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գործողության մեկնարկից ընդամենը տասն օր
անց ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների քանակը պատմական ռեկորդի հասավ, իսկ ՌԴ-ն զբաղեցրեց պատժամիջոցների
ենթարկված երկրներից առաջատարի դիրքը՝
առաջ անցնելով Իրանից և Հյուսիսային Կորեայից [1]։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության նա-

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 2022 թ.ի փետրվարին Ուկրաինայի դեմ ռազմական
գործողության մեկնարկից հետո սկսվեց նաև
արևմտյան պետությունների (ԱՄՆ-ն և դաշնակից պետությունները, ԵՄ-ն և անդամ պետությունները) կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման նոր փուլը։ Ռազմական
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թվականը՝ չնայած պատժամիջոցի հիմք հանդիսացող՝ հրեաների Իսրայել մեկնելու արգելքը
վաղուց արդեն չեղարկվել էր [7]։ ԱՄՆ-ի կողմից
2012թ.-ին վերոնշյալ օրենքի չեղարկումը
համընկավ ՌԴ-ի նկատմամբ «Օրենքի գերակայության հաշվետվողականության ակտ»-ի
կիրառման հետ, որն առավել հայտնի է որպես
Մագնիտսկու ակտ [8]։ Վերոնշյալ ակտի համաձայն՝ պատժամիջոցներ էին սահմանվում ՌԴ
իրավապահ մարմիններում աշխատող այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք, ըստ ԱՄՆ
կոնգրեսի, փոխկապակցված էին իրավապաշտպան Ս. Մագնիտսկու սպանության գործի հետ։
Թեպետ, Մագնիտսկու ակտի համաձայն՝
պաշտոնապես պատժամիջոցներ չէին կիրառվում ՌԴ-ի նկատմամբ որպես պետության,
այնուամենայնիվ, ակտն ուներ խորհրդանշական
կարևորություն, ըստ էության դա ԱՄՆ-ի կողմից առաջին պատժամիջոցն էր ՌԴ-ի նկատմամբ, քանի որ անգամ 2008 թվականի ռուսվրացական հնգօրյա պատերազմից հետո ԱՄՆն խուսափել էր ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Մագնիտսկու ակտի
կիրառումը ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում շրջադարձի ազդանշան էր, ըստ որի՝
երկու պետությունների միջև գոյություն ունեցող
տարաձայնությունները այլևս անհնար էր
դառնում լուծել միայն դիվանագիտական ճանապարհով և անցում էր կատարվում ուժային
քաղաքականության կիրառմանը։ Ընդ որում,
կողմերից յուրաքանչյուրը հետագայում կիրառելու էր իրեն հասանելի և ընդունելի ուժային
գործիքները միջազգային հարաբերություններում սեփական շահերի առաջ մղման համար՝
ՌԴ-ի պարագայում ռազմական միջամտության,
իսկ ԱՄՆ-ի պարագայում տնտեսական, ֆինանսական, տեխնոլոգիական և այլ մեթոդներով
ճնշում գործադրելու միջոցով։
Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմուտքի
միջև հարաբերությունների փոխակերպումը
գործընկերությունից դեպի առճակատում առաջին անգամ հրապարակայնացվեց 2007 թ.-ին՝
Մյունխենի անվտանգության քաղաքականության համաժողովի ընթացքում, որտեղ ՌԴ
նախագահ Վ. Պուտինը իր ելույթում քննադատություն հնչեցրեց «միաբևեռ աշխարհակարգի
և ՆԱՏՕ-ի՝ դեպի ՌԴ սահմանների ընդլայնման
անթույլատրելիության» մասին [9]։ Այսպիսով,
ՌԴ-ը բացահայտ կերպով մարտահրավեր էր
նետում ՆԱՏՕ-ի՝ Եվրոպական մայրցամաքում
անվտանգության կառուցվածքի գլխավոր ճարտարապետը լինելու մենաշնորհին՝ ազդարարելով հետսառըպատերազմյան ստատուս քվոյի
անընդունելության մասին։ Այնինչ Սառը պատերազմից հետո ՌԴ-ն որդեգրել էր ԱՄՆ-ի և
հատկապես ԵՄ-ի հետ սերտ գործընկերության
ռազմավարություն։

խագահի՝ պատժամիջոցների քաղաքականության այդպիսի մոտեցումը նման է պատերազմի
հայտարարման [2]։ Արևմուտքի կողմից ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետազոտությունն ունի առանցքային կարևորություն պատժամիջոցների կիրառման քաղաքական նպատակների վերլուծության, ինչպես նաև
ստեղծված նոր իրավիճակում պատժամիջոցների մեխանիզմների և հակամիջոցների արդյունավետության ուսումնասիրության համար։
Հակառուսական
պատժամիջոցների
արդյունավետության մասին գրվել են տասնյակ,
եթե ոչ հարյուրավոր աշխատություններ ինչպես
տեսական, այնպես էլ քաղաքական հետազոտությունների (Policy study) տեսքով։ Մասնագետները Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին տվել են թե՛ արդյունավետության և
գովասանքի [3], թե՛ ամբողջական ձախողման
քննադատողական գնահատականներ [4]։ Սակայն, պատժամիջոցների կիրառման արդյունավետությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է
նախ հասկանալ տվյալ պատժամիջոցի կիրառման իրական՝ քաղաքական նպատակը, այնուհետև միայն հնարավոր կլինի գնահատել գործիքի՝ պատժամիջոցի կիրառման արդյունավետությունը։
Գ. Հոֆբաուերի, Ջ. Սքոթի և Ք. Էլիոթի
հեղինակած պատժամիջոցների բնույթի մասին
ֆունդամենտալ աշխատությունում հեղինակներն առանձնացնում են պատժամիջոցների
կիրառման հետևյալ նպատակները՝ վճռականության դրսևորման ցուցադրություն, ներքաղաքական պահանջների բավարարում, հանրությանը առավել վճռական միջոցների պատրաստում և հակառակորդ պետությունների
զսպում [5]։ Հեղինակները ընդգծում են նաև
պատժամիջոցների կիրառման պատմականորեն
ձևավորված նպատակները՝ հետ քաշել զորքերը
սահմանային բախումներից, հրաժարվել տարածքների յուրացումից և ռազմական այլ արկածախնդրություններից [5]։ Սակայն կարծում ենք,
որ պատժամիջոցների իրական քաղաքական
նպատակներն առավել ընդգրկուն են և ամենևին
չեն սահմանափակվում պատժամիջոցի կիրառման պաշտոնական պատճառաբանությամբ [6]։
ՌԴ նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները
նոր հնարավորություն են՝ ուսումնասիրելու
պատժամիջոցների կիրառման քաղաքական
տրամաբանությունը։
ՌԴ-ը դե յուրե գտնվել է պատժամիջոցների
ազդեցության տակ իր անկախության ողջ
ընթացքում, քանի որ ԽՍՀՄ նկատմամբ ԱՄՆ-ի
կիրառած որոշ պատժամիջոցներ, ինչպիսին էր՝
Ջեքսոն-Վենիկի ակտը, որը սահմանափակում
էր առևտուրը ԽՍՀՄ-ի հետ, շարունակում էր
գործել ԽՍՀՄ փլուզումից հետո վերջինիս
իրավահաջորդ ՌԴ-ի նկատմամբ մինչև 2012
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քանի որ հնարավորություն է տալիս ԱՄՆ
կոնգրեսին արտադատական պատժամիջոց
կիրառել ֆիզիկական անձանց նկատմամբ,
որոնց մեղավորությունը ճանաչված չէ դատարանի կողմից։ Առհասարակ, միջազգային
պատժամիջոցների կիրառման օրինականությունն իրավաբանության փորձագետների համար բանավեճի լայն և անվերջանալի թեմա է
[14]։ Յեյլի համալսարանի միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր Մայքլ Ռայսմանը համարում
էր, որ քաղաքական նպատակին հասնելու
համար կարճատև և թիրախավորված պատերազմն իրավունքի տեսանկյունից առավել հիմնավոր կարելի է համարել, քան համընդհանուր և
երկարաժամկետ պատժամիջոցների կիրառումը,
որն ավելի մեծ վնաս է հասցնում հասարակ քաղաքացիներին [15]։ Ավելին, հեղինակն առաջարկում էր համապատասխանեցնել պատժամիջոցների կիրառումը ռազմական օրենքների
սկզբունքներին։ Սակայն, թե՛ պատժամիջոցների
կիրառումն առհասարակ, թե՛ Մագնիտսկու
ակտի կիրառումը, թե՛ հետագա պատժամիջոցների սահմանումը ԱՄՆ-ի կողմից, բխում են
ռեալիզմի քաղաքական մտածողությունից։
Մագնիտսկու ակտն ընդունվեց ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական ուժի միջոցով հակամարտություններին լուծում տալու գերակայության քաղաքականությունից հրաժարվելու պայմաններում։ Նման փոփոխությանը նպաստել էր ԱՄՆում տիրող հանրային տրամադրությունների
փոխակերպումը, որոնք 2012 թ.-ին էականորեն
տարբերվում էին 2001 թ.-ի սեպտեմբերի 11-ի
ահաբեկչություններին հաջորդած ժամանակահատվածի հասարակական տրամադրություններից։ 2008 թ.-ի նախագահական ընտրություններին ԱՄՆ նախագահ էր ընտրվել Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Բ. Օբաման, որի արտաքին քաղաքական հռետորաբանությունն ավելի չափավոր էր, քան իր նախորդինը (Ջ. Բուշ կրտսեր), իսկ արտաքին քաղաքականության իրականացման գործիքները՝
առավել մեղմ [16]։ Դեռևս 2011 թ.-ի դեկտեմբերին ԱՄՆ նախագահ Բ. Օբաման հայտարարեց
Աֆղանստանում և Իրաքում հակամարտությունից դուրս գալու ԱՄՆ-ի նպատակների մասին
[17]։ Այսպիսով, ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ուժային գործիքակազմում ռազմական
ուժի կիրառումն աստիճանաբար իր տեղը զիջում էր պատժամիջոցներին։ Սակայն, քաղաքականության իրացման գործիքի փոփոխությունը
ոչ թե ԱՄՆ-ի կողմից սեփական շահերի՝ այդ
թվում համաշխարհային քաղաքականության
մեջ ԱՄՆ-ի տնտեսական և քաղաքական հեգեմոնիայի, պահպանման քաղաքականությունից
հրաժարումն է, այլ տվյալ ժամանակահատվածում այդ շահերի պահպանմանը միտված
առավել օպտիմալ գործիքի ընտրությունը։

Ս. Մագնիտսկու մահը անշուշտ ողբերգական էր, սակայն ինչպես ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի, այնպես
էլ աշխարհի շատ պետությունների մեկուսարաններում արձանագրվում են մարդկանց խոշտանգման և մահվան դեպքեր։ Ուստի, Մագնիտսկու ակտի տրամաբանությունն անհրաժեշտ է
դիտարկել ոչ միայն մարդու իրավունքների և
օրենքի, այլև առավել լայն՝ քաղաքական լույսի
ներքո։ Ս. Մագնիտսկու ակտի ընդունման գործում իր ներդրումն է ունեցել վերջինիս գործատու կազմակերպության՝ «Hermitage capital»
ընկերության գործադիր տնօրեն Վ. Բրոդերը
[10]։ Վ. Բրոդերը լոբբիստական գործունեություն էր իրականացնում նաև ԱՄՆ Սենատում
և այսպիսով ազդեցություն ունենում ԱՄՆ-ի
կողմից
Մագնիտսկու
ակտի
ընդունման
գործընթացի վրա [11]։ Սակայն, Մագնիտսկու
ակտի մշակման և կիրառման գործում շատ
ավելի լայն ազդեցություն ունեին թե՛ ԱՄՆ
ներքաղաքական զարգացումները, թե՛ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, որոնք
տեղի էին ունենում մի շարք տարածաշրջաններում։ Մագնիտսկու ակտի համաձայն՝
ԱՄՆ կոնգրեսը հնարավորություն էր ստանում
պատժամիջոցներ կիրառելու ոչ միայն Ս. Մագնիտսկու
մահվան
մեջ
մեղավորություն
ունեցողների նկատմամբ, այլև նրանց նկատմամբ, ովքեր աշխարհի ցանկացած կետում
պատասխանատու էին «արտադատական սպանությունների, խոշտանգումների կամ միջազգայնորեն ճանաչված մարդու իրավունքների և
ազատությունների այլ կոպիտ խախտումների
համար, որոնք կատարվել են այն անձանց
նկատմամբ» [8]։ Այսպիսով, ԱՄՆ-ն հնարավորություն էր ստանում հետագայում պատժամիջոցներ կիրառել ոչ միայն Ս. Մագնիտսկու
սպանության մեջ մեղադրվող և ՌԴ պաշտոնյա
կամ քաղաքացի հանդիսացող անձանց նկատմամբ, այլև աշխարհի ցանկացած կետում ցանկացած անձի նկատմամբ, որոնք ըստ ԱՄՆ
պետդեպի կհանդիսանային ակտում սահմանված ապօրինությունների կատարման «հանցակից», և նրանց նկատմամբ կարող է կիրառվել
ԱՄՆ մուտքի արգելքի և հաշիվների սառեցման
պատժամիջոց։ 2016 թ.-ին ԱՄՆ կոնգրեսը
ընդունեց «Գլոբալ Մագնիտսկու» ակտը, որն
առավել լայն և ճկուն գործիքակազմ էր տրամադրում ԱՄՆ նախագահին պատժամիջոցներ
կիրառելու համար [12]։ Վերոնշյալ օրենքների
կիրառմամբ պատժամիջոցների ծածկույթը տարածվում է ՌԴ-ից մինչև Եմեն, ՉԺՀ-ից մինչև
Հաիթի [13]։ Նոր ակտը նաև հնարավորություն
էր տալիս՝ բռնագրավելու պատժամիջոցների
տակ հայտնված անձանց անշարժ և շարժական
գույքը։
Իրավական տեսանկյունից Մագնիտսկու
ակտի կարգավորման ոլորտը խիստ խոցելի է,
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ճկուն գործիքակազմ էր տալիս ԱՄՆ գանձապետարանին և պետքարտուղարությանը ըստ
անհրաժեշտության ընդլայնելու պատժամիջոցները ՌԴ-ի նկատմամբ։ Այսպիսով, մի կողմից
ստեղծվում էր նոր և ճկուն գործիք ԱՄՆ-ի
հակառակորդների նկատմամբ օպերատիվորեն
նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, մյուս
կողմից վնաս էր հասցվում քաղաքական հակառակորդին՝ ի դեմս Դ. Թրամփի։ Հարկ է նշել, որ
Դ. Թրամփը ԱՄՆ քաղաքական համակարգի
համար համարվում էր ոչ ինստիտուցիոնալ
անձնավորություն, իսկ օրենքն ընդունվել էր Դ.
Թրամփի նախագահ ընտրվելու գործընթացում
ՌԴ-ի
միջամտության
խոսույթների
լայն
քննարկման հանգամանքներում [21]։ Այսպիսով,
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների նպատակներից մեկն է ներքաղաքական հաղորդակցությունը երկու մակարդակում՝ հորիզոնական, երբ պատժամիջոցների կիրառման նախաձեռնության համար
միմյանց հետ մրցակցում են քաղաքական
ուժերը, ինչպես Մագնիտսկու ակտի ընդունման
ժամանակ էր և ուղղահայաց, երբ իշխանությունները փորձում են պատժամիջոցների
կիրառմամբ ցույց տալ իրենց վճռականությունը
ներքին լսարանին։
Մագնիտսկու ակտն իր էությամբ «խելացի
պատժամիջոցների» կիրառման տարատեսակ
էր՝ ուղղված անհատների դեմ, և հիմնական արտաքին նպատակը ՌԴ-ին քաղաքականության
անընդունելիության ազդակ տալն էր։ ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների նպատակների թվում հետագայում ևս պահպանվել է
հաղորդակցային գործառույթը։ Ղրիմում անցկացված հանրաքվեից հետո՝ 2014 թ.-ի մարտապրիլ ամիսներին, ԱՄՆ-ն, ԵՄ-ն, Կանադան և
Ճապոնիան սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառել
ՌԴ-ում քաղաքական ազդեցություն ունեցող
անհատների նկատմամբ՝ սառեցնելով վերջիններիս բանկային հաշիվներն ու թույլ չտալով
մուտք գործել իրենց պետության տարածք [22]։
Այս փուլում պատժամիջոցները զգուշավոր էին,
իսկ դրանց կիրառման արդյունավետությունը՝
խիստ կասկածելի։ ՌԴ-ն արդեն իսկ ուժ էր
կիրառել Ուկրաինայի նկատմամբ և ըստ էության հասել իր նպատակներին, իսկ ԱՄՆ-ի և
ԵՄ-ի կողմից անհատների հաշվեհամարների
սառեցումը տվյալ պարագայում անհամաչափ
պատասխան էր։ Սակայն անհամաչափությունը
կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ
ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և նրանց դաշնակիցների համար
անակնկալ էր ՌԴ-ի կողմից ուժի նման «հանդուգն» կիրառումը։ ԵՄ-ի մի շարք պետություններ ունեին սերտ տնտեսական կապեր ՌԴ-ի
հետ և նախնական փուլում դժկամությամբ էին
այդ շահերը պատրաստ զիջել։ Մյուս կողմից,
Սառը պատերազմից հետո ԵՄ-ն չուներ պատ-

Մագնիտսկու ակտի ընդունումը հետևանքն
էր նաև ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի միջև աստիճանական
աճող լարման, որն արդեն իսկ 2012 թ.-ի սեպտեմբերին հանգեցրել էր ՌԴ-ի կողմից ԱՄՆ-ի
Միջազգային զարգացման գործակալության
գործունեության կասեցմանն իր տարածքում։
Այսպիսով, Մագնիտսկու ակտի կիրառմամբ
ԱՄՆ-ն փորձում էր նաև հեղինակության
պատասխան վնաս հասցնել ՌԴ-ին։ Սակայն
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող
պատժամիջոցներն էականորեն սաստկացան
2014 թ.-ից հետո։ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների միտումները հասկանալու և
արդյունավետությունը գնահատելու համար
անհրաժեշտ ենք համարում վերլուծել դրանց
նպատակները։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն, որ ժողովրդավարական համակարգ ունեցող պետություններում, ինչպիսին է ԱՄՆ-ն, հանրային տրամադրությունները մեծ նշանակություն ունեն
քաղաքական դերակատարների համար, ուստի
թե՛ դեմոկրատական, թե՛ հանրապետական քաղաքական գործիչների շարքերում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք փորձում են հասարակական տրամադրությունները վերածել սեփական քաղաքական կապիտալի։ Միջուկային
սպառազինության առկայությունը ՌԴ-ի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառումը դարձնում է
անտրամաբանական, ուստի ամերիկյան քաղաքական գործիչները պատժամիջոցներն օգտագործում են որպես իրենց քաղաքական ուժի
վճռականության ցուցադրության գործիք։ Այսպիսով, Մագնիտսկու ակտի և հետագա պատժամիջոցների սահմանման ժամանակ ԱՄՆ-ում
և վերջինիս դաշնակից պետություններում ներքաղաքական դերակատարների քաղաքական
շահերը պատժամիջոցների կիրառման անարհամարելի գործոն են: ԱՄՆ-ում 2014 և 2017 թթ.
պատժամիջոցների սահմանման շուրջ հակասություններն ընթանում էին ոչ միայն հանրապետականների և դեմոկրատների միջև, այլև
նախագահների վարչակազմերի և սենատի
անդամների միջև [18]։ Եթե 2014 թ.-ին նախագահ Օբամային հաջողվում էր կոնսենսուս գտնել
կոնգրեսականների
հետ
պատժամիջոցներ
սահմանելիս, ապա 2017 թ.-ին Դ. Թրամփը
ստիպված էր գնալ ցավալի զիջումների, երբ
ընդունվեց «Ամերիկայի հակառակորդներին
պատժամիջոցների միջոցով հակազդելու մասին» օրենքը [19]։ ԱՄՆ նախագահ Դ. Թրամփը
նշված օրենքի ընդունումը համարում էր հիմնադիր հայրերի կողմից գործադիրին օժտած
լիազորությունների սահմանափակում Կոնգրեսի կողմից [20]։ Օրենքը փաստացի զրկում էր
ԱՄՆ նախագահին պատժամիջոցների չեղարկման օպերատիվ ղեկավարման հնարավորությունից, բայց ավելի շատ լիազորություններ և
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Հակառուսական պատժամիջոցների երրորդ
ուղղությունը նպատակաուղղված էր ՌԴ էներգետիկ համակարգի թուլացմանը։ ԱՄՆ-ի և ԵՄի կողմից պատժամիջոցներ էին սահմանվել
ռուսական էներգետիկ և հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ընդ
որում, պատժամիջոցները արգելք էին սահմանում ոչ թե ռուսական էներգակիրների գնման
վրա, այլ ռուսական հանքարդյունաբերող կազմակերպություններին ժամանակակից տեխնոլոգիաներ վաճառելու վրա։ ԱՄՆ-ն արգելել էր
գազի և նավթի արդյունահանման համար խորքային հորատման տեխնոլոգիաների, ինչպես
նաև Արկտիկայում թերթաքարային գազի և
նավթի ստացման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների արտահանումը դեպի ՌԴ [25]։ Եթե
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի ֆինանսական և ռազմաարդյունաբերական ոլորտի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները կարող են երկակի
մեկնաբանվել՝ միջազգային իրավունքի և պետության տարածքային ամբողջականության
նկատմամբ ոտնձգության տեսքով, ապա
Արկտիկայում էներգակիրների արդյունահանմամբ զբաղվող ռուսական կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը
կարող է մեկնաբանվել միայն որպես նոր
ռեսուրսների համար տարածաշրջանային տերությունների միջև մրցակցություն։ Գլոբալ
տաքացումը նպաստում է արկտիկական սառույցների վերացմանը և առավել մատչելի
դարձնում տարածաշրջանում գտնվող ռեսուրսների արդյունահանումը, ինչն էլ իր հերթին
հանգեցնում է տարածաշրջանային պետությունների միջև նոր մրցավազքի [26]։
2014 թ.-ի ուկրաինական ճգնաժամից հետո
առավել ծավալուն պատժամիջոցներ են կիրառվել Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի՝ Ուկրաինայի
վերահսկողությունից դուրս գտնվող հատվածներում գործունեություն ծավալող և ռազմավարական ենթակառուցվածքի նշանակություն
ունեցող կառույցների ու կազմակերպությունների նկատմամբ, արգելվել է ցանկացած տեսակի ներդրում իրականացնել նշյալ աշխարհագրական տարածքներում [27]։ Ընդ որում, պատժամիջոցները կիրառվում էին ոչ միայն վերոնշյալ
տարածքներում անմիջական գործունեություն
ծավալող կազմակերպությունների, այլև նրանց
մատակարարների նկատմամբ։ Սահմանափակվել էր անգամ համացանցային որոշ ծրագրերի
հասանելիությունը։ Սույն պատժամիջոցների
կիրառումը ընդգրկում էր սահմանափակ աշխարհագրական տարածք և նպատակ ուներ
բարդացնել ՌԴ-ի կողմից Ուկրաինայից անջատված տարածքների յուրացումը՝ հնարավորինս
բարձրացնելով ՌԴ-ի կատարած ծախսերի գինը
և ձգտելով սոցիալ-տնտեսական դեպրիվացիայի
հասցնել նշյալ տարածքի բնակիչներին։

ժամիջոցնեի կիրառման այնպիսի փորձ և ինստիտուցիոնալացում, ինչպիսին ուներ ԱՄՆ-ը։
Սակայն, 2014 թ.-ի հուլիսին Ուկրաինայի
արևելյան հատվածի երկնքում Մալազիական
ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի խոցման ողբերգական դեպքից հետո ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները խստացվեցին: Պատժամիջոցների կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով
ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն սկսեցին կոորդինացնել իրենց
պատժամիջոցները և ընդլայնել պատժամիջոցների թիրախում հայտնված օբյեկտների ցանկը`
ներառելով ոչ միայն ֆիզիկական, այլև իրավաբանական անձանց։ ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների այս ալիքի հիմնական թիրախն էին
հանդիսանում ՌԴ սոցիալ-տնտեսական և անվտանգային զարգացման համար կարևոր ճյուղերը, ինչպիսիք են՝ բանկային և ներդրումային,
պաշտպանական և տեխնոլոգիական, հանքագործության և վերամշակման ոլորտները։ Սահմանափակումներ էին մտցվում ռուսական խոշոր բանկերի՝ ՎՏԲ բանկի, Գազպրոմբանկի և մի
շարք այլ ֆինանսական կառույցների նկատմամբ։ Համաձայն նոր պատժամիջոցների՝
խստացվում կամ արգելվում էր ֆինանսական
միջոցների տրամադրումը ռուսական առաջատար ֆինանսական կազմակերպություններին
[23]։ Սակայն, այս սահմանափակումները ընդգրկուն բնույթ չէին կրում և միտված էին ոչ թե
պատժամիջոցների թիրախում հայտնված կազմակերպությունների գործունեության խաթարմանն, այլ թուլացմանը։
Պատժամիջոցների կիրառման կարևորագույն նպատակը ՌԴ ռազմաարդյունաբերական
ոլորտի զարգացման կանխումն էր, այդ պատճառով պատժամիջոցների թիրախում էին հայտնվել այնպիսի կազմակերպություններ ինչպիսիք
են «Կալաշնիկով» կոնցեռնը, ՀՕՊ համակարգեր
արտադրող «Ալմազ-Անտեյ»-ը, մի շարք այլ գործարաններ և գիտահետազոտական կառույցներ,
որոնք զբաղվում էին ժամանակակից սպառազինությունների նախագծման և արտադրման
աշխատանքներով [24]։ Համաձայն պատժամիջոնցերի՝ արգելվել էր ֆինանսական և տեխնոլոգիական համագործակցությունը վերոնշյալ
կազմակերպությունների հետ, սառեցվել էին
վերջիններիս ֆինանսական միջոցները արևմտյան ֆինանսական կառույցներում։ Կարելի է
պնդել, որ ռուսական ռազմաարդյունաբերական
համալիրի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները ՌԴ նկատմամբ զսպման քաղաքականության նոր մեկնարկն էին ազդարարում, որը
փաստացի ավարտվել էր Սառը պատերազմի և
ԽՍՀՄ կազմալուծումից հետո։ Միաժամանակ,
ԱՄՆ-ը փորձում էր նաև ճնշել սպառազինությունների արտադրության և արտահանմամբ
զբաղվող իր հիմնական մրցակիցներից մեկին։
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գործողությունների մեկնարկին։ Հավաքական
պատժամիջոցներ են սահմանվել մի շարք
ոլորտներում։ Ամենևին նպատակ չունենալով
թվարկել ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող մի քանի
հազար նոր պատժամիջոցները` փորձենք ստորև
առանձնացնել պատժամիջոցների թիրախում
հայտնված հիմնական ոլորտները, որոնք
տարբեր ժամանակագրական միջակայքերում
շոշափելի վնաս են հասցնելու ՌԴ-ին։
Պատժամիջոցների է ենթարկվել ֆինանսական ոլորտը, ըստ որի՝ ԱՄՆ-ն արգելել է իր
քաղաքացիներին և կազմակերպություններին
ՌԴ-ում ներդրում կատարել, ինչպես նաև ռուսական պետական ինստիտուտների և կազմակերպությունների հետ գործարքներ իրականացնել [29]։ ԵՄ-ում և ԱՄՆ-ում սառեցվել են
ռուսական խոշորագույն բանկերի՝ հարյուրավոր
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ակտիվները, որոնք պահվում էին եվրոպական,
ամերիկյան և պատժամիջոցներին միացած այլ
պետությունների ֆինանսական կառույցներում։
«Վիզա» և «Մաստեր» քարտային համակարգերը ևս դադարեցրել են իրենց աշխատանքը
ՌԴ-ում։ ԵՄ-ն ռուսական մի շարք բանկեր
անջատել է նաև փոխանցումների SWIFT համակարգից։ ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ
կիրառող երկրներին է միացել նաև Շվեյցարիան` խախտելով պատմականորեն ձևավորված
չեզոքության
քաղաքականություն
վարելու
ավանդույթը [30]։ ՌԴ արտաքին գործերի
նախարար Ս. Լավրովն «անսպասելի և գողություն» է որակել Արևմուտքի կողմից ՌԴ
ոսկեարժութային պահուստների արգելափակումը, որի մոտ կեսը պահվում էր արևմտյան
տարբեր պետությունների ֆինանսական կառույցներում [31]։ Թե՛ Ս. Լավրովի՝ ակտիվների
սառեցման անսպասելիության մասին պնդումը,
թե՛ մինչև ռազմագործողության մեկնարկը ակտիվները դուրս չբերելու փաստը խոսում են ՌԴում որոշում կայացողների` արևմտյան պետությունների
միավորվելու
վճռականությունը
թերագնահատման մասին։
Պատժամիջոցների երկրորդ կարևոր ճյուղը
տարածվում է տնտեսական և առևտրային
հարաբերությունների վրա։ Այստեղ ևս կիրառվող պատժամիջոցները կարելի է անվանել
աննախադեպ, քանի որ պատժամիջոցների
թիրախում են հայտնվել անգամ ռուսական
առևտրային նավերը, որոնց արգելվել է մուտք
գործել մի շարք պետությունների նավահանգիստներ [32]։ Գրեթե չորս տասնյակ պետություններ արգելել են իրենց օդային տարածքով
ռուսական ինքնաթիռների թռիչքները։ ԱՄՆ-ն
ամբողջությամբ դադարեցրել է էներգակիրների
ներկրումը ՌԴ-ից, որը ՌԴ արտահանման հիմնական ապրանքատեսակն է և ապահովում է
բյուջետային եկամուտների զգալի մասը։ ԵՄ-ն

ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների ցանկն
ընդլայնվել է նաև 2015 թվականից հետո՝ 2017
թ.-ին։ ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման պաշտոնական պատճառաբանությունները եղել են տարատեսակ՝
Միջամտություն ԱՄՆ ընտրություններին, Սկրիպալների և ընդդիմադիր գործիչ Ա. Նավալնիի
թունավորման, ինչպես նաև վերջինիս ձերբակալման կապակցությամբ։ Տնտեսական պատժամիջոցներին զուգահեռ ՌԴ-ն և ԱՄՆ-ն միմյանց տարածքներից վտարում էին հակառակ
կողմի դիվանագետներին, ինչն աստիճանական
լարվող հարաբերությունների ևս մեկ ազդակ էր։
2022 թ.-ին ՌԴ-ի կողմից Ուկրաինայի
նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառմամբ պայմանավորված՝ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների քանակը գրեթե կրկնապատկվեց՝ 2400-ից դառնալով 4700 (2022 թ.-ի
մարտի 15-ի դրությամբ), այսպիսով, ՌԴ-ն
սահմանեց համաշխարհային հակառեկորդ իր
նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների քանակով [28]։ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները ռեկորդային էին ոչ միայն իրենց
քանակով, այլև տեսակների բազմազանությամբ։
Ընդ որում, եթե մինչ 2022 թ.-ը ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի
կիրառած պատժամիջոցները տարբերվում էին
ինչպես իրենց գործիքակազմով, այնպես էլ կիրառման քաղաքական տրամաբանությամբ,
քանի որ ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ն առավել մեղմ և ճկուն գործիքակազմ օգտագործելու
կողմնակից էր և ըստ անհրաժեշտության նաև
մեղմում էր պատժամիջոցները՝ հնարավոր դրական ազդակներ տալու և քաղաքական երկխոսություն ծավալելու նպատակով։ 2022 թ.-ին ՌԴի կողմից ռազմական ուժի կիրառումը վերափոխեց ԵՄ-ի մոտեցումը, և վերջինս ԱՄՆ-ի
նմանությամբ որդեգրեց մաքսիմալ վնաս հասցնելու մարտավարություն։ Սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԵՄ ռեսուրսներն
առավել սահմանափակ են, իսկ կառույցի անդամ
որոշ պետություններ ունեն կախվածություն
ռուսական էներգակիրներից։ Մաքսիմալ վնաս
հասցնելու միտմամբ պատժամիջոցների կիրառումը զգալի վնաս է հասցնում նաև որոշ ԵՄ
պետությունների տնտեսությանը։ Այնինչ, ԱՄՆի կողմից պատժամիջոցների կիրառումը միտված է ոչ միայն ՌԴ-ի զսպման քաղաքականությանը, այլև սեփական տնտեսական պրոտեկցիոնիզմի քաղաքականության իրագործմանը,
ինչը անընդունելի է համարվում խաղաղ ժամանակներում և գործող աշխարհակարգի պայմաններում, որի հիմնական ճարտարապետը հենց
ԱՄՆ-ն է։
ՌԴ-ի կողմից ռազմական գործողության
նախաձեռնումը էականորեն նպաստեց ԱՄՆ-ի
շուրջ դաշնակիցների կոնսոիլդացմանը և միասնական ճակատով Ռուսաստանի դեմ պատժիչ
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թյունների դադարեցմանը, այլև սոցիալ-տնտեսական համակարգի կազմալուծմանը և քաղաքական համակարգի փոփոխությանը, միջազգային մեկուսացման միջոցով վերջինիս քաղաքական ազդեցության նվազմանը։ Ռուսաստանի
նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը որոշ
դեպքերում կարելի է այլևս կարելի է համարել
նպատակ և ոչ թե նպատակին հասնելու գործիք։

ևս փորձում է գտնել այլընտրանքներ ռուսական
էներգակիրներին [33]։ ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն սահմանափակել են նաև լյուքս դասի իրերի արտահանումը դեպի ՌԴ, և սպասարկման և
առևտրային ոլորտի արևմտյան տասնյակ
կազմակերպություններ հայտարարել են ՌԴ-ում
գործունեության դադարեցման մասին։
ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների ցանկում առանցքային դեր ունի տեխնոլոգիական պատժամիջոցների կիրառումը։
ԱՄՆ-ից ՌԴ տեխնոլոգիական արտադրանքի
արտահանման նկատմամբ սահմանվել է
լիցենզավորում [34]։ Ընդ որում, լիցենզավորումը տարածվում է ցածր տեխնոլոգիական
մշակվածություն ունեցող ապրանքատեսակների
վրա, որոնք կարող են օգտագործվել պաշտպանության, օդատիեզերական և ծովային
ոլորտներում։ ԵՄ-ն ևս միացել է տեխնոլոգիական պատժամիջոցներին և արգելել ռազմական
բնույթի սարքավորումների և ծրագրերի վաճառքը ՌԴ-ին [35]։ Հարավային Կորեան, Թայվանը և Ճապոնիան ևս միացել են տեխնոլոգիական պատժամիջոցներին, ինչը դժվարին
կացության մեջ է դնում ռուսական տեխնոլոգիական սեկտորը։ Ռուսաստանում իրենց
գործունեությունը և մատակարարումները դադարեցրել են առաջատար տեխնոլոգիաներ
արդյունահանող
տասնյակ
կազմակերպություններ։ Այսպիսով, Ռուսաստանի նկատմամբ
կիրառվող տեխնոլոգիական պատժամիջոցներից տուժելու են մի շարք ոչ ռազմարդյունաբերական ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ մեքենաշինությունը, փոխադրումները, հանքարդյունաբերությունը, հեռահաղորդակցությունը [36]։ Այս
ոլորտում կիրառվող պատժամիջոցները միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում
առավել դժվար հաղթահարելին են և հանգեցնելու են շղթայական խնդիրների։
Այսպիսով, կարելի է պնդել որ Ռուսաստանի
Դաշնության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները վերջին տասը տարիների ընթացքում
ենթարկվել են էական վերափոխման։ Եթե ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառվող առաջին պատժամիջոցների քաղաքական նպատակն էր հանդիսանում
տարվող քաղաքականության անընդունելիության մասին զգուշացումը, ապա այժմ ՌԴ-ի դեմ
պատժամիջոցները հանդիսանում են զսպման
գործիք։ Անկախ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների արդյունքից՝ ՌԴ-ի
նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները դեռ
երկար ժամանակ չեն չեղարկվելու, քանի որ
այսուհետ ՌԴ-ն ԱՄՆ-ի կողմից ընկալվում է
որպես հիմնական սպառնալիք։ ՌԴ-ի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները միտված
են լինելու ոչ միայն Ուկրաինայի միջազգայնորեն
ճանաչված տարածքներից ռուսական զորքերի
դուրսբերմանը
և
ռազմական
գործողու-
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