇùÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»ó ê»ñµÇ³ÛÇÝ
ßÝáñÑ»É Ã»ÏÝ³Íáõ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ Ëáëù ãÏ³ñ17:
ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï Ý³Ë³µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÷áõÉÇ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó ¿É å³ñ½ ¿ñ, áñ Îáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ¨ Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó µ³óÇª ÎáëáíáÛÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ ¨ë »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ñ: 2008 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ, »ñµ ÎáëáíáÝ Ñéã³Ï»ó Çñ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ,
ºØ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ï»Õ³÷áËí»ó ³Û¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ íñ³: ´»É·ñ³¹Ç ¨ äñÇßïÇÝ³ÛÇ ÙÇç¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëí»óÇÝ 2011 Ã. Ù³ñïÇÝ, áñáÝù ³ÏïÇíáñ»Ý áõÕ13
î»°ë David Phinnemore, “The Stabilization and Association Process: a Framework for European
UnionEnlargement?”, in Arolda Elbasani (ed.), European Integration and the Western Balkans:
European Enlargement, Domestic Challenges and Institutional Challenges, London, Routledge,
(forthcoming)
14
î»°ë Council of the European Union, Council conclusions on Montenegro, 3180th General Affairs
Council meeting, Luxembourg, 26 June 2012:
15
î»°ë Council of the European Union, Santa Maria Da Feira European Council 19/20 June,
Presidency Conclusions, Brussels, June 2000:
16
î»°ë Sallie J. Weaver, “EU Conditionality in Serbia: Serbian Patterns of Compliance and the
Domestic Impact of EU Enlargement Policy”, Central European University, Budapest, 2011:
17
î»°ë European Commission, Commission Staff Working Paper, Commission Opinion on Serbia’s
application for membership of the European Union, SEC (2011) 1208, Brussels, 12 October 2011:
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Õáñ¹íáõÙ ¿ÇÝ ºØ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ø»ÃñÇÝ ¾ßÃáÝÇ
ÏáÕÙÇó: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2013 Ã. ³åñÇÉÇ 19-ÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí»ó å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, áñÝ ³Ýí³Ýí»ó §´ñÛáõë»ÉÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ¦ Ï³Ù §Ð³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Õ»Ï³í³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³çÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ¦18: ê»ñµÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏ³ñ ãëå³ë»óÇÝ å³ñ·¨³ïñÙ³ÝÁ, ¨ 2013 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñó»ñáí ËáñÑáõñ¹Á Ññ³å³ñ³Ï»ó ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ¨ áñå»ë µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏÇ½µ ³é³ç³ñÏ»ó 2014 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÁ19:
ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ â»éÝá·áñÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·Í»Éáí
¹³ï³Ï³Ý ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³ñ¹³ñ³ïáõÃÛ³Ý, ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·ÉáõËÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁª ÝßíáõÙ ¿ÇÝ, áñ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³çÁÝÃ³óÁ
¹³Ý¹³Õ»Éáõ ¹»åùáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ë»óí»É: ²Ûë ¹ñáõÛÃÁ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ Ý³ËÏÇÝáõÙ »ñµ¨¿ ã¿ñ ÏÇñ³éí»É: â»éÝá·áñÇ³ÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ áñáßí»É ¿ñ
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»É ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·ÉáõËÝ»ñÇó:
ºØ-Ý ß³ñáõÝ³Ï»ó ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ý³¨ ê»ñµ³Ç³ÛÇ ¨
â»éÝá·áñÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²í»ÉÇÝ, ºØ-Ý ëÏë»ó ÏÇñ³é»É Ý³¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, áñáí ³í»ÉÇ ¿ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÙÇÝã ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³ñïÁ ë»ñµ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÝ»Ý ÎáëáíáÛÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ßáõñç Çñ³í³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý ¹ñ³ÝÇó
µËáÕ µáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¨ ´³ñÓñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ï¹Çï³ñÏ»Ý ê»ñµÇ³ÛÇ ç³Ýù»ñÁª áõÕÕí³Í ÎáëáíáÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ, ¨ ï³ñ»Ï³Ý ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÏÝ»ñ³Ï³Û³óÝ»Ý ½»ÏáõÛóÝ»ñ20:
²ÛëåÇëáí ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý
´³ÉÏ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ³ÛÝ Îáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: Î³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ëáó³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ë ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ñ¨áñ Ù³ëÝÇÏ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: Ð³ñ³íëÉ³íÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ïñÇµáõÝ³ÉÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ, áñÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ ¿ñ ½µ³Õ»óÝáõÙ
Êáñí³ÃÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»ó Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ¹»ñ áõÝ»Ý³É Ý³¨
ê»ñµÇ³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÎáëáíáÛÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ ÎáëáíáÛÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ ³é³çÝ³ÛÇÝ ï»Õ ·ñ³í»ó ê»ñµÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ä³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ Ùßï³å»ë »Õ»É ¿ ºØ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ:
18

î»°ë Ilir Deda & Ariana Qosaj-Mustafa, “The implementation of Agreements of Kosovo – Serbia
Political Dialogue”, Kosovar Institute for Policy Research and Development, N 4/13, Pristina, July
2013:
19
î»°ë Council of the European Union, Council Conclusions on Enlargement and Stabilisation and
Association Process, General Affairs Council Meeting, Brussels, 17 December 2013:
20
î»°ë Council of the European Union, the Negotiating Framework with Serbia, Conference on
Accession to the European Union, CONF-RS 1, Brussels, 9 January 2014:
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2004 Ã. ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÇó Ñ»ïá ³é³í»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¿ ëï³ó»É: ºØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ³í»ÉÇ Ñëï³Ï, ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ëëï³óÙ³ÝÁ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ ¨ èáõÙÇÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: ä³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñ³ñÙ³ñí»Éáí Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ ¹ñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý áÕç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ:
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The present article examines the shift of conditionality throughout previous rounds of
enlargement starting with Bulgaria and Romania’s accession. This case study aims to find
out the main differences that the accessing countries faced during and after the process of
accession negotiations.
It is substantiated in the article that, after the accession of Bulgaria and Romania the
EU has started to put more emphasis on the pre-accession conditionality. By comparing
the accession of Bulgaria and Romania with the accession of Croatia, I will show
significant differences of the process as well as of the Accession Treaties. An analysis of
the ongoing process of Montenegrian and Serbian negotiations will be also showed, with a
special emphasis on the issue of Kosovo. The article will demonstrate that currently the
conditionality has become more technical and more fluid.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА УСЛОВНОСТИ В ПОЛИТИКЕ РАСШИРЕНИЯ ЕС
Тигран ГРИГОРЯН

Аспирант кафедры Европейского и
международного права ЕрГУ
________________________

Данная статья исследует изменения условности в предыдущих раундах расширения, начиная со вступления Болгарии и Румынии в ЕС. Это тематическое исследование стремится выяснить основные отличия принципа условности, с которыми страны столкнулись в течение и после процесса переговоров о вступлении.
В статье доказано, что после вступления Болгарии и Румынии ЕС начал ставить
больший акцент на условности в период перед вступлением. Сравнивая вступления
Болгарии и Румынии со вступлением Хорватии, в статье указываются существенные
различия в процессе и в договорах о вступлении. Анализ продолжающегося процесса черногорских и сербских переговоров также проводится с особым вниманием по
вопросу о Косово. В статье указивается, что в настоящее время принцип условности
становится более техничным и подвижным.
Բանալի բառեր – ԵՄ ընդլայնում, պայմանականության սկզբունք, Բուլղարիա, Ռումինիա,
Խորվաթիա, Սերբիա, Չեռնոգորիա
Ключевые слова: Расширение ЕС, принцип условности, Болгария, Румыния, Хорватия,
Сербия, Черногория
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Արշակ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
___________________________

Եվրոպական միությունը (այսուհետև` ԵՄ), ի տարբերություն վրաց-աբխազական և
վրաց-օսական հակամարտությունների, գործնականում ուղղակիորեն ներգրավված չէ
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում: Սակայն դա բոլորովին չի նշանակում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելը դուրս Է
ԵՄ ուշադրությունից: Ավելին, վերջին տարիներին բավական աճել է ԵՄ` այդ խնդրում
դերակատարություն ունենալու ցանկությունը: ԵՄ-ն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ ունի սեփական մոտեցումներ, որոնց շրջանակներում էլ իրականացնում է իր սահմանափակ գործունեությունը և ուրվագծում հետագայում այն մեծացնելու հնարավորությունները:
ԵՄ ի սկզբանե ուղղակիորեն չներգրավվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում: Դա պայմանավորված էր հիմնականում մի շարք քաղաքական խնդիրներով, ինչպես նաև ճգնաժամերի կառավարմանն ուղղված համապատասխան մեխանիզմների և հակամարտության կողմերի ցանկության բացակայությամբ1: Ավելին, ԵՄ, ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից, ի տարբերություն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի, Լեռնային Ղարաբաղում չիրականցրեց հակամարտությունները կարգավորելուն ուղղված ծրագրեր2: Այս գործում ԵՄ-ն անուղղակիորեն
ներգրավվեց 1997 թ., երբ Ֆրանսիան դարձավ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (այսուհետև` ԵԱՀԿ) Մինսկի խմբի 3 համանախագահ4: Դա առաջացրեց Ադրբեջանի դժգոհությունը, քանի որ վերջինս Ֆրանսիան համարում էր հայամետ պետություն` նկատի ունենալով սփյուռքը 5 : Քաղաքական տեսանկյունից Ֆրանսիան ընկալվում էր ոչ թե որպես առանձին պետություն, այլ որպես

1

Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանը հակված է ավելացնելու միջազգային
ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում:
2
Տե´ս International Crisis Group, Conflict Resolution in the South Caucasus: The EU’s Role, Crisis
Group Europe Report No. 173 (www.crisisgroup.org), Tbilisi/Brussels, 20 March 2006, p. 21:
3
1997 թ. մինչ օրս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և
ԱՄՆ-ը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում են նաև Բելառուսը, Գերմանիան, Իտալիան, Պորտուգալիան,
Նիդերլանդները, Շվեյցարիան, Ֆինլանդիան, Թուրքիան, ինչպես նաև Հայաստանը և
Ադրբեջանը։
4
Տե´ս International Crisis Group, Nagorno-Karabakh: A Plan for Peace, Crisis Group Europe Report
No. 167 (www.crisisgroup.org), Tbilisi/Brussels, 11 October 2005, p. 8:
5
Տե´ս Tracey C. German, Visibly Invisible: EU Engagement in Conflict Resolution in the South
Caucasus, European Security Vol. 16, Issue 3-4, Routledge, 2007, p. 367:
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ԵՄ դիրքորոշումը ներկայացնող կողմ : Ֆրանսիան վստահեցնում էր, որ ԵՄ-ն լավ տեղեկացված է զարգացումներին, և նրա շահերը հաշվի են առնվում7: Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում Ֆրանսիայի ներկայությունը տվյալ ժամանակահատվածում ԵՄ արտաքին քաղաքականությանը բնորոշ դրսևորում է: Ինչպես
վրաց-աբխազական, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դեպքում ԵՄ
իրավական տեսանկյունից որպես միջազգային դերակատար ներգրավված չէր, սակայն ապահովում էր իր քաղաքական ազդեցությունը մեկ կամ մի քանի անդամ պետությունների միջոցով:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ ԵՄ-ի մոտեցումներն ամրագրված են մի շարք իրավական և քաղաքական ակտերում: 1988 թ.
սկսած` Եվրոպական խորհրդարանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, ընդունել է Խորհրդային Հայաստանի իրադարձություններին, բռնաճնշումներին և իրավիճակին վերաբերող մի շարք բանաձևեր: Եվրոպական խորհրդարանը
մտադիր էր ուշադիր հետևել Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների
Միությունում (այսուհետև` ԽՍՀՄ) տարբեր ազգերի` ինքնությունը, մշակույթը և ինքնավարությունը պահպանելու փորձերին 8 : Միանշանակորեն որպես այդպիսի փորձ էր
դիտվում Լեռնային Ղարաբաղում սկսված շարժումը: Եվրոպական խորհրդարանն աջակցում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի` Հայաստանին վերամիավորվելու պահանջին
և կոչ էր անում ԽՍՀՄ իշխանություններին հաշվի առնել հայկական կողմի փոխզիջումային առաջարկները9: Մատնանշվում էր Ստալինի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի կամայական հանձնումն Ադրբեջանին, ինչպես նաև դատապարտվում Ղարաբաղ կոմիտեի
ղեկավարների ձերբակալությունը` կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել նրանց 10 :
Եվրոպական խորհրդարանը նաև կոչ էր անում Եվրոպական հանձնաժողովին և ԵՄ
խորհրդին հայտարարությամբ հանդես գալ ԽՍՀՄ իշխանություների առջև, որպեսզի
նրանք ապահովեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումն անհապաղ և
ամբողջական վերացումը, ինչպես նաև գտնեն տևական քաղաքական լուծում Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդրի համար11: Եվրոպական խորհրդարանը շարունակեց ակտիվորեն հետևել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը մինչ կողմերի միջև հրադադար կնքվելը:
Հետագա տարիներին` մասնավորապես մինչ 2003 թ. Հարավային Կովկասում ԵՄ
հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ԵՄ քաղաքականությունը կարելի է բնութագրել որպես բավական սահմանափակ12: Այս ժամանակահատվածում Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամար6

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահը տարին մեկ անգամ ԵՄ ինստիտուտներին
տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն վերաբերող
զարգացումները:
7
Տե´ս International Crisis Group, Nagorno-Karabakh: A Plan for Peace, Crisis Group Europe Report
No. 167 (www.crisisgroup.org), Tbilisi/Brussels, 11 October 2005, p. 10:
8
Տե´ս European Parliament resolution on recent events in Soviet Armenia, 10 March 1988 (Official
Journal C 94/117, 11.4.1988):
9
Տե´ս նույն տեղում, 7 July 1988 (Official Journal C 235/106, 12.9.1988):
10
Տե´ս նույն տեղում, 19 January 1989 (Official Journal C 47/130, 27.2.1989):
11
Տե´ս նույն տեղում, 18 January 1990 (Official Journal C 38/81, 19.2.1990):
12
Տե´ս Michael Kambeck, Sargis Ghazaryan (editors), Europe's Next Avoidable War: NagornoKarabakh, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013, p. 158:

136

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

տությանն առնչվող ընդամենը երկու բանաձև: Առաջինում հավանություն էր տալիս
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղության ծրագրին` գտնելով, որ ներկայացված առաջարկները կօգնեն կողմերին դուրս գալ փակուղուց, ինչպես նաև կոչ էր անում ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբին շարունակել հակամարտության տևական լուծում գտնելուն ուղղված ջանքերը13:
Երկրորդում Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ էր արվում կենտրոնացնել ջանքերը
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ, ինչպես նաև Ստեփանակերտի իշխանություններին` կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել խաղաղության գործընթացին14:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ԵԽ ընդունած բանաձևերի
շարքում հատուկ ուշադրության է արժանի Հարավային Կովկասում ԵՄ ռազմավարության անհրաժեշտության մասին բանաձևը: Վերջինիս համաձայն՝ ԵՄ պետք է ունենա ավելի ակտիվ քաղաքական դերակատարություն տարածաշրջանում` որդեգրելով այնպիսի ռազմավարություն, որը կհամատեղի ԵՄ փափուկ ուժը և կոշտ մոտեցումը: Եվրապական խորհրդարանը կոչ է անում հայկական ուժերը դուրս բերել Ադրբեջանի բոլոր գրավյալ տարածքներից` թույլատրելով տեղահանված բնակչության վերադարձը,
ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել որոշակի միջանկյալ կարգավիճակ
մինչև վերջնական կարգավիճակը որոշելը, որը հնարավորություն կընձեռի տարածաշրջանում ապահովելու հայ և ադրբեջանցի բնակչության խաղաղ համակեցությունը
և համագործակցությունը15: Հարկ է նշել, որ բանաձևն ընդունելուց հետո հնչեցին մի
շարք իրարամերժ կարծիքներ. դա մասնավորապես պայմանավորված էր բանաձևում
առկա ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ձևակերպումներով:
Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևերն ունեցան երկակի կարևոր
նշանակություն, քանի որ, բացի ԵՄ մոտեցումները և քաղաքական կամքն արտահայտելուց, դրանք նաև հրավիրեցին ԵՄ մյուս ինստիտուտների ուշադրությունը Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդրին: Բացի այդ, ԵԽ ընդունած բանաձևերն իրավական որակում
տվեցին ԼՂ շուրջ ստեղծված իրավիճակին: Պետք է փաստել, որ Եվրոպական խորհրդարանը բավական ծանրակշիռ քաղաքական մարմին է, որը Լիսաբոնի պայմանագրից
հետո էապես ակտիվացրել է իր մասնակցությունը ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
մշակելու գործընթացում16: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ԵԽ ընդունած բանաձևերն իրավական տեսանկյունից պարտադիր ուժ չունեն և միայն խորհրդատվական բնույթի
են, սակայն պարտադիր են ԵՄ արտաքին քաղաքականության համար:
2005 թ. մարտին Եվրոպական հանձնաժողովը ԵՄ խորհրդին ներկայացված հաղորդագրությունում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն անդրադարձ կատարեց,
որը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կողմերի համար դիտում է գերակա
13

Տե´ս European Parliament resolution on support for the peace process in the Caucasus, 11 March
1999 (Official Journal C 175/251, 21.6.1999):
14
Տե´ս European Parliament resolution on the communication from the Commission to the Council
and the European Parliament on the European Union’s relations with the South Caucasus, under the
partnership and cooperation agreements, 28 February 2002 (Official Journal C 293 E/96,
28.11.2002):
15
Տե´ս European Parliament resolution on the need for an EU strategy for the South Caucasus, 20
May 2010 (Official Journal C 161 E/136, 31.5.2011):
16
Տե´ս «ԵՄ բացում է իր խաղաքարտերը», Արթուր Ղազինյանի հարցազրույցը «Ռեգնում»
գործակալությանը Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած թիվ 2216 բանաձևի վերաբերյալ,
01.06.2010:
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խնդիր, իսկ տարածաշրջանի համար` լուրջ խոչընդոտ : 2006 թ. Հայաստանի և Ադրբեջանի Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (այսուհետև` ԵՀՔ) գործողությունների ծրագրերում որպես գործընկերության նոր հեռանկար նշվեց ԵՄ շարունակական հանձնառությունը` աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն` օգտվելով ԵՄ-ին մատչելի գործիքներից: Այդ ամենը նախատեսվում է անել
ԵԱՀԿ սերտ խորհրդակցությամբ: ԵՄ նաև պատրաստակամություն է հայտնում դիտարկել հակամարտության կարգավորման և հետհակամարտային վերականգնողական
գործընթացներին իր հետագա ներգրավվածության հնարավորություները: Հայաստանի
և Ադրբեջանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագրերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելն առաջնային ոլորտ է18 և որպես հատուկ գործողություն նախատեսում է խորացնել ԵՄ շահագրգիռ կողմերի երկխոսությունը19: Հայաստանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագիրը նախատեսում է նաև ուսումնասիրել ԵՄ մարդասիրական և ականազերծման նախաձեռնություններին աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունները: Երկու գործողությունների ծրագրերում միաժամանակ նախատեսվում է Հարավային Կովկասում ԵՄ Հատուկ ներկայացուցչի միջոցով ուժեղացնել համագործակցությունը` աջակցելով հակամարտությունը կարգավորելուն20:
Հայաստանի և Ադրբեջանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագրերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը մտցրին ԵՀՔ օրակարգ: Թեև ԵՀՔ գործողությունների ծրագրերը քաղաքական փաստաթղթեր են և նպատակ ունեն ուրվագծել ԵՄ-ի
հետ համագործակցության նպատակները, այդուհանդերձ դրանցում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող դրույթները կարող են ԵՄ գործունեություն իրականացնելու իրավական հիմք դառնալ: Սակայն ԵՀՔ` որպես ԵՄ քաղաքականության
գործիք, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հարցում սահմանափակ է իր օգտակարությամբ և չի կարող արդյունավետ անդրադառնալ խնդրի լուծմանը21:
Ի տարբերություն ԵՀՔ-ի` Արևելյան գործընկերության (այսուհետև` ԱԳ) օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն ուղղակիորեն ներառված
չէ: Իրավական տեսանկյունից դա նշանակում է, որ ԱԳ հիմնադիր փաստաթղթերը չեն
պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող
դրույթներ: Միայն ԱԳ երրորդ գագաթնաժողովում ընդունված համատեղ հռչակագիրն է
անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը: ԱԳ գագաթնաժողովի մասնակիցները մասնավորապես ողջունել են Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի
17

Տե´ս Communication from the Commission to the Council, European Neighbourhood Policy Recommendations for Armenia, Azerbaijan, Georgia and for Egypt and Lebanon, Brussels, 2.3.2005
COM(2005) 72 final:
18
Ադրբեջանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը
կարգավորելը թիվ մեկ առաջնային ոլորտն է, իսկ Հայաստանի` ԵՀՔ գործողությունների
ծրագրում` թիվ յոթը:
19
Ադրբեջանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագրում «շահագրգիռ կողմերի» փոխարեն
օգտագործվում է «շահագրգիռ պետություններ» եզրույթը, որի նպատակն է բացառել ԵՄ-ԼՂՀ
երկխոսությունը:
20
Տե´ս EU-Armenia European Neighbourhood Policy Action Plan 2006, EU-Azerbaijan European
Neighbourhood Policy Action Plan 2006 (ec.europa.eu):
21
Տե´ս Stefan Wolff, The European Union and the Conflict over the Nagorno-Karabakh Territory
(www.stefanwolff.com), Report prepared for the Committee on Member States’ Obligations
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Berlin, 4-5 November 2007, p. 2:
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խմբի համանախագահների հովանու ներքո Հայաստնանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը և նրանց ձեռք բերած պայմանավորվածությունը հակամարտությունը
խաղաղ կարգավորելու բանակցությունները շարունակելու վերաբերյալ 22 : Ինչպես
հայտնի է, ԱԳ-ն որպես համագործակցության ձևաչափ նախատեսում է խթանել գործընկեր պետությունների միջև բազմակողմ հարաբերությունների զարգացումը և ամրապնդումը: Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որում ներգրավված են երկու գործընկեր պետություններ, վտանգում է ԱԳ նպատակների արդյունավետ իրականացումը` ստիպելով ԵՄ-ին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել հակամարտությանը: ԵՄ ԱԳ-ի միջոցով փորձում է ամրապնդել անվտանգությունը տարածաշրջանում` ԵՄ-ն արդյունավետորեն մոտեցնելով գործընկերներին: ԱԳ, ինչպես ԵՀՔ
միաժամանակ նպատակ ունեն ԵՄ հարևանությամբ ապահովել կայունություն և խաղաղություն` տարածաշրջանում ամրապնդելով վստահության մթնոլորտ 23 : ԱԳ նշված
նպատակները եթե անգամ ուղղակիորեն ուղղված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն, ապա ստեղծում են հակամարտությունը փոխակերպելու
արդյունավետ մթնոլորտ:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում ԵՄ ազդեցության հնարավոր միջոց կարող է լինել նաև ԱԳ շրջանակներում գործընկեր պետությունների հետ նախատեսված փոխկապակցման համաձայնագրեր կամ համագործակցության իրավական հիմքերին առնչվող ցանկացած այլ փաստաթուղթ կնքելը, որոնց շնորհիվ ԵՄ գործընկերներին առավել կմոտեցնի հակամարտության կարգավորմանը24: Այս
ենթադրությունը վերահաստատում է Վիլնյուսի գագաթնաժողովին ընդառաջ ԱԳ Ճանապարհային քարտեզ մշակելու համատեղ հաղորդագրությունը, որտեղ ԵՄ ակնկալում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առավելագույնս արագ կարգավորելու
արժանահավատ և կայուն ջանքեր: Մասնավորապես, ԵՄ լիարժեք աջակցում է ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին, ինչպես նաև Մադրիդյան սկզբունքներին 25 :
Հատկանշական է, որ ԵՄ ինչպես ԵՀՔ, այնպես էլ ԱԳ դեպքում խուսափում է Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հարցում ակտիվ դերակատարություն
ստանձնելուց` հօգուտ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի:
Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ Հատուկ ներկայացուցիչը տեղում ԵՄ` Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորող հիմնական գործիքն է26: Սկսած 2003 թ.՝ Հեյկկի Թալվիթիեի մանդատը նախատեսում էր օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն` մասնավորապես ա22

Տե´ս Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Eastern Partnership: the way ahead,
Vilnius, 29 November 2013 (17130/13 Presse 516):
23
Տե´ս Michael Kambeck, Sargis Ghazaryan (editors), նշվ. աշխ., p. 176:
24
Տե´ս Zaur Shiriyev, Challenges for the EU in the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict: An
Azerbaijani perspective, European Policy Centre (EPC) Policy brief (www.epc.eu), Brussels, 17 June
2013, p. 2:
25
Տե´ս Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, Eastern Partnership: A Roadmap to the
autumn 2013 Summit, Brussels, 15.5.2012 JOIN(2012) 13 final:
26
Տե´ս Marco Siddi, Nagorno Karabakh: Security Situation, Final report for the workshop organized
by the Trans European Policy Studies Association (www.tepsa.eu), Hosted at the European
Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Subcommittee on Security and
Defence, Brussels, 20 June 2012, p. 7:
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ջակցելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին : 2006 թ. ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի մանդատի ամրապնդումն իրավական տեսանկյունից ընդլայնեց Պիտեր Սեմնեբիի գործունեության շրջանակները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում: Նոր մանդատը նախկինի սովորական օժանդակության փոխարեն ԵՄ հատուկ
ներկայացուցչին հնարավորություն ընձեռեց ներդրում ունենալ հակամարտությունը
կարգավորելու գործընթացում և աջակցել կարգավորման ջանքերին: Սակայն գործնականում մանդատի ընդլայնումը միայն կարևոր քաղաքական ազդանշան էր ԵՄ-ի կողմից և չհանգեցրեց էական փոփոխությունների28: Մինչ օրս ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի
մանդատի բովանդակությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու շրջանակում մնում է անփոփոխ: Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի
հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի գործունեությունը հիմնականում ուղղված է
Վրաստանում առկա հակամարտություները կարգավորելուն և պայմանավորված է մի
շարք քաղաքական հանագամանքներով, ինչպես նաև վերջինիս մանդատի նոր շեշտադրմամբ: Թեև ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի մանդատը նախատեսում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում առավել ակտիվորեն ներգրավվելու բոլոր անհրաժեշտ իրավական հիմքերը, սակայն վերջիններիս առկայությունը
բավարար չէ գործնականում դրական արդյունք ստանալու համար, քանի որ առկա են
ԵՄ Հատուկ ներկայացուցչի հնարավորություները սահմանափակող մի շարք խոչընդոտներ: Դրանց շարքում կարելի է նշել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցություններում ԵՄ
Հատուկ ներկայացուցչի ներգրավված չլինելը, Բրյուսելի կողմից ակտիվ քաղաքական
աջակցության պակասը, ինչպես նաև հակամարտությունների կարգավորմանն ուղղված
ԵՄ քաղաքականության հստակ ուղենիշների բացակայությունը29:
Հարկ է նաև նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու
գործում Հայաստանում և Ադրբեջանում բավական պասիվ գործունեություն են իրականացնում ԵՄ պատվիրակությունները: Ինչպես Վրաստանի դեպքում, այստեղ նույնպես
պատվիրակությունների լիազորություններն ուղղակիորեն չեն առնչվում հակամարտությունները կարգավորելուն և սահմանափակվում են միայն աջակցություն տրամադրելով և տարբեր ոլորտներում ծրագրեր իրականացնելով:
Սյուն ուսումնասիրության համատեքստում հատկանշական է անդրադառնալ նաև
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ուղղված Եվրոպական գործընկերության ծրագրին (EPNK), որով ԵՄ-ն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության խաղաղություն հաստատելու ջանքերին: Ծրագիրը հիմնվել է Կայունության գործիքի շրջանակներում, որը ԵՄ հատուկ ֆինանսական գործիք է` ուղղված աշխարհում հակամարտությունները խաղաղ կարգավորելուն, լարվածությունը թուլացնելուն և հետհակամարտային վերականգնմանը30: Ծրագրում ներգրավված են հինգ եվրոպական հասարակական կազմակերպություններ, որոնց հիմնական խնդիրը քաղաքական գործիչների, լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության միջև ակ27

Տե´ս Council Joint Action 2003/496/CFSP of 7 July 2003 (Official Journal L 169/74, 8.7.2003):
Տե´ս Stefan Wolff, նշվ. աշխ., pp. 3-4:
29
Տե´ս Marco Siddi, Engaging external actors: The EU in the geopolitics of the Nagorno-Karabakh
conflict, IEP (Institut für Europäische Politik) Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood, No.
7/2012 (www.iep-berlin.de), Berlin, 2012, p. 4:
30
Տե´ս Regulation (EC) No. 1717/2006 of the Parliament and of the Council of 15 November 2006
establishing an Instrument for Stability (Official Journal L 327/1, 24.11.2006):
28
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տիվ երկխոսություն ապահովելն է : Ներկայումս արդեն մեկնարկել է ծրագրի երկրորդ
փուլը, որը կտևի երեք տարի32: Հարկ է նշել, որ իրավական տեսանկյունից Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ուղղված եվրոպական գործընկերության ծրագիրը ԵՄ-ի կողմից ֆինանասավորվող նախաձեռնություն է, սակայն
ԵՄ-ի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը միտված ուղղակի իրականացվող գործողություն չէ:
ԵՄ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու անուղղակի գործունեությունն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտություն է զգացվում զուգահեռաբար անդրադառնալ այս հարցում ԵՄ գործունեության հեռանկարներին և հնարավորություններին`
ներկայացնելով մի շարք առաջարկներ ԵՄ հետագա ներգրավվածությունն ընդլայնելու
ուղղությամբ: Նախ և առաջ ԵՄ-ն պետք է իրականացնի հակամարտության առավել
խորը վերլուծություն. այն պետք է կրի շարունակական բնույթ` հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացնելով վտանգները գնահատելու, նոր ձևաչափեր բացահայտելու
և քաղաքականությունն ընդլայնելու տարբերակների վրա: ԵՄ առաջարկում է նաև
ստեղծել խումբ, որը կաջակցի միջնորդական ջանքերին` օգնելով խորացնել հակամարտող կողմերի երկխոսությունը33: Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում ԵՀՔ-ն առավել արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկվում է այն
փոխակերպել հակամարտությունները կանխելու և կարգավորելու գործիքի 34 : ԵՀՔ
շրջանակներում ԵՄ-ն պետք է նաև վերանայի Հայաստանի և Ադրբեջանի` ԵՀՔ գործողությունների ծրագրերը և վերացնի առկա անհամատեղելիությունները: Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է ներառվի փոխկապակցման համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների կամ ցանկացած այլ հնարավոր ձևաչափով
համագործակցության օրակարգում: Այս ամենին զուգահեռ՝ առաջարկություններ են
շրջանառվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԵՄ անմիջական ներգրավվածության հնարավորության մասին` Ֆրանսիայի փոխարեն 35 կամ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի
ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչին ներգրավելու միջոցով36: Միաժամանակ բազմաթիվ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի մանդատն ընդլայնելու առաջարկները, որոնք հիմնականում նպատակ ունեն առավել արդյունավետ դարձնել վերջինիս գործունեությունը:
Եվ ի վերջո ԵՄ-ին անհրաժեշտ է ապահովել իր ներկայացուցիչների մուտքը հակամարտության գոտի և մշակել հետհակամարտային ծրագրեր37: Ինչպես կարելի է նկատել, ԵՄ-ին ուղղված առաջարկները հիմնականում նախատեսում են համապատաս31
Տե´ս European Partnership for the Peaceful Settlement of the Conflict over Nagorno-Karabakh,
EPNK Phase 1, Project Summary (eeas.europa.eu):
32
Տե´ս The European Union continues to support civil society peace building efforts over NagornoKarabakh, Brussels, 6 November 2012 (A 490/12):
33
Տե´ս Richard Giragosian, Challenges for the EU in the resolution of the Nagorno-Karabakh
conflict: An Armenian perspective, European Policy Centre (EPC) Policy brief (www.epc.eu),
Brussels, 17 June 2013, p. 3:
34
Տե´ս Stefan Wolff, նշվ. աշխ., p. 4:
35
Տե´ս Marco Siddi, Engaging external actors: The EU in the geopolitics of the Nagorno-Karabakh
conflict, p. 4:
36
Տե´ս Nicu Popescu, EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts: Stealth Intervention, 1st edition,
Routledge, Abingdon, 2011, p. 105:
37
Տե´ս Marco Siddi, Nagorno Karabakh: Security Situation, p. 7:
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խան իրավական հիմքերի և գործնական հնարավորություների ստեղծում, որոնք թույլ
կտան նրան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելիս իրականացնելու ուղղակի գործողություններ և մասնակցելու միջնորդական գործընթացին:
ԵՄ-ին ուղղված առաջարկների շարքում իրավական տեսանկյունից հատուկ ուշադրության են արժանի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԵՄ անմիջական ներգրավվածությանը
վերաբերող դիտարկումները: Դրանք հիմնականում նախատեսում են ԵՄ ներառել
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եռյակում` փոխարինելով Ֆրանսիային38 կամ
ծայրահեղ դեպքում Ֆրանսիայի միջոցով արդյունավետ հնչեցնել ԵՄ դիրքորոշումն այդ
ձևաչափում39: ԵՄ-ի համար իր ներգրավվածությունն ապահովելու հնարավոր տարբերակ կարող է լինել Ֆրանսիայի փոխարինումը ֆրանսիացի դիվանագետով, ով լիազորված կլինի ներկայացնել ԵՄ: Այս դեպքում ԵՄ կծանրացնի իր կշիռը` չվնասելով Փարիզի դիվանագիտական կերպարը 40 : Սակայն հարկ է նշել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում
Ֆրանսիայի փոխարինումը ԵՄ-ով իրավական տեսանկյունից գրեթե անհնար է, քանի
որ առկա են մի շարք ընթացակարգային և ինստիտուցիոնալ բնույթի խնդիրներ: Ընթացակարգային առումով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ նշանակելու կարգը չի
նախատեսում Ֆրանսիան ԵՄ-ով փոխարինելու հնարվորություն41, իսկ ինստիտուցիոնալ խնդիրն այն է, որ Մինսկի խմբի մանդատը հաստատվել է ԵԱՀԿ-ի կողմից, և ԵՄ չի
կարող փոխարինել նրան42: Ֆրանսիան ԵՄ-ով փոխարինելու տարբերակը քիչ հավանական է նաև քաղաքական նկատառումներից, քանի որ դա կարող է վտանգել առանց
այն էլ փխրուն բանակցային գործընթացը: Թերևս այս ամենը գիտակցում են Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործընթացում ներգրավված բոլոր միջազգային դերակատարները` բացի Ադրբեջանից: Վերջինս բազմիցս իր դժգոհությունն
է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունից` դրական գնահատելով Ֆրանսիային
փոխարինելու գաղափարը43: Սակայն, հակառակ Ադրբեջանի պնդումների, հարկ է հավաստել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, չունենալով այլընտրանք, ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միակ ձևաչափն է: Այս հանգամանքը թերևս
միակն է, որ արդարացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին առավելագույն աջակցություն ցուցաբերելու ԵՄ քաղաքականությունը:
Այսպիսով, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում ԵՄ
ուղղակիորեն ներգրավված չէ: ԵՄ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն հիմնականում առնչվում է երկու գործիքի` ԵՀՔ-ի և Հարավային Կովկասում և
Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի միջոցով: ԵՄ գործնականում հակամարտությունը կարգավորելու ծրագրեր չի իրականացնում և չի մասնակ38
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ցում միջնորդական գործընթացին: Նման անուղղակի ներգրավվածությունը, անշուշտ,
ԵՄ-ի կողմից իրականացվող քաղաքականության հետևանք է, քանի որ իրավական տեսանկյունից ԵՄ ունի բոլոր անհրաժեշտ հնարավորություններն իրականացնելու առավել ակտիվ գործունեություն` զգալի ներդրում ունենալով հակամարտության հետագա
կարգավորման գործում:

INDIRECT INVOLVEMENT OF THE EUROPEAN UNION IN
THE RESOLUTION OF NAGORNO-KARABAKH CONFLIC
(legal analysis)
Arshak HAYRAPETYAN
Post-graduate Student of the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of the NAS RA
_______________________

The article examines the indirect involvement of the European Union (EU) in the
resolution of Nagorno-Karabakh conflict. The research is based on political-legal acts
adopted by the EU institutions concerning the resolution of Nagorno-Karabakh conflict. It
mostly focuses on European Neighbourhood Policy and EU Special Representative for the
South Caucasus and the crisis in Georgia as for two main instruments related to the
Nagorno-Karabakh conflict resolution. The article also analyses the future direct
involvement perspectives and opportunities of the EU in the resolution of NagornoKarabakh conflict and makes appropriate recommendations. Finally, it introduces the legal
and political problems of changing the OSCE Minsk Group format in case of upgrading the
French chair in the Minsk Group to the European level.

КОСВЕННОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РАЗРЕШЕНИЕ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
(правовой анализ)
Аршак АЙРАПЕТЯН
Аспирант Института философии, социологии и права НАН РА
_____________________________

В статье рассматривается косвенное вовлечение Европейского союза (ЕС) в
разрешение Нагорно-карабахского конфликта. Исследование основано на принятых
институтами ЕС политико-правовых актах, касающихся урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. В статье основное внимание уделяется на Европейской политике соседства и Специального Представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и
кризиса в Грузии, как двух основных инструментов, касающихся разрешения Нагорно-карабахского конфликта. В статье также анализируются перспективы и возмож-
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ности будущего прямого вовлечения ЕС в разрешение Нагорно-карабахского конфликта и делаются соответствующие рекомендации. В конце исследования представляются правовые и политические проблемы изменения формата Минской группы
ОБСЕ: в случае преобразавании французского сопредседателства в Минской группе
до европейского уровня.
Բանալի բառեր – Լեռնային Ղարաբաղ, հակամարտության կարգավորում, իրավական վերլուծություն, անուղղակի ներգրավվածություն, Հարավային Կովկաս, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն, Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի
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