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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴ� ՆԵԼ Է 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏ�  

ՀԵԼՄ� Թ ՓՈԼԴԵՌԻՆ

2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանն ընդ� նել 
է Բավարիայի արդարադատ� թյան նախկին նախարար, ներկայ� մս իրավական 
հարցերով խորհրդատ�  Հելմ� թ Փոլդեռին։

Ա.Հովսեփյանը ողջ� նել է հյ� րին՝ Հայաստան այցելել�  համար �  բարձր 
գնահատել նրա ներդր� մը՝ Հայաստան� մ իրականացվող դատաիրավական 
բարեփոխ� մն երին ց� ցաբերած աջակց� թյան և, ընդհանրապես, մարդ�  
իրավ� նքների պաշտպան� թյան, իրավ� նքի գերակայ� թյան հաստատման  
գործ� մ։

Կողմե րը քննարկել են երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն ներկայացնող հարցերի լայն 
շրջանակ, ձեռք բերել փոխգործակց� թյ� նը շար� նակել�  պայմանավորված� թյ� ն։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴ� ՆԵԼ Է 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ� Մ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՒ ԼԻԱԶՈՐ 

ԴԵՍՊԱՆԻՆ 

2016 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանն ընդու- 
նել է Հայաստան� մ Ղազախստանի  արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիմ� ր Ուրա- 
զաևին։ Կողմե րը քննարկել են երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն ներկայացնող հար-
ցերի լայն շրջանակ։

ՀՀ ՔԿ նախագահը բարձր է գնահատել դեսպանատան կատարած 
աշխատանքը՝ երկ�  երկրների ժողով� րդների բարեկամ� թյան ամրապնդման 
գործ� մ և արձանագրել, մասնավորապես, իրավապահ մարմի նների մի ջև 
ձևավորված համագործակց� թյան ավանդ� յթները։ Կողմե րը հավաստել 
են  իրենց պատրաստակամ� թյ� նը՝ շար� նակել�  �  առավել խորացնել�  
փոխգործակց� թյ� նը։

Հանդիպման ընթացք� մ ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահը և Ղազախստանի 
դեսպանն անդրադարձել են ՀՀ քննչական կոմի տեի և Ղազախստանի քննչական 
մարմի նների մի ջև համագործակց� թյ� նն առավել սերտացնել�  հեռանկարներին, 
ձեռք բերել պայմանավորված� թյ� ն` աշխատանքային կարգով քննարկ� մն երը 
շար� նակել�  վերաբերյալ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ 
ԸՆԴ� ՆԵԼ Է ՀՀ-� Մ ԵՄ ՊԱՏՎԻՐԱԿ�  ԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ 

ՊՅՈՏՐ ՍՎԻՏԱԼՍԿ� Ն

2016 թվականի  դեկտեմբերի 12-ին  ՀՀ ՔԿ Նախագահ Աղվան Հովսեփյանն 
ընդ� նել է ՀՀ-� մ ԵՄ պատվիրակ� թյան ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկ� ն։

Հանդիպման ընթացք� մ կողմե րը բարձր են գնահատել համագործակց� թյան 
որակը և քննարկել երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն ներկայացնող հարցերի 
լայն շրջանակ։ ՀՀ ՔԿ նախագահն անդրադարձել  է ԵՄ պատվիրակ� թյան 
իրականացրած դրամաշնորհային ծրագրերով հայտնաբերված չարաշահ� մն երի 
դեպքերի առթիվ ՀՀ ՔԿ վար� յթ� մ քննվող քրեական գործերի նախաքնն� թյանը։

Քննչական կոմի տե� մ հար� ցվել է 2 քրեական գործ՝ ՀՀ-� մ Եվրոպական 
մի � թյան պատվիրակ� թյան կողմի ց հատկացված դրամաշնորհներից 
հափշտակ� թյ� ն կատարել�  վերաբերյալ, որոնցից մե կով բավարար ապաց� յցներ 
են ձեռք բերվել 134.620 եվրոյին համարժեք դրամի  հափշտակ� թյան վերաբերյալ, 
պարզվել է հափշտակ� թյան մե խանիզմը, առերև� յթ հանցագործ� թյ� ն կատարած 
անձի ինքն� թյ� նը, ով ընդ� նել է առաջադրված մե ղադրանքը և ամբողջ� թյամբ 
վերականգնել պատճառված վն ասը։
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Երկրորդ քրեական գործով բացահայտվել են հափշտակ� թյ� նների մի  շարք 
դրվագներ, որի շրջանակներ� մ որպես մե ղադրյալ է ներգրավվել 10 անձ, ընդ որ� մ՝ 
նրանցից երկ� սի նկատմամբ հայտարարվել է հետախ� զ� մ։ Քրեական գործով 
շար� նակվ� մ են իրականացվել  մե ծածավալ քննչական գործող� թյ� ններ՝ տվյալ 
քրեական գործով հափշտակ� թյ� նների իրական ծավալը, դրանց մասնակց� թյ� ն 
� նեցած բոլոր անձանց շրջանակը պարզել�  և նրանց գործող� թյ� ններն 
անհատականացնել�  � ղղ� թյամբ։ ՀՀ ՔԿ նախագահ Ա.Հովսեփյանը կարևորել 
է հետախ� զման մե ջ գտնվող անձանց հայտնաբեր� մը՝ քրեական գործի 
բազմակողմանի� թյ� նը, օբյեկտիվ� թյ� նն �  լրիվ� թյ� նն ապահովել�  համար։

Դեսպանը պատրաստակամ� թյ� ն է հայտնել իր իրավաս� թյան շրջանակներ� մ 
աջակցել քնն� թյանը և ձեռք է բերվել պայմանավորված� թյ� ն՝ աշխատանքային 
կարգով շար� նակել քննարկ� մն երը։

Կողմե րը քննարկել են նաև համագործակց� թյ� նը զարգացնել�  վերաբերյալ 
հարցեր՝ նախանշելով կոնկրետ � ղղ� թյ� ններ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ ՄԵԿՆԵԼ Է ԹԵՀՐԱՆ

ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած 
պատվիրակ� թյ� նն 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ին աշխատանքային այցով 
մե կնել է Թեհրան:

Այցի ընթացք� մ նախատեսվ� մ են հանդիպ� մն եր ԻԻՀ վերահսկող� թյան 
գլխավոր կազմակերպ� թյան նախագահ Նասեր Սերաջիի, Իրանի Իսլամական 
Հանրապետ� թյան դատական իշխան� թյան ղեկավար� թյան հետ։

ՀՀ ՔԿ նախագահը կայցելի նաև Իսֆահան, որտեղ հանդիպ� մն եր կ� նենա 
նահանգապետի, արդարադատ� թյան նախարարի, գլխավոր քննիչի և դատախազի 
հետ։

Ա. Հովսեփյանի գլխավորած պատվիրակ� թյ� նը Թեհրան է մե կնել ԻԻՀ 
վերահսկող� թյան գլխավոր կազմակերպ� թյան նախագահ Նասեր Սերաջիի 
հրավերով:
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ
ԹԵՀՐԱՆ� Մ � ՆԵՑԵԼ Է ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՆԴԻՊ� ՄՆԵՐ 

2016 թվականի  դեկտեմբերի 26-ին ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահ 
Աղվան Հովսեփյանը Թեհրան� մ հանդիպել է ԻԻՀ վերահսկող� թյան գլխավոր 
կազմակերպ� թյան նախագահ Նասեր Սերաջիի հետ: 

Կողմե րը գոհ� նակ� թյամբ արձանագրել են երկ�  երկրների իրավապահ 
մարմի նների մի ջև ձևավորված արդյ� նավետ համագործակց� թյ� նը, այդ 
նպատակով մշակված իրավական կառ� ցակարգերը: Կարևորվել է արդյ� նավետ 
փոխգործակց� թյ� նը` մասնավորապես անդրազգային հանցավոր� թյան դեմ 
պայքար� մ մի մյանց իրավական օգն� թյ� ն ց� ցաբերել� , թմրամի ջոցների 
ապօրինի շրջանառ� թյան, կիբեր և կոռ� պցիոն հանցագործ� թյ� նների 
բացահայտման, քնն� թյան առանձնահատկ� թյ� նների վերաբերյալ փորձի 
փոխանակման, քաղաքացիների �  իրավաբանական անձանց իրավ� նքների �  
ազատ� թյ� նների պաշտպան� թյան ոլորտ� մ: 
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Ի կատար� մն  Երևան� մ ստորագրված փոխըմբռնման հ� շագրի`  
պայմանավորված� թյ� ն է ձեռք բերվել՝ ստորագրել համագործակց� թյան 
երկամյա ծրագիր, որի շրջանակներ� մ երկ� ստեք կարևորված վերոնշյալ հարցերի 
վերաբերյալ կկազմակերպվեն համատեղ մի ջոցառ� մն եր, քննարկ� մն եր:

Բանակց� թյ� նների ավարտին տեղի է � նեցել մամ� լի աս� լիս, որի ժամանակ 
ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը և ԻԻՀ վերահսկող� թյան 
գլխավոր կազմակերպ� թյան նախագահ Նասեր Սերաջին պատասխանել են 
լրագրողների հարցերին:

Աշխատանքային այցի ընթացք� մ ՀՀ ՔԿ նախագահը հանդիպ� մն եր է 
� նեցել նաև ԻԻՀ Արդարադատ� թյան իշխան� թյան առաջին տեղակալ պարոն 
Ղոլամհոսեին Մոհսենի Էժեիի,  ԻԻՀ դատական իշխան� թյան սոցիալական և 
հանցագործ� թյ� նների կանխարգելման հարցերով տեղակալ Մոհամադ Բաղեր 
Օլֆաթի հետ: 

Հանդիպ� մն երի ընթացք� մ կողմե րը ընդգծել են հանցավոր� թյան դեմ 
պայքար� մ, քրեական գործերի քնն� թյան ընթացք� մ համագործակց� թյան 
կարևոր� թյ� նը` քրեորեն արգելված արարքներ թ� յլ տված անձանց պատժի 
անխ� սափել� թյ� նն ապահովել� ,  մարդ�  իրավ� նքներն պաշտպանել�  
� ղղ� թյամբ:

Քննարկվել են երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն ներկայացնող հարցերի լայն 
շրջանակ` նախանշելով համագործակց� թյ� նը զարգացնել�  մի  շարք նոր 
� ղղ� թյ� ններ:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ ԹԵՀՐԱՆ� Մ ԳՏՆՎՈՂ 
ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵԼ Է 

ԻԻՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԵՏ

2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահ Աղվան 
Հովսեփյանը Թեհրան� մ հանդիպել է ԻԻՀ արդարադատ� թյան նախարար 
Մոսթաֆա Փ� րմոհամադիի հետ:

Զր� ցակիցները բարձր են գնահատել երկ�  երկրների մի ջև տարբեր 
ոլորտներ� մ առկա համագործակց� թյան որակը և կարևորել դատաիրավապահ 
մարմի նների արդյ� նավետ փոխգործակց� թյ� նը։ Մասնավորապես՝ կարևորվել են 
քրեական գործերով մի մյանց իրավական օգն� թյան ց� ցաբեր� մը, հնարավորինս 
սեղմ ժամկետներ� մ տեղեկատվ� թյան փոխանակ� մը, ինչը կնպաստի 
հանցագործ� թյ� նների լիարժեք բացահայտմանն �  պատժի անխ� սափելի� թյանը, 
քաղաքացիների իրավական պաշտպան� թյանը։

Այս ռ� մով կարևորվել են իրավապահ մարմի նների մի ջև համագործակց� թյ� նը 
կանոնակարգող ստորագրված փաստաթղթերը, և պայմանավորված� թյ� ն 
ձեռք բերվել աշխատանքային կարգով շար� նակել քննարկ� մն երը՝ 
համագործակց� թյ� նն առավել արդյ� նավետ դարձնել�  � ղղ� թյամբ։

ԻԻՀ աշխատանքային այցի շրջանակներ� մ ՀՀ ՔԿ նախագահը հանդիպ� մ է 
� նեցել նաև ԻԻՀ Մեջլիսի դատաիրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահի 
հետ, քննարկվել են երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն ներկայացնող հարցերի լայն 
շրջանակ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԿԱՐԵՎՈՐԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑ�  ԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՄԻՋԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑ� ՄԸ
 

ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահ 

Աղվան Հովսեփյանն 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 29-ին ընդ� նել է ՀՀ-� մ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետ� թյան 
արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ 
Քազեմ Սաջադիին։

Զր� ցակիցները բարձր են 
գնահատել երկ�  երկրների մի ջև 
տարբեր ոլորտներ� մ ձևավորված 
համագործակց� թյ� նը, քննարկել 
երկ� ստեք հետաքրքր� թյ� ն 
ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ 
ԻԻՀ դեսպանն արձանագրել է, որ ԻԻՀ 
Նախագահի՝ Հայաստան կատարած 
այցի ընթացք� մ երկ�  երկրների 
ղեկավարների մի ջև ձեռք են բերվել 
կոնկրետ պայմանավորված� թյ� ններ, 
որոնք համագործակց� թյան 
նոր պատ� հան են բացել։ Այս 
համատեքստ� մ կարևորվել է 

դատաիրավական մարմի նների մի ջև համագործակց� թյան զարգաց� մը։
Կողմե րը քննարկել են ՀՀ ՔԿ նախագահի՝ օրերս Թեհրան կատարած 

այցել� թյան արդյ� նքները և համոզմ� նք հայտնել, որ այն էապես կնպաստի 
իրավաս�  մարմի նների մի ջև փոխգործակց� թյան արդյ� նավետ� թյանը նպաստող 
նոր կառ� ցակարգերի մշակմանը։

Կարևորվել է այցի ընթացք� մ ձեռք բերված պայմանավորված� թյ� նը՝ ՀՀ 
քննչական կոմի տեի և ԻԻՀ վերահսկող� թյան գլխավոր կազմակերպ� թյան 
մի ջև համատեղ գործող� թյ� նների ծրագիր ստորագրել�  վերաբերյալ, 
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որի շրջանակներ� մ կկազմակերպվեն համատեղ քննարկ� մն եր՝ քրեական 
գործերով մի մյանց իրավական օգն� թյ� ն ց� ցաբերել� , անդրազգային 
հանցագործ� թյ� նների, այդ թվ� մ՝ թմրամի ջոցների ապօրինի շրջանառ� թյան, 
կիբեր և կոռ� պցիոն հանցագործ� թյ� նների բացահայտման, քնն� թյան 
առանձնահատկ� թյ� նների վերաբերյալ, կիրականացվի փորձի փոխանակ� մ։ 
Ծրագրի նախագիծն արդեն մշակվել է, և նախատեսվ� մ է, որ այն ստորագր� մի ց 
հետո քննարկ� մն երը կկազմակերպվեն նաև երկ�  երկրների սահմանամե րձ 
շրջաններ� մ, ինչը կնպաստի առավել ջերմ �  անմի ջական հարաբեր� թյ� նների 
հաստատմանը տարածքային ստորաբաժան� մն երի մի ջև։

Ա.Հովսեփյանը Թեհրան� մ այցելել է նաև ԻԻՀ Մեջլիս, հանդիպ� մն եր 
� նեցել դատաիրվական մշտական հանձնաժողովի անդամն երի հետ, որի 
ժամանակ կարևորվել է  երկ�  երկրների մի ջև քաղաքացիական և քրեական 
գործերով իրավական համագործակց� թյան մասին  ստորագրված մի ջպետական 
համաձայնագրի՝ օր առաջ վավերաց� մը ԻԻՀ Մեջլիսի կողմի ց։ Ա.Հովսեփյանն 
արձանագրել է, որ մի ջգերատեսչական փաստաթղթերի շրջանակներ� մ երկ�  
երկրների իրավաս�  մարմի նների մի ջև ձևավորվել են համագործակց� թյան  
լավ ավանդ� յթներ �  մե խանիզմն եր, ինչին մի ջպետական համաձայնագրի 
վավերաց� մը կարող է էապես նոր որակ հաղորդել։

Դրական գնահատելով ՀՀ ՔԿ նախագահի այցի ընթացք� մ Թեհրան� մ 
ձեռք բերված պայմանավորված� թյ� նները՝ կողմե րը համաձայն� թյ� ն են ձեռք 
բերել աշխատանքային կարգով քննարկել դրանք գործնական� մ կիրառել�  
ընթացակարգերը։
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Այս հան ցա գոր ծ0  թյ0  նը նա խա-
տես ված է ՀՀ քրե ա կան օ րենս գր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով։ 
Օ րենս դիրն այն դա ս� մ է ծան րաց նող 
հան գա մանք նե ր� մ կա տար ված սպա-
ն�  թյ� ն նե րի շար քը, քա նի որ այդ հան-
ցա գոր ծ�  թյամբ, տ�  ժո ղի կյան քից բա-
ցի, մի  ա ժա մա նակ հան ցա վո րի հա մար 
ա կն հայ տո րեն վտանգ վ� մ է նաև այլ 
ան ձի կամ ան ձանց կյան քը։

Նշ ված հան ցա կազմն  ամ րագր վել է 
դեռևս ցա րա կան Ռ�  սաս տա նի օ րենք-
նե րի ժո ղո վա ծ�  նե ր� մ։ 1845 թվա կա-
նի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծ� ն, թվար կե լով 
հան րավ տանգ մի  ջոց նե րով և ե ղա նակ-
նե րով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն նե րը, 
դրանք դա սել է ծան րաց նող հան գա-
մանք նե ր� մ կա տար ված սպա ն�  թյ� ն-
նե րի շար քը։ 1903 թվա կա նի օ րենք նե րի 
ժո ղո վա ծ� ն նախ կի ն� մ սահ ման ված 
ցան կը փո խա րի նեց « շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով» ձևա-
կերպ մամբ՝ դրա նով ի սկ վե րաց նե լով 
հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման ե ղա-
նա կի ան հար կի թվար կ�  մը, ի նչ պես 
նաև լ�  ծեց դրա ոչ սպա ռիչ լի նե լ�  հետ 
կապ ված հա ճա խա կի ծա գող խն դիր նե-
րը։ Նշ ված ձևա կեր պ� մն  ա ռանց է ա կան 
փո փո խ�  թյ� ն նե րի հե տա գա յ� մ ամ-

րագրվել է ի նչ պես Ռ�  սաս տա նի, այն-
պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան 
1927, 1961 և 2003 թվա կան նե րի քրե ա-
կան օ րենսգր քե ր� մ։

Չ նա յած հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար-
ման հան րավ տանգ ե ղա նա կը հա ճախ 
լի ն� մ է այն քան բա ցա հայտ (պայ թյ� ն, 
հր կի զ� մ, փլ�  զ� մ, թ�  նա վո ր� մ, կրա-
կա հերթ և այլն), որ շա տե րի կյան քի հա-
մար վտանգ ներ կա յաց նե լը կաս կած չի 
հա ր�  ց� մ, այ ն�  հան դերձ, ի րա վա կի-
րառ և դա տա կան պրակ տի կայի վեր լ� -
ծ�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս, որ այս հան ցա-
գոր ծ�  թյան ո րակ ման ժա մա նակ դեռևս 
կան լ� րջ բար դ�  թյ� ն ներ և խն դիր ներ։

 Հար ցե րը, ո րոնք ծա գել և ծա գ� մ են 
տե ս�  թյան մե ջ և դա տա կան պրակ տի-
կա յ� մ, վե րա բե ր� մ են շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կի հաս կա-
ց�  թյա նը, հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար-
ման մի  ջոց նե րին �  գոր ծիք նե րին, հան-
ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման ի րադ ր� -
թա նը, հան ցա վո րի դի տա վո ր�  թյան 
դրս ևոր մա նը, նրա ձևե րին, հան ցա գոր-
ծ� թյւսն օբյեկ տիվ և ս� բյեկ տիվ կող մի  
այլ հատ կա նիշ նե րին։

Ս րանք են նաև պատ ճառ նե րը, որ 
« Դի տա վո րյալ սպա ն�  թյ� ն նե րի վե րա-
բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի-

ՇԱՏԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆ�  � ՆԸ

Արամ Թամազյան 
ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահի տեղակալ

ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտ� թյ� նների դոկտոր
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կա յ� մ ծա գած ո րոշ հար ցե րի մա սին» 
ԽՍՀՄ Գե րա գ� յն դա տա րա նի պլե ն�  մի  
1963 թվա կա նի հ�  լի սի 3-ի, ն� յն մարմ-
նի « Դի տա վո րյալ սպա ն�  թյ� ն նե րի գոր-
ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
1975 թվա կա նի հ�  լի սի 27-ի, ՌԴ Գե րա-
գ� յն դա տա րա նի պլե ն�  մի  1992 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ի, ՀՀ Գե րա գ� յն 
դա տա րա նի պլե ն�  մի  1993 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 2-ի, ՌԴ Գե րա գ� յն դա-
տա րա նի պլե ն�  մի  1999 թվա կա նի հ� ն-
վա րի 7-ի «Ս պա ն�  թյ� ն նե րի գոր ծե րով 
դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» ո րո-
շ� մն  ե ր� մ մշ տա պես ան դրա դարձ Է կա-
տար վել շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյան ո րակ ման կա նոն նե րին։

 Հար ցը քն նարկ ման ա ռար կա Է դար-
ձել նաև ի րա վա բա նա կան գրա կա ն� -
թյան մե ջ։ Նշ ված խն դիր նե րին ան դրա-
դար ձել են Ա.Ա. ժի ժի լեն կոն, Մ.Կ. Ա նի-
յան ցը, Մ.Դ. Շար գո րոդս կին, Ա.Ա. Պի-
ոնտ կովս կին, Վ.Դ. Մեն շա գի նը, Մ.Ի. 
Յա կ�  բո վի չը, Վ.Ֆ. Կի րի չեն կոն, Ն.Ի. 
Զա գո րոդ նի կո վը, Ս.Ի. Տիշկ ևի չը, Վ.Վ. 
Ստա շի սը, Մ.Ի. Բա ժա նո վը, Վ.Գ. Բել-
կա ևը, Ն.Մ. Սվիդ լո վը, Լ.Ա.Ա նդ րե ևան, 
Ս.Վ.Բո րո դի նը, Լ.Լ.Կ ր� գ լի կո վը և �  րիշ-
ներ:

Խն դիր նե րից մե  կը ե ղել է այն, թե որ-
քան ան ձանց կյան քին վտանգ սպառ-
նա լ�  դեպ ք� մ է հան ցա գոր ծ�  թյան կա-
տար ման ե ղա նա կը հա մար վ� մ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր:

 Փոր ձե լով լ�  ծել ծա գած խն դի րը` 
ԽՍՀՄ Գե րա գ� յն դա տա րա նի պլե ն� -
մը 1963 թվա կա նի հ�  լի սի 3-ի ո րոշ մամբ 

սահ մա նել է, որ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նակ ա սե լով պետք է 
հաս կա նալ  մահ վան պատ ճառ ման այն-
պի սի ե ղա նա կը, ո րը հան ցա վո րի հա մար 
ա կն հայ տո րեն վտան գա վոր է ոչ մի  այն 
մե կ ան ձի կյան քի հա մար: Ն� յ նա տիպ 
ձևա կեր պ� մ է տր վել նաև « Դի տա վո-
րյալ սպա ն�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով» դա տա կան պրակ տի կայի մա սին 
ԽՍՀՄ Գե րա գ� յն դա տա րա նի պլե ն�  մի  
1975 թվա կա նի հ�  լի սի 27-ի ո րոշ մամբ: 

Ինչ պես դժ վար չէ նկա տել, որ դա-
տա կան բարձ րա գ� յն ա տյա նի ո րո շ� մ-
նե րը տ�  ժող նե րի թվի հար ց� մ հս տա-
կ�  թյ� ն չեն մտց րել: Կոնկ րետ որ քան 
ան ձինք պետք է վտան գի են թարկ վեն, 
որ կա տար ման ե ղա նա կը դիտ վի շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր` պարզ 
չէ շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կի օ րենսդ րա կան ձևա կեր պ�  մի ց 
կա րե լի է հաս կա նալ ի նչ պես ո տնձ գ� -
թյան ե ղա նա կի վտան գա վոր լի նե լը տ� -
ժո ղից բա ցի եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց 
կյան քի հա մար, այն պես էլ տ�  ժո ղից բա-
ցի թե կ� զ մե կ ան ձի կյան քի հա մար:

 Փաս տո րեն, չ�  նե նա լով հս տակ չա-
փո րո շիչ ներ` գործ նա կա ն� մ խն դի րը 
հան գեց րել է տա րա կար ծիք մե կ նա բա-
ն�  թյ� ն նե րի կի րառ ման: Այս պես, ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նը կոնկ րետ գոր-
ծով ան ձի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր� մ չի դի տել 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նակ՝ նշե լով, որ հան ցա վո րի գոր ծո-
ղ�  թյ� ն նե րով տ�  ժո ղից բա ցի վտանգ-
վել է ըն դա մե  նը մե կ ան ձի կյանք, ի սկ 
« շա տեր» ա սե լով հաս կաց վ� մ է եր կ� -
սից ա վե լի ան ձ։ Մեկ այլ գոր ծով՝ փա-

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

øÜÜÆâ / N4 / 2016 15



16

խ� ս տի դի մած եր կ�  ձկ նա գո ղե րի �  ղ-
ղ�  թյամբ տե ս�  չի կող մի ց հրա ցա նից մի  
ւ՚սւ նի ան գամ կրա կե լը և դրա ար դյ� ն-
ք� մ ձկ նորս նե րից մե  կին սպա նե լը դա-
տա կան բարձ րա գ� յն ա տյա նը ո րա կել է 
որ պես հա սա րակ սպա ն�  թյ� ն՝ նշե լով, 
որ եր կ�  ան ձի �  ղ ղ�  թյամբ կրա կե լը չի 
վկա յ� մ շա տե րի կյան քին վտանգ սպառ-
նա լ�  մա սին։

Ն մա նա տիպ դիր քո րո շ� մ են ար տա-
հայ տել մի  շարք գիտ նա կան ներ՝ նկա տե-
լով, որ ա րար քը շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր նպա տա կով սպա ն�  թյ� ն 
ո րա կե լ�  հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հան-
ցա վո րը գի տակ ցի, որ սպա նե լով ան ձին՝ 
մի  ա ժա մա նակ վտանգ է ստեղ ծ� մ այլ 
ան ձանց հա մար։ 

Այս պես, Զ.Օ. Ա շի տո վի կար ծի քով, 
տ�  ժո ղից բա ցի վտանգ ստեղ ծե լը նաև 
մի  այն մե կ ան ձի կյան քի հա մար չի կա-
րող հա վա սա րեց վել շա տե րի կյան քի 
հա մար վտանգ ստեղ ծե լ� ն։ Ը ստ նրա, 
օ րեն ք� մ խոս վ� մ է տ�  ժո ղից բա ցի շա-
տե րի կյան քի հա մար վտանգ ստեղ ծե լ�  
մա սին, այլ ոչ թե մե կ կամ եր կ� ։ Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով, օ րի նա կա ն�  թյան խս տա-
գ� յն պահ պան ման հա մար հե ղի նակն 
ան թ� յ լատ րե լի Է հա մա ր� մ այդ կե տի 
տա րա ծա կան մե կ նա բա ն�  մը։ 

Օ րեն քի ոչ տա րա ծա կան մե կ նա բան-
ման կողմն  ա կից ներ են Ա.Ա. Ժի ժի լեն կոն, 
Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կո վը, Մ.Կ. Ա նի յան ցը 
և �  րիշ ներ։ Նրանց կար ծի քով, տվյալ 
դեպ ք� մ, օ րեն քի բո վան դա կ�  թյ�  նը 
պետք է մե կ նա բան վի տա ռա ցի կեր պով՝ 
նրա տեքս տին, այ սինքն օ րեն ք� մ ձևա-
կերպ ված բա ռային ար տա հայ տ�  թյա նը 

ճիշտ հա մա պա տաս խան։ 
Ի տար բե ր�  թյ� ն նշ ված դիր քո րոշ-

ման, Ս.Ի. Տիշկ ևի չը, Տ.Վ. Կոնդ րա շո-
վան, Ս.Վ. Բո րո դի նը և մյ� ս նե րը գտ ն� մ 
են, որ շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-
վոր ե ղա նակ ա սե լով պետք է հաս կա նալ 
տ�  ժո ղից բա ցի թե կ� զև մե կ ան ձի կյան-
քին վտանգ սպառ նա լը։

Ս.Վ. Բո րո դի նի կար ծի քով, տվյալ 
դեպ ք� մ օ րեն քը պա տաս խա նատ վ� -
թյ�  նը ծան րաց նող հան գա մանք է հա-
մա ր� մ հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար-
ման ե ղա նա կը, ո րը վտանգ է ստեղ ծ� մ 
ա վե լի քան մե կ ան ձի կյան քի հա մար և, 
հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե ր� մ, ե րբ 
սպա ն�  թյան ե ղա նա կը տ�  ժո ղի հետ 
մե կ տեղ վտանգ է ստեղ ծ� մ այլ ան ձի 
կամ ան ձանց կյան քի հա մար, ա րար-
քը են թա կա է ո րակ ման որ պես շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյ� ն։ Ա.Ն. Պո պո-
վը ն� յն պես գտ ն� մ է, որ սպա ն�  թյան 
տվյալ տե սա կի ա ռանձ նաց ման հիմ ք� մ 
ըն կած է հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման 
ե ղա նա կը, այլ ոչ թե կա տար ված հան ցա-
գոր ծ�  թյան զո հե րի թի վը։

Նշ ված տա րա կար ծիք մո տե ց� մն  ե րը 
չի կա րե լի մի  ան շա նակ ճիշտ կամ սխալ 
հա մա րել։ Ի րոք, ե թե շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա-
տար ված սպա ն�  թյան տա ռա ցի մե կ նա-
բա ն�  մը « շա տեր» ի մաս տով են թադ ր� մ 
Է, որ սպա ն�  թյան կա տար ման ե ղա նա-
կը նա խա տես ված զո հից բա ցի պետք 
Է վտան գա վոր լի նի ա մե  նա քի չը եր կ�  
ան ձանց կյան քի հա մար, ա պա ճիշ տը 
Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կո վի, Մ.Կ. Ա նի յան ցի, 
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Ա.Ա. ժի ժի լեն կոյի, Զ.Օ. Ա շի տո վի դիր-
քո րո շ� մն  է, ի սկ ե թե սպա ն�  թյան այդ 
տե սա կը « շա տեր» ա սե լով նկա տի �  նի 
նաև կոնկ րետ տ�  ժո ղին, ա պա ա րար-
քը շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն 
ո րա կե լ�  հա մար բա վա րար է տ�  ժո ղից 
բա ցի թե կ� զև մե կ ան ձի առ կա յ�  թյ�  նը։ 
Թե նշ ված եր կ�  սից ո րն է նկա տի �  նե-
ցել օ րենս դի րը՝ դժ վար է կռա հել։ Ե թե 
օ րենս դի րը նկա տի է �  նե ցել ներ կա յ� մս 
կի րա ռ�  թյ� ն ստա ցած ե րկ րորդ տար բե-
րա կը, այ սինքն՝ տ�  ժո ղից բա ցի թե կ� զև 
մե կ ան ձի կյան քին վտանգ սպառ նա-
լը, ա պա, կար ծ� մ ե նք, նման դեպ ք� մ 
« շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով» ձևա կեր պ� մն  ա վե լի ճիշտ 
կլի ներ փո խա րի նել «այլ ան ձի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով» ձևա-
կերպ մամբ, ո րով կվե րա նային ե ղած 
տա րա կար ծ�  թյ� ն նե րը։

 Հարկ Է նկա տել, որ օ րեն քը խս տաց-
ված պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն է սահ-
մա ն� մ ոչ թե ցան կա ցած վտան գի կամ 
վն ա սի ա ռա ջաց ման, այլ մի  այն այլ ան ձի 
կամ ան ձանց կյան քին ի րա կան վտան-
գի ա ռա ջաց ման հա մար։ Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով, ե թե հան ցա վո րը կի րա ռել է այն-
պի սի մի  ջոց ներ և գոր ծիք ներ, ո րոնք 
ա կն հայ տո րեն չեն կա րող այլ ան ձի մահ 
պատ ճա ռել, ա պա քն նարկ վող հան ցա-
կազ մը բա ցա կա յ� մ է ։

Թ վա ցյալ կամ են թադ րյալ վտան գի 
դեպ ք� մ ն� յն պես ա րար քը չի կա րող 
ո րակ վել որ պես շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյ� ն։ Օ րի նակ՝ զեն քին վարժ 

տի րա պե տող ան ձի կող մի ց հրա զե նի 
գոր ծադր մամբ այլ ան ձանց հետ գտն վող 
զո հին սպա նե լը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի այլ հատ կա նիշ-
նե րի բա ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ են թա կա 
է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով։

 Շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյան 
օբյեկ տիվ կող մը բն�  թագ րող հիմն  ա կան 
հատ կա նիշ ներն են հան ցա վո րի ը նտ րած 
մի  ջո ցը, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծ�  թյան 
կա տար ման ի րադ ր�  թյ�  նը։

Ս պա ն�  թյան հան րավ տանգ ե ղա-
նա կը նախ և ա ռաջ պայ մա նա վոր ված 
է հան ցա վո րի օգ տա գոր ծած մի  ջո ցով։ 
Պարզ է, որ մար դա շատ վայ ր� մ նռ նա կի 
գոր ծադր մամբ կա տար ված սպա ն�  թյ� -
նը վտան գա վոր է նաև այլ ան ձանց կյան-
քի հա մար, քա նի որ այն կա րող է սպա-
նել պայ թյ�  նի շա ռավ ղով տաս նյակ մե տ-
րե րի վրա գտն վող բազ մա թիվ ան ձանց։

 Տե ս�  թյ�  նը և պրակ տի կան նման մի -
ջոց նե րի թվին են դա ս� մ զեն քը, կրա կը, 
պայ թ�  ցիկ սար քե րը, թ� յ նը, գա զը, ռա-
դի ոակ տիվ, դյ�  րա վառ նյ�  թե րը և այլն։ 
Բո լոր այս մի  ջոց նե րին բն0  թագ րա կան 
է այն, որ նրանք կր0 մ Են զգա լի ա վե-
րիչ և ո չն չաց նող 0  ժ և ի վի ճա կի են մի -
ա ժա մա նակ մահ պատ ճա ռել բազ մա-
թիվ ան ձանց։ 

Ա.Ն. Պո պո վը, օգ տա գործ վող մի -
ջոց նե րի ո չն չաց նող հատ կ�  թյ�  նից և 
կի րառ ման հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ 
դրանք պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել է 
ե րեք տե սա կի.

ա) մի  ջոց ներ, ո րոնց օգ տա գոր ծ�  մը 
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վտան գա վոր է ի նչ պես տ�  ժո ղի, այն պես 
էլ այլ ան ձանց կյան քի հա մար (ի րա վի-
ճա կային վտան գա վոր),

բ) մի  ջոց ներ, ո րոնց օգ տա գոր ծ�  մը 
տևա կան ժա մա նա կով վտան գա վոր Է 
ա նո րոշ թվով ան ձանց կյան քի հա մար 
(եր կա րա ժամ կետ վտան գա վոր),

գ) մի  ջոց ներ, ո րոնց օգ տա գոր ծ�  մը 
կի րառ ման ժա մա նակ վտան գա վոր է մի -
այն շա տե րից մե  կի կյան քի հա մար (սահ-
մա նա փակ վտան գա վոր)։ 

Ի րա վի ճա կային վտան գա վոր մի -
ջոց նե րը կա րող են հան ցա վո րի կող մի ց 
օգ տա գործ վել ի նչ պես ան մի  ջա կա նո րեն, 
այն պես էլ նրա բա ցա կա յ�  թյամբ կամ, 
ի նչ պես ըն դ� ն ված է ան վա նել, ա ռանց 
տե սա նե լի վե րահս կո ղ�  թյան։ 

Ան մի  ջա կա նո րեն օգ տա գործ վող մի -
ջոց նե րից է հրա զե նը։ Հան ցա վո րի բա-
ցա կա յ�  թյամբ օգ տա գործ վող մի  ջոց 
կա րող է հան դի սա նալ նա խա պես տե-
ղադրված պայ թ�  ցիկ սար քը։ 

Ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն, այն պես 
էլ հան ցա վո րի բա ցա կա յ�  թյամբ օգ տա-
գործ վող մի  ջո ցի կի րառ ման դեպ ք� մ 
ա րար քի ճիշտ ո րակ ման հա մար խիստ 
կար ևոր է մի  շարք է ա կան հան գա մանք-
նե րի բա ցա հայ տ�  մը, ո րոնք կապ ված 
են մի  դեպ ք� մ հան ցա կազ մի  ս� բյեկ-
տիվ կող մի  հատ կա նիշ նե րի դրս ևոր-
ման, մյ� ս դեպ ք� մ՝ մի  ջո ցի կի րառ ման 
և ի րա վի ճա կի հետ։ 

Օ րի նակ՝ կո տո րակ նե րով լից քա վոր-
ված հրա զե նից խմ բի �  ղ ղ�  թյամբ ար-
ձակ ված կրա կո ցը կա րող է հա մար վել 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր, 
ե րբ այն կա տար վել է ո րո շա կի տա րա-

ծ�  թյ�  նից, մի նչ դեռ այդ ն� յն զեն քից այլ 
ան ձանց կյան քին վտանգ չս պառ նա ցող 
ը նդ հ� պ կրա կո ցը չի կա րող հա մար վել 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր։ 
Կամ, օ րի նակ՝ հո ղա մա սի կամ շի ն�  թյան 
մ� տ քի մոտ տե ղադր ված պայ թ�  ցիկ 
սար քի օգ տա գործ ման, կամ հո ղա մա սի, 
կամ այ գին շր ջա պա տող ցան կա պա տի 
վրա ան ցկաց ված է լեկտ րա կան հո սան քի 
գոր ծադր ման մի  ջո ցով կա տար ված սպա-
ն�  թյ�  նը կա րող է հա մար վել շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր, ե րբ դրանց 
ար դյ� ն ք� մ զոհ վել են մե կ կամ ա վե լի 
ան ձինք, ի սկ մյ� ս նե րին պատ ճառ վել 
են տար բեր ծան ր�  թյան մարմն  ա կան 
վն աս վածք ներ, կամ վեր ջին ներս պա տա-
հա կա նո րեն չեն տ�  ժել։ Այն դեպ քե ր� մ, 
ե րբ պայ թյ�  նի կամ է լեկտ րա հար ման 
ժա մա նակ տ�  ժո ղը ե ղել է մե  նակ և այլ 
ան ձանց կյան քին վտանգ չի սպառ նա-
ցել, ի սկ հան ցա վո րի հա մար մի և ն� յն է 
ե ղել, թե ի նչ հետ ևանք ներ կա ռա ջա նան, 
ա րար քը չի կա րող հա մար վել շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն։ Այ սինքն՝ 
տե սա նե լի վե րահս կո ղ0  թյ0  նից դ0 րս 
հան րավ տանգ մի  ջոց նե րի կի րառ ման 
ժա մա նակ հան ցա վո րը հիմն  ա կա ն0 մ 
դրս ևո ր0 մ է չկոնկ րե տաց ված դի տա-
վո ր0  թյ0 ն, հե տևա բար և նրա թ0 յլ 
տված ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
ը ստ ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րի։

 Գոր ծադր ված մի  ջո ցով պայ մա նա վոր-
ված՝ Գ.Ն. Բոր զեն կո վը սպա ն�  թյան կա-
տար ման ե ղա նա կը բա ժա նել է �  ժեղ և 
թ� յլ կա ռա վար վո ղի, նկա տե լով, որ �  ժեղ 
կա ռա վար վող ե ղա նա կի դեպ ք� մ (ն շա-
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նա ռ�  կրա կոց), որ պես կա նոն, առ կա են 
ան մի  ջա կան (�  ղ ղա կի) պատ ճա ռա կան 
կապ և �  ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյ� ն, ի սկ 
թ� յլ կա ռա վար վող ե ղա նա կի դեպ ք� մ 
(պայ թյ� ն, հր կի զ� մ)՝ մի ջ նոր դա վոր ված 
պատ ճա ռա կան կապ և ա ն� ղ ղա կի դի-
տա վո ր�  թյ� ն։ Վեր ջին դեպ ք� մ, ը ստ 
հե ղի նա կի, հա վա նա կան են դառ ն� մ 
սխա լը տ�  ժո ղի ան ձի, հ|ււսնց թվի, մա-
հա ց�  հետ ևան քի ա ռա ջաց ման նկատ-
մամբ դրս ևոր ված վե րա բեր մ� ն քի հար-
ց� մ և այլն։ 

Եր կա րա ժամ կետ վտան գա վոր մի -
ջոց նե րի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն 
է, որ այդ պի սի մի  ջոց նե րի ո չն չաց նող 
հատ կ�  թյ�  նը կր� մ է տևա կան բն� յթ 
դրանց օգ տա գործ ման գո տ� մ գտն վող 
ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար։ Օ րի նակ՝ 
ջրամ բա րի, ջր հո րի, ը նդ հա ն� ր օգ տա-
գործ ման սնն դի թ�  նա վո ր�  մը տևա կան 
ժա մա նա կով վտան գա վոր է բազ մա թիվ 
ան ձանց կյան քի հա մար։ Եր կա րա ժամ-
կետ վտան գա վոր մի  ջոց նե րի կի րառ-
ման դեպ ք� մ կի րառ ման վայ ր� մ այլ 
ան ձանց առ կա յ�  թյ�  նը պար տա դիր չէ, 
քա նի որ օգ տա գոր ծած մի  ջո ցը վտան-
գա վոր բն� յ թը պահ պա ն� մ է դրա նից 
հե տո ա նո րոշ ժա մա նա կով և ա նո րոշ 
թվով ան ձանց կյան քի հա մար։ Ի տար-
բե ր�  թյ� ն ի րա վի ճա կային վտան գա վոր 
մի  ջոց նե րի, օ րի նակ՝ պայ թ�  ցիկ սար քի 
օգ տա գործ ման, եր կա րա ժամ կետ վտան-
գա վոր մի  ջոց նե րը մե կ «ա րար քով» չեն 
ա վարտ վ� մ։ Եվ, ն� յ նիսկ, ե թե այլ ան ձի 
կյան քի նկատ մամբ ե ղած վտան գը հան-
ցա վո րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
վե րա ցել է, ա րար քը դրա նով չի կորց ն� մ 

վտան գա վո ր�  թյ�  նը, քրե աի րա վա կան 
հատ կա նիշ նե րը։

 Սահ մա նա փակ վտան գա վոր մի  ջոց-
նե րի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ 
այն օգ տա գոր ծե լը կա րող է վտան գա վոր 
լի նել մի  այն կոնկ րետ ան ձի կամ մի  ա-
ժա մա նակ վտան գի են թարկ ված ա նո-
րոշ թվով ան ձան ցից մի  այն մե  կի կյան քի 
հա մար։ Օ րի նակ՝ դա նա կի կամ կաց նի 
նե տ�  մը բազ մ�  թյան մե ջ գտնվող ան ձի 
�  ղ ղ�  թյամբ չնա յած կա րող է վտան գա-
վոր լի նել այն տեղ գտն վող ցան կա ցած 
ան ձի հա մար, սա կայն կա րող է մահ 
պատ ճա ռել մի  այն մե կ ան ձի։ Նման դեպ-
ք� մ շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-
վոր ե ղա նա կը բա ցա կա յ� մ է։ 

Այս հար ցի հետ կապ ված մաս նա գի-
տա կան գրա կա ն�  թյան մե ջ կան տար-
բեր կար ծիք ներ։ Ա.Ի. Տիշկ ևի չը, Վ.Վ. 
Ստւս շի սը, Մ.Ի. Բա ժա նո վը գտ ն� մ են, 
որ այն դեպ քե ր� մ, ե րբ օգ տա գործ ված 
մի  ջո ցը կա րող է մահ պատ ճա ռել թե կ� զև 
մի  այն մե կ ան ձի, սա կայն այն վտան գի է 
են թար կ� մ այն տեղ գտն վող յ�  րա քան-
չյ� ր ան ձի կյան քը, հան ցա վո րի կող մի ց 
ը նտր ված մի  ջո ցը պետք է դի տել շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր։ Հա կա ռակ 
այս դիր քո րոշ ման, Լ.Լ. Կր� գ լի կո վը, 
Ա.Ն. Պո պո վը և մյ� ս նե րը գտ ն� մ են, 
որ մե կ գոր ծո ղ�  թյամբ մի  ա ժա մա նակ մի  
շարք օբյեկտ նե րի ո չն չաց ման վտանգն 
է ա ռաջ բե ր� մ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նակ, այլ ոչ թե մե կ գոր-
ծո ղ�  թյամբ մի  ա ժա մա նակ վտան գի են-
թարկ ված մի  շարք օբյեկտ նե րից մի  այն 
մե  կի ո չն չաց ման վտան գը։

 Գործ նա կա ն� մ ա ռա վել շատ են 
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նման խն դիր ներ ծա գ� մ հրա զե նով ար-
ձակ ված մե կ կրա կո ցի դեպ ք� մ։ Ը ստ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան քրե ա-
կան ի րա վ� նք դա սագր քի հե ղի նակ նե-
րի, « մե կ կրա կո ցը չի կա րող հա մար վել 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր»։ 
Խոս քը, բնա կա նա բար, մե կ փամ փ� շ-
տի ար ձակ ման մա սին է, ո րը տ�  ժո ղից 
բա ցի վտան գա վոր չէ այլ ան ձի կյան քի 
հա մար։ 

Այ սինքն՝ մի  այն ի րա վի ճա կային ե եր-
կա րա ժամ կետ վտան գա վոր մի  ջոց նե րի 
գոր ծադր ման դեպ ք� մ է վտանգ սպառ-
ն� մ շա տե րի կյան քին, ի սկ սահ մա նա-
փակ վտան գա վոր մի  ջոց նե րի կի րառ ման 
դեպ ք� մ վտան գը սպառ ն� մ է շա տե րից 
մե  կի կյան քին։

 Սա կայն հան րավ տանգ մի  ջո ցի կի րա-
ռ�  մը դեռևս բա վա րար չէ սպա ն�  թյ� -
նը շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված հա մա րե լ�  հա-
մար։ Վեր ջինս այդ պի սին է հա մար վ� մ 
մի  այն այն դեպ ք� մ, ե րբ օգ տա գործ վել 
է այն պի սի պայ ման նե ր� մ, ե րբ դրանց 
օդ տա գոր ծ�  մը մի  ա ժա մա նակ ի րա-
կան վտանգ է ստեղ ծ� մ այլ ան ձի կամ 
ան ձանց կյան քի հա մար։ Այ սինքն՝ հան-
րավ տանգ մի  ջո ցի կի րա ռ� մն  �  ղ ղա կի-
ո րեն կապ ված է ո րո շա կի ի րադ ր0  թյան 
հետ, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ ա րար քը 
մի  դեպ ք� մ են թա կա է ո րակ ման որ պես 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն, 
մյ� ս դեպ ք� մ՝ ո չ։ Ի նչ պես ար դեն նկա-
տե ցինք, որ պես կա նոն, հրա զե նից ը նդ-
հ� պ կրա կո ցը վտանգ չի ստեղ ծ� մ այլ 
ան ձանց կյան քի հա մար, ի սկ ո րո շա կի 

հե ռա վո ր�  թյ�  նից ար ձա կած կրա կո ցը՝ 
պայ մա նա վոր ված կո տո րակ նե րի ցրման 
շա ռավ ղով, չա փե րով և այլ հան գա մանք-
նե րով, կա րող է վտանգ ստեղ ծել խո-
ցե լի �  թյան գո տ� մ (|տն վող ան ձանց 
հա մար։ Կամ, ը նդ հա ն� ր օգ տա գործ-
ման սնն դի գ�  նա վո ր�  մը վտան գա վոր 
է շա տե րի կյան քի հա մար, մի նչ դեռ մե կ 
բաժսւկ ս� ր ճի թ�  նա վո ր�  մը այդ պի սին 
չէ, ն� յ նիսկ, ե թե թ�  նա վոր ված ս� ր ճը 
սխալ մամբ մա տ� ց վի այլ ան ձի։ Կամ, 
հան ցա գոր ծին հաս տա տա պես հայտ նի 
և բնա կա րա ն� մ մի  այ նակ գտն վող տ� -
ժո ղի սպա ն�  թյ�  նը բնա կա րա նի պայ-
թեց ման, հր կիզ ման, փլ� զ ման ե ղա նա-
կով չի կա րող դիտ վել որ պես շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյ� ն և հա կա ռա կը՝ 
հան ցա գոր ծին հաս տա տա պես հայտ-
նի և բնա կա րա ն� մ մի  այ նակ չգտն վող 
տ�  ժո ղի սպա ն�  թյ�  նը պայ թեց ման, 
հր կիզ ման, փլ� զ ման ե ղա նա կով պետք 
է դիտ վի որ պես շա տե րի կյան քի հա-
մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար-
ված սպա ն�  թյ� ն։ Կամ, օ րի նակ՝ մի  այն 
տ�  ժո ղի օգ տա գոր ծած սնն դի, ջրի թ� -
նա վոր մամբ կա տար ված սպա ն�  թյ�  նը 
չի կա րող դիտ վել որ պես շա տե րի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա-
տար ված սպա ն�  թյ� ն և հա կա ռա կը՝ 
տ�  ժո ղին սպա նե լ�  նպա տա կով նաև 
այլ ան ձանց օգ տա գործ ման հա մար ը նդ-
հա ն� ր սնն դի և ջրի թ�  նա վոր մամբ կա-
տար ված սպա ն�  թյ�  նը պետք է դիտ վի 
որ պես շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյ� ն։ Կամ, օ րի նակ՝ հան ցա վո րին հաս-
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տա տա պես հայտ նի և ավ տո մե  քե նա յով 
մի  այ նակ ըն թա ցող տ�  ժո ղին սպա նե լ�  
նպա տա կով ավ տով թա րի կազ մա կեր-
պ�  մով սպա ն�  թյ�  նը չի կա րող դիտ վել 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն և 
հա կա ռա կը՝ հան ցա վո րին հաս տա տա-
պես հայտ նի և ավ տո մե  քե նա յ� մ մի  այ-
նակ չգտն վող տ�  ժո ղին սպա նե լ�  նպա-
տա կով ավ տով թա րի կազ մա կերպ մամբ 
սպա ն�  թյ�  նը պետք է ո րակ վի որ պես 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն։ 

Ինչ պես նշել է Մ.Ի. Ու զ�  նյա նը, « Դա-
տա կան պրակ տի կան այդ հան ցա կազմն  
առ կա է հա մա ր� մ, ե րբ սպա ն�  թյան 
ե ղա նակն ի նք նին վտան գա վոր է լի ն� մ 
շր ջա պա տի մարդ կանց կյան քի հա մար։ 
Ը նդ ո ր� մ, ե լա կե տը պետք է հա մա րել ոչ 
մի  այն այն, թե գոր ծադր ված մի  ջոց ներն 
�  գոր ծիք ներն ի րենց բն� յ թով ի նչ պի-
սին են ե ղել, կա րող է ին ա րդյոք ի րա կան 
վտանգ ստեղ ծել շր ջա պա տի մարդ կանց 
կյան քի հա մար, թե ոչ, այլև այն, թե յ� -
րա քան չյ� ր կոնկ րետ դեպ ք� մ դրանց 
գոր ծադր ման հետ ևան քով ի րա կա ն� մ 
այդ պի սի վտանգ ստեղծ վել է, թե ոչ»։ 

Այ սինքն՝ հան րավ տանգ մի  ջո ցի հան-
րավ տանգ հատ կ�  թյ�  նը դեռևս բա վա-
րար չէ ա րար քը շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
հա մա րե լ�  հա մար, այլ ան հրա ժեշտ է, 
որ յ�  րա քան չյ� ր կոնկ րետ ի րա վի ճա-
կ� մ այն վտան գա վոր լի նի նա խա տես-
ված զո հից բա ցի այլ ան ձի կամ ան ձանց 
կյան քի հա մար։

 Սա կայն հան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող-

մի  այս հատ կա նիշն ա ռան ձին վերց րած 
ն� յն պես բա վա րար չէ ա րար քը ՀՀ քրե-
ա կան օ րենս գր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի 6-րդ կե տով ո րա կե լ�  հա մար։ Ա նհ-
րա ժեշտ է, որ յ0  րա քան չյ0 ր կոնկ րետ 
դեպ ք0 մ հան ցա վո րը գի տակ ցի իր 
գոր ծո ղ0  թյ0 ն նե րի վտան գա վոր բն0 յ-
թը մե  կից ա վե լի ան ձանց կյան քի հա-
մար։ 

Օ րի նակ՝ Ա-ն մթ0  թյան մե ջ նկա-
տե լով այ գ0 ց գո ղ0  թյ0 ն կա տա րող 
ան ձին՝ կո տո րակ նե րով լից քա վոր ված 
որ սոր դա կան հրա ցա նից կրա կել է նրա 
0  ղ ղ0  թյամբ էւ սպա նել նրան։ Սա կայն 
պարզ վել է, որ զո հի հետ մի  ա սին ե ղել 
է ես մե կ ան ձ, ո րին Ա-ն չի նկա տել և 
չի գի տակ ցել իր գոր ծո ղ0  թյան վտան-
գա վոր բն0 յ թը նաև այլ ան ձի կյան քի 
հա մար։ Տվյալ դեպ ք0 մ, չնա յած օգ-
տա գոր ծած հան րավ տանգ մի  ջո ցին, 
ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն0  թյ0 ն, 
քա նի որ օ րեն ք0 մ նշ ված ծան րաց նող 
հան գա ման քը չի ը նդ գրկ վել հան ցա-
վո րի գի տակ ց0  թյամբ։ Այ սինքն՝ օգ-
տա գործ վող մի  ջո ցի այլ ան ձի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր բն0 յ թը չգի տակ-
ցե լը բա ցա ռ0 մ է ա րար քը շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն0  թյ0 ն ո րա կե-
լը։ Ի նչ պես սահ ման ված է ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-
ս0 մ, դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծ0  թյան 
ծան րաց նող հան գա մանք նե րի հա մար 
ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վ0  թյան, ե թե նա գի տակ ցել է 
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այդ հան գա մանք նե րը։
 Շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-

վոր ե ղա նա կով սպա ն0  թյ0  նը կա րող 
է կա տար վել ի նչ պես 0  ղ ղա կի, այն պես 
էլ ա ն0 ղ ղա կի դի տա վո ր0  թյամբ։ Տվյալ 
դեպ ք� մ հան ցա վո րը գի տակ ց� մ է իր 
կող մի ց ը նտր ված ե ղա նա կի վտան գա-
վոր լի նե լը մե  կից ա վե լի ան ձանց կյան-
քի հա մար, նա խա տե ս� մ է վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րը և մի  դեպ ք� մ ցան կա ն� մ 
է, որ դրանք ա ռա ջա նան, ի սկ մյ� ս դեպ-
ք� մ, չցան կա նա լով վտան գա վոր հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջա ց�  մը, գի տակ ցա բար 
թ� յլ է տա լիս դրանք։ Այ սինքն՝ հան-
ցա վո րի դի տա վո ր�  թյ� նն ը նդ գր կ� մ 
է հան ցա վոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի հետ-
ևան քով մե  կից ա վե լի ան ձանց կյան քին 
վտանգ սպառ նա լը։ Ը նդ ո ր� մ, մի  դեպ-
ք� մ՝ ո րո շա կի ան ձի կամ ան ձանց սպա-
ն�  թյան նկատ մամբ հան ցա վո րը դրս ևո-
ր� մ է �  ղ ղա կի, և այլ ան ձանց մահ կամ 
մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  
հնա րա վո ր�  թյան նկատ մամբ՝ ա ն� ղ-
ղա կի դի տա վո ր�  թյ� ն, մյ� ս դեպ ք� մ՝ 
վտան գի են թարկ ված բո լոր ան ձանց 
նկատ մամբ ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր� -
թյ� ն։ Նման դիր քո րո շ� մ, տար բեր ձևա-
կեր պ� մն  ե րով, ար տա հայ տել են նաև 
Մ.Ի. Յա կ�  բո վի չը, Վ.Ֆ. Կի րի չեն կոն, 
Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կո վը, Վ.Գ. Բե լյա ևը, 
Ն.Մ. Սվիդ լո վը, Լ.Ա. Ա նդ րե ևան, Ս.Վ. 
Բո րո դի նը և մյ� ս նե րը։

Տ.Վ. Կոնդ րա շո վայի կար ծի քով, շա-
տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով սպա ն�  թյ�  նը հնա րա վոր է 
կա տա րել ի նչ պես �  ղ ղա կի, այն պես էլ 
ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյամբ, այդ թվ� մ 

զո հի հետ մի  ա սին վտան գի են թարկ-
ված այլ ան ձանց մահ վան ա ռա ջաց ման 
նկատ մամբ կա րող է դրս ևոր վել ի նչ պես 
ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյ� ն, այն պես էլ 
ան զգ�  շ�  թյ� ն։ Ա.Ն. Պո պո վը նման մո-
տե ց�  մը հա մա րել է ա նըն դ�  նե լի և նկա-
տել, որ շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյ�  նը դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծ�  թյ� ն 
է, որ տեղ նա խա տես ված բո լոր հնա րա-
վոր հետ ևանք նե րի նկատ մամբ կա րող 
է լի նել մի  այն հան ցա վո րի դի տա վո ր� -
թյ�  նը։ Ե թե որ ևէ հետ ևան քի նկատ մամբ 
հան ցա վո րը դրս ևո րել է ան զգ�  շ�  թյ� ն, 
ա պա, ը ստ նրա, այդ հետ ևան քը դ� րս է 
գտն վ� մ տվյալ հան ցա կազ մի  շր ջա նա-
կից։ Ա. Ն. Պո պո վի տե սա կետն ըն դ�  նե-
լի է, որ քա նով որ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կի է �  թյ�  նը մի  այն 
այն ան ձանց կյան քի հա մար վտան գա-
վոր հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման վտան-
գի ստեղ ծ� մն  է, ի սկ այդ պի սի փաս տա-
կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ց� մն  ար դեն 
գտն վ� մ է քն նարկ վող հան ցա կազ մի ց 
դ� րս։ 

Ո րոշ հե ղի նակ նե րի պնդ մամբ, այս 
հան ցա գոր ծ�  թյան դեպ ք� մ զո հը պետք 
է կոնկ րե տաց ված լի նի, քա նի որ հան-
ցա գոր ծը նպա տա կադր վ� մ է կոնկ րետ 
ան ձի սպա ն�  թյան։ Հետ ևա բար, ը ստ 
նրանց, շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյ�  նը կա-
րող է կա տար վել մի  այն �  ղ ղա կի դի տա-
վո ր�  թյամբ։ Դժ վար չէ նկա տել, նման 
տե սա կե տի ըն դ� ն ման դեպ ք� մ խիստ 
կնե ղաց վի հան ցա կազ մի  կի րառ ման 
շրջա նա կը, քա նի որ այն տեղ չեն կա րող 
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ը նդ գրկ վել ա ռան ձին վերց րած ա ն� ղ ղա-
կի դի տա վո ր�  թյամբ կա տար վող հան-
ցա գոր ծ�  թյան դեպ քե րը։

Քն նարկ ման ա ռար կա են դար ձել նաև 
ա րար քի ո րակ ման խն դիր նե րը՝ պայ մա-
նա վոր ված տ�  ժող նե րի թվով։ Ըն դ� ն վել 
և գործ նա կա ն� մ կի րա ռ� մ է ստա ցել 
այն դր� յ թը, հա մա ձայն ո րի, ե թե շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյան ժա մա նակ 
ան ձն �  նե ցել է եր կ�  կամ ա վե լի ան-
ձանց սպա նե լ�  դի տա վո ր�  թյ� ն, ա պա 
ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ոչ մի  այն 
որ պես շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյ� ն, այլև եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց 
սպա ն�  թյ� ն։ Այ սինքն՝ ա րար քը պետք է 
ո րակ վի որ պես շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով եր կ�  կամ ա վե-
լի ան ձանց սպա ն�  թյ� ն, ե թե հան ցա-
վորն �  ղ ղա կի կամ ա ն� ղ ղա կի դի տա-
վո ր�  թյամբ սպա նել է եր կ�  կամ ա վե լի 
ան ձանց, մի  ա ժա մա նակ նա խա տե սել և 
գի տակ ցա բար թ� յլ է տվել այլ ան ձանց 
կյան քին սպառ նա ցող ի րա կան վտանգ։ 
Ի սկ այն դեպ քե ր� մ, ե րբ հան ցա վո րը 
գի տակ ցել է, նա խա տե սել և թ� յլ է տվել 
բո լոր ան ձանց մա հը և այլ ան ձանց կյան-
քին վտանգ չի սպւսռ նա ցել, ա րար քը 
են թա կա է ո րակ ման որ պես եր կ�  կամ 
ա վե լի ան ձանց սպա ն�  թյ� ն Այ սինքն, 
այն դեպ քե ր� մ, ե րբ սպան վել են վտան-
գի են թարկ ված բո լոր ան ձինք, կամ հան-
ցա վո րը ձգ տել է մահ պատ ճա ռել մի  քա-
նի ան ձանց, ա ռանց այլ ան ձանց կյան քը 
վտան գի են թար կե լ� , ա րար քը չի կա րող 
ո րակ վել որ պես շա տե րի կյան քի հա մար 

վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյ� ն։

 Հետ ևա բար, հան ցա գոր ծ�  թյան կա-
տար ման ե ղա նա կը, ա ռան ձին վերց րած, 
ա ռանց դի տա վո ր�  թյան ձևի, չի կա-
րող ո րո շիչ լի նել ա րար քը ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ 
կե տով ո րա կե լ�  հա մար։ Ե թե հան ցա-
վո րի դի տա վո ր�  թյ� նն �  ղղ ված է ե ղել 
եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց սպա ն�  թյա-
նը, և նա իր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րով հա սել 
է իր հան ցա վոր նպա տա կին, ա պա նման 
դեպ ք� մ հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման 
ե ղա նակն ար դեն ո րո շիչ լի նել չի կա րող, 
և ան ձը քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� -
թյան կեն թարկ վի մի  այն եր կ�  կամ ա վե-
լի ան ձանց սպա ն�  թյան հա մար։ Օ րի-
նակ՝ հա վաք ված խմ բի բո լոր ան դամն  ե-
րին սպա նե լ�  նպա տա կով հան ցա վո րի 
կող մի ց նրանց վրա կրա կա հերթ ար ձա-
կե լը կամ նռ նակ նե տե լը, չնա յած հան-
րա վտանգ ե ղա նա կին, չի կա րող դիտ վել 
որ պես շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյ� ն, քա նի որ առ կա է հա վաք ված խմ բի 
բո լոր ան դամն  ե րին սպա նե լ�  հան ցա վո-
րի մի  աս նա կան դի տա վո ր�  թյ�  նը։ 

Այս ա ռ0  մով սխալ պետք է հա մա րել 
Ար ման Սի մո նյա նի վե րա բե րյալ քրե ա-
կան գոր ծով նա խաքն նա կան մարմն  ի և 
Եր ևան քա ղա քի քրե ա կան դա տա րա նի 
դա տավ ճի ռը, ո րով Ա.Սի մո նյա նը հան-
ցա վոր է ճա նաչ վել և դա տա պարտ վել 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 6-րդ կե տով, 34-104 հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով, 185 և 235 
հոդ ված նե րով այն բա նի հա մար, որ 
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նա 2006 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29-
ին Եր ևա նի Նո րա գյ0 ղ թա ղա մա ս0 մ 
մար տա կան նռ նա կը նե տել է Ա.Մե լիք-
սե թյա նի ան ձնա կան օգ տա գործ ման 
ՎԱԶ 21214 մակ նի շի ավ տո մե  քե նայի 
0  ղես րա հի մե ջ, ո րի պայ թյ0  նի հետ-
ևան քով ստա ցած բե կո րային վն աս-
վածք նե րից Ա.Ղա մո յա նը մա հա ցել է, 
ի սկ մե  քե նա յ0 մ գտն վող մյ0 ս եր կ0  
ան ձինք՝ Ս. և Ա.Մե լիք սե թյան նե րը 
ստա ցել են հա մա պա տաս խա նա բար 
մի  ջին ծան ր0  թյան և ծանր մարմն  ա-
կան վն աս վածք ներ։ Ի նչ պես պարզ վել 
է նա խաքն ն0  թյամբ և դա տաքն ն0 -
թյամբ և տր ված ո րա կ0 մն  ե րով, Ա. Սի-
մո նյա նի դի տա վո ր0  թյ0 նն 0  ղղ ված Է 
ե ղել մե  քե նա յ0 մ գտն վող բո լոր ե րեք 
ան ձանց սպա յ0  թյա նը, հետ ևա բար 
նման պայ ման նե ր0 մ նրա ա րար ք0 մ 
առ կա է մի  այն եր կ0  կամ ա վե լի ան-
ձանց սպա ն0  թյան հան ցա կազմ, բայց 
ոչ նաև շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա-
ն0  թյան հան ցա կազ մը։ 

Ա րար քի ո րա կ�  մը ո րո շա կի բար դ� -
թյ� ն Է ներ կա յաց ն� մ այն դեպ քե ր� մ, 
ե րբ հան րավ տանգ ե ղա նա կի կի րառ-
մամբ հան ցա վո րը մահ է պատ ճա ռել ոչ 
թե ը նտ րած զո հին, այլ վտան գի են թարկ-
ված այլ ան ձի։

Ն ման դեպ քե ր� մ ա րար քը են թա կա 
Է ո րակ ման որ պես շա տե րի կյան քի հա-
մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար-
ված սպա ն�  թյան փորձ և այլ ծան րաց-
նող հան գա մանք նե րի բա ցա կա յ�  թյան 
դեպ ք� մ՝ հա սա րակ սպա ն�  թյ� ն։ 

Օ րի նակ՝ Ա-ն գտն վե լով ան ձնա կան 

ան բա րյա ցա կամ հա րա բե ր0  թյ0 ն նե րի 
մե ջ հար ևան Բ-ի հետ՝ ո րո շել Է սպա նել 
նրան և, մո տե նա լով վեր ջի նիս բա կին, 
կո տո րակ նե րով լից քա վոր ված որ սոր-
դա կան հրա ցա նից կրա կել Է այն տեղ 
գտն վող Բ-ի և նրա կնոջ 0  ղ ղ0  թյամբ, 
ո րի ար դյ0 ն ք0 մ Բ-ն վն աս վածք չի 
ստա ցել, սա կայն կի նը սպան վել է։ 
Տվյալ դեպ ք0 մ կրա կե լով Բ-ի վրա՝ Ա-ն 
փոր ձել Է նրան սպա նել շա տե րի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով, 
քա նի որ գի տակ ցա բար թ0 յլ Է տվել 
կամ ան տար բեր Է վե րա բեր վել նրա 
կնոջ մահ վան նկատ մամբ։

Ն ման դեպ ք� մ հան ցա վո րի ա րար-
քը են թա կա Է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 34-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տով և 104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 
որ պես շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյան փորձ և հա սա րակ սպա ն�  թյ� ն։ 
Կոնկ րետ դեպ ք� մ կնո ջը մահ պատ ճա-
ռե լը չի կա րող ո րակ վել որ պես շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն, քա նի որ 
հան րավ տանգ ե ղա նակն �  ղղ ված է ե ղել 
ա մ� ս ն�  նկատ մամբ, ո րին այդ ե ղա նա-
կով փոր ձել է սպա նել հան ցա վո րը։ Այս 
խնդ րի հետ կապ ված՝ չի կա րե լի հա մա-
ձայ նել այն իմ պե րա տիվ դր� յ թի հետ, 
ո րը տեղ է գտել ՀՀ փաս տա բան նե րի մի -
ջազ գային մի  �  թյան կող մի ց հրա տա րակ-
ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան 
քրե ա կան օ րենսգր քի մե կ նա բա ն�  թյ� ն-
ներ» –� մ, հա մա ձայն ո րի՝ «ե թե ո րո շա կի 
ան ձի փո խա րեն սպան վ� մ է մե կ �  րի շը, 
ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ 

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

øÜÜÆâ / N4 / 201624



25

քրե ա կան օ րենսգր քի 34-104 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 6-րդ կե տով և ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 109 հոդ վա ծով»։ Ի րա կա ն� մ 
այդ պես կա րող է ո րակ վել մի  այն « հար-
վա ծի շեղ ման» կամ բո լոր այն դեպ քե-
ր� մ, ե րբ այլ ան ձանց մա հը պատ ճառ վել 
է հան ցա վո րի ան զգ�  շ�  թյան հետ ևան-
քով, ի սկ ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյան 
բո լոր դեպ քե ր� մ առ կա է սպա ն�  թյան 
հան ցա կազմ։

« Դի տա վո րյալ սպա ն�  թյ� ն նե րի վե-
րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան պրակ-
տի կայի մա սին» ՀՀ Գե րա գ� յն դա տա-
րա նի պլե ն�  մի  1993 թվա կա նի դեկ տեմ-
բե րի 2-ի ո րոշ ման հա մա ձայն, շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյան դեպ ք� մ այլ 
ան ձանց մարմն  ա կան վն աս վածք պատ-
ճառ վե լիս հան ցա վո րի գոր ծո ղ�  թյ� ն-
նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյան և դի տա վո ր� -
թյամբ ա ռող ջ�  թյա նը վն աս հասց նե լ�  
հա մար նա խա տե սող հոդ ված նե րով։

Ն ման դիր քո րո շ� մ Է ար տա հայ տել 
նաև ՌԴ Գե րա գ� յն դա տա րա նի պլե ն� -
մը սպա ն�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով ի նչ պես նախ կին, այն պես էլ 1999 
թվա կա նի հ� ն վա րի 27-ի ո րոշ մամբ։

Լ.Լ. Կր� գ լի կո վի կար ծի քով, ա րար-
քի ո րա կ�  մը հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի 
հա մակ ց�  թյամբ ճիշտ է, քա նի որ տվյալ 
սպա ն�  թյան ո րակ յալ հան գա ման քը 
կա տար ման ե ղա նակն է, այլ ոչ թե նրա 
կի րառ ման հետ ևան քը։ Մ.Դ. Շար գո-
րոդս կին, Բ.Վ. Զդ րա վո մի ս լո վը ն� յն պես 
գտ ն� մ են, որ նման դեպ քե ր� մ պատ-

ճառ ված մարմն  ա կան վն աս վածք նե րը 
պա հան ջ� մ են ի նք ն�  ր� յն ո րա կ� մ։ 

Ըստ Յ� .Ի. Լյա պ�  նո վի, Ն.Ի. Վետ-
րո վի՝ շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կի է �  թյ�  նը մի  այն այլ 
ան ձանց հա մար վտան գա վոր հետ ևանք-
նե րի ա ռա ջաց ման վտան գի ստեղ ծ� մն  
է, ի սկ այդ պի սի փաս տա կան հետ ևանք-
նե րի ա ռա ջա ց0 մն  ար դեն գտն վ0 մ է 
քն նարկ վող հան ցա կազ մի ց դ0 րս։

 Կան նաև հա կա ռակ դիր քո րոշ ման 
կողմն  ա կից ներ, մաս նա վո րա պես Ս.Վ. 
Բո րո դի նը, Ա.Ա. Պի ոնտ կովս կին, Վ.Դ. 
Մեն շա գի նը և այլք գտ ն� մ են, որ մարմ-
նա կան վն աս վածք նե րը ա ռա վել ծանր 
հան ցա գոր ծ�  թյան, այ սինքն՝ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյան օբյեկ տիվ 
կող մի  տար րե րից մե կն են, հետ ևա բար և 
կորց ն� մ են ի նք ն�  ր� յն հան ցա գոր ծ� -
թյան նշւս նա կա թյ�  նը, �  ս տիև ի նք ն� -
ր� յն ո րա կ� մ չեն պա հան ջ� մ։

 Մեր կար ծի քով, շա տե րի կյան քի հա-
մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար-
ված սպա ն0  թյան ժա մա նակ այլ ան-
ձանց մարմն  ա կան վն աս վածք պատ-
ճա ռե լ0  դեպ ք0 մ հան ցա վո րի ա րար քը 
պետք է ո րակ վի սպա ն0  թյան և դի տա-
վո ր0  թյամբ մարմն  ա կան վն աս վածք 
պատ ճա ռե լ0  հան ցա գոր ծ0  թյ0 ն նե րի 
հա մակ ց0  թյամբ։ Ի սկ այն դեպ քե ր� մ, 
ե րբ շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-
վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյան դեպ ք� մ մի  ա ժա մա նակ հան ցա վո-
րի կող մի ց նաև ան զգ�  շո րեն մահ, ծանր 
կամ մի  ջին ծան ր�  թյան վն աս է պատ-
ճառ վել նաև այլ ան ձանց, ա րար քը ՀՀ 
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քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 6-րդ կե տի հետ մի  ա ժա մա նակ են-
թա կա է ո րակ ման նաև ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 109, 120, 121 հոդ ված նե րով։

Ս.Ա ռա քե լյա նը ն� յն պես նկա տել է, 
որ «ս պա ն�  թյան ըն թաց ք� մ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կի 
կի րա ռ� մն  ա մե ն ևին էլ չի նշա նա կ� մ, որ 
այլ ան ձանց ևս պետք է վն աս պատ ճառ-
վի։ Նշ ված ե ղա նա կի՝ որ պես ծան րաց-
նող հան գա ման քի, է �  թյ� նն այն է, որ 
վեր ջի նիս կի րա ռ�  մը ըն դա մե  նը վտանգ 
է սպառ ն� մ շա տե րի կյան քին, ի սկ նման 
հետ ևանք նե րի փաս տա ցի ա ռա ջա ց� մն  
ար դեն դ� րս I քն նարկ վող հան ցա կազ մի  
շր ջա նակ նե րից»։ 

Օ րի նակ՝ նա խաքն նա կան մարմն  ի 
կող մի ց Ա.Մ0  րադ խա նյա նին ՀՀ քրե-
ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին, 6-րդ, 34-104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին, 6-րդ կե տե րով և 235 հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով մե  ղադ րանք է ա ռա-
ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա Ո ւկ-
րաի նայի Պոլ տա վա քա ղա ք0 մ ծա վա-
լած տն տե սա կան գոր ծ0  նե 0  թյան ըն-
թաց ք0 մ Կիև քա ղա ք0 մ բնակ վող հա-
մե րկ րա ցի Լ. Մեհ րաբյւս նից պա հան-
ջե լով 0  չս տա նա լով ի րեն պատ կա նող 
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի գ0  մար նե-
րը, թշ նա մա բար է տրա մադր վել նրա 
նկատ մամբ և. ո րո շել է վրեժխն դիր լի-
նել՝ սպա նել նրան։ Այդ նպա տա կով Ա. 
Մ0  րադ խա նյա նը ա պօ րի նի ձեռք է բե-
րել և կրել «ՏՏ» տե սա կի ա տր ճա նակ 
և փամ փ0 շտ ներ։ Այ ն0  հետև, տե ղե-
կա նա լով, որ Լ.Մեհ րա բյա նը գտն վ0 մ 
է Եր ևա ն0 մ և ճշ տե լով, որ նա հա ճախ 

լի ն0 մ է Տիգ րան Մեծ փո ղո ցի 3-րդ նր-
բանց քի թիվ 50 հաս ցե 0 մ բնակ վող 
Եղ բոր՝ Ռ0  բեն Մեհ րա բյա նի տա նը, 
իր հան ցա վոր մտադ ր0  թյ0 նն ի րա կա-
նաց նե լ0  նպա տա կով 2002 թվա կա նի 
հ0  նի սի 24-ին, ժա մը 23-ի սահ ման նե-
ր0 մ ե կել է հի շյալ տան մոտ, տես նե-
լով բա կ0 մ նս տած Լ.Մեհ րա բյա նին 0  
նրա հա րա զատ նե րին, ա տր ճա նա կից 
կրա կոց ներ է ար ձա կել նրանց վրա և 
0  ղ ղա կի դի տա վո ր0  թյամբ սպա նել 
Լ.Մեհ րա բյա նին, ա ն0 ղ ղա կի դի տա-
վո ր0  թյամբ՝ վեր ջի նիս հորն 0  եղ բո-
րը՝ Վ. և Ռ. Մեհ րա բյան նե րին, քե ռ0 ն՝ 
Ս.Հա ր0  թյ0  նյա նին, տար բեր աս տի-
ճա նի հրա զե նային վն աս վածք ներ 
պատ ճա ռել քրո ջը՝ Ք.ՄԵհ րա բյա նին և 
քե ռ0  տղային՝ Ա.Հա ր0  թյ0  նյա նին։

 Շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-
վոր ե ղա նա կով 4 ան ձի սպա ն0  թյան 
կա տար ման հա մար Ա.Մ0  րադ խա նյա-
նի հան ցա վոր ա րար քը ո րա կե լով ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 1-ին և 6-րդ կե տե րով, նա-
խաքն նա կան մար մի  նը Ք.Մեհ րա բյա-
նին և Ա.Հա ր0  թյ0  նյա նին պաա ճա ռած 
թեթև և ծանր մարմն  ա կան վն աս վածք-
նե րը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 112 և 
117 հոդ ված նե րով ո րա կե լ0  փո խա րեն 
ո րա կել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 6-րդ կե-
տե րով, որ պես շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
եր կ0  ան ձանց սպա ն0  թյան փորձ։ 

Ինչ պես դժ վար չէ նկա տել, նա-
խաքննա կան մարմն  ի կի րա ռած բա հաձ-
ևը ա րար քը մի  ա ժա մա նակ ՀՀ քրե ա կան 

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

øÜÜÆâ / N4 / 201626



27

օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին 
և 6-րդ և 34-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին 
և 6-րդ կե տե րով ո րա կե լը սխալ է։ Ի նչ պես 
ար դեն նշել ե նք, շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյան ժա մա նակ այլ ան ձանց 
մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  
դեպ ք� մ հան ցա վո րի ա րար քը պետք 
է ո րակ վի սպա ն�  թյան և դի տա վո ր� -
թյամբ մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա-
ռե լ�  հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի հւս մակ ց� -
պամբ, քա նի որ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կի է �  թյ�  նը մի  այն 
այլ ան ձանց հա մար վտան գա վոր հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջաց ման վտան գի ստեղ-
ծ� մն  է, ի սկ այդ պի սի փաս տա կան հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջա ց�  մը ար դեն գտն վ� մ 
է քն նարկ վող հան ցա կազ մի ց դ� րս։ Դա-
տաքն ն�  թյան ըն թաց ք� մ �  ղղ վել է թ� յլ 
տր ված սխա լը, և Մ�  րադ խա նյա նը ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին, 6-րդ կե տե րով, 112 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 5-րդ կե տով, 117 հոդ վա ծով և 
235 հոդ վա ծի 1-ին մա սով դա տա պարտ-
վել է ցմահ ա զա տազրկ ման:

 Մեկ այլ օ րի նակ՝ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Օ շա կան գյ0  ղի բնա կիչ Ար թ0 ր 
Զոհ րա բյա նը, 2005 թվա կա նի նոյեմ բե-
րի 18-ին, ժա մը 1630 –ի սահ ման նե ր0 մ, 
հո ղակ տո րի պատ կա նե լ0  թյան հար-
ցի շ0 րջ վի ճա բա ն0  թյան մե ջ մտ նե լով 
ն0 յն գյ0  ղի բնա կիչ ներ Վեր դյան նե րի 
հետ, ն0 յն օ րը, ժա մը 1830 –ի սահ ման-
նե ր0 մ, ո գե լից խմի չք օգ տա գոր ծած 
վի ճա կ0 մ տա նից վերց րել է ա պօ րի նա-
բար ձեռք բե րած և պա հած Ֆ-1 տե սա-
կի ձեռ քի մար տա կան նռ նա կը, գնա ցել 

Վերդյւսն նե րի տան մոտ՝ հաս տա տա-
պես ի մա նա լով, որ տանն են գտն վ0 մ 
Վեր դյան նե րի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը, 
սպա նե լ0  դի տա վո ր0  թյամբ, խ0  լի գա-
նա կան դր դ0 մն  ե րից ել նե լով, քա շել Է 
պայ թ0  ցի չի օ ղա կը և պա տ0  հա նից 
նռ նա կը նե տել Վեր դյան նե րի տան հյ0 -
րա սե նյակ, ո րի պայ թյ0  նի հետ ևան քով 
Ի րի նա Վեր դյա նը և նրա ան չա փա հաս 
ե րե խա ներ Ար մի  նե և Ար թ0 ր Վեր դյան-
նե րը ստա ցած բե կո րային վն աս վածք-
նե րից մա հա ցել են, Ֆրիդ րիխ Վեր դյա-
նի ա ռող ջ0  թյան պատ ճառ վել Է մի  ջին 
ծան ր0  թյան, Լյո վա Թով մա սյա նին` 
ծանր վն աս։

Նշ ված հան ցա վոր ա րար քի և կա-
տա րած այլ հան ցա գոր ծ0  թյ0 ն նե րի 
հա մար Ա.Զոհ րա բյա նին մե  ղադ րանք 
Է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 6-րդ 
և 10-րդ, 34-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին, 6-րդ 1ւ 10-րդ կե տե րով, 185 հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով, 235 հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով, 258 հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի 1-ին կե տով, 268 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով և 271 հոդ վա ծով։ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին, 6-րդ 10-րղ կե տե րով կա տա րած 
հան ցա գոր ծ0  թյան, այն է՝ խ0  լի գա-
նա կան դր դ0 մն  ե րով շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր Ե ղա նա կով ե րեք 
ան ձանց սպա ն0  թյան կա տար ման հա-
մար Ա.Զոհ րա բյա նը դա տա պարտ վել Է 
ցմահ ա զա տազրկ ման, մյ0 ս հոդ ված-
նե րով՝ այլ պա տիժ նե րի, վերջ նա կա նը՝ 
ցմահ ա զա տազրկ ման։

Տ վյալ գոր ծով, փաս տո րեն, ն� յն-
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պես հան ցա վո րի ա րար քը ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 
6-րդ, 10-րդ կե տե րի հետ մի  ա սին ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 112 և 113 հոդ ված-
նե րով ո րա կե լ�  փո խա րեն սխալ մամբ 
ո րակ վել Է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34-
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 6-րդ և 10-
րդ կե տե րով։

 Գործ նա կա ն� մ պա տա հ� մ են ոչ քիչ 
դեպ քեր, ե րբ հան ցա վո րը գոր ծ� մ է շա-
տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա-
նա կով, սա կայն նրա գոր ծո ղ�  թյան ար-
դյ� ն ք� մ ոչ մի  հետ ևանք չի ա ռա ջա ն� մ։ 
Օ րի նակ՝ հար բած վի ճա կ� մ ան ձը կրա-
կա հերթ է ար ձա կել ան ցորդ նե րի �  ղ ղ� -
թյամբ՝ ի րա կան վտան գի են թար կե լով 
նրանց կյան քը, բայց, բա րե բախ տա բար, 
նրան ցից որ ևէ մե  կը չի տ�  ժել։ Տվյալ 
դեպ ք� մ ա րար քի ո րա կ�  մը կախ ված 
է այն բա նից, թե ի նչ դի տա վո ր�  թյամբ 
է գոր ծել հան ցա վո րը։ Ե թե հան ցա վո րը 
գոր ծել է որ ևէ մե  կին սպա նե լ�  �  ղղւս-
կի դի տա վո ր�  թյամբ, ա րար քը են թա կա 
է ո րակ ման որ պես շա տե րի կյան քի հա-
մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար-
ված սպւս ն�  թյան փորձ, ի սկ ե թե հան-
ցա վո րը վտան գի են թարկ ված բո լոր ան-
ձանց մահ վան ա ռա ջաց ման նկատ մամբ 
դրս ևո րել է ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյ� ն, 
ա պա ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն�  թյան 
փորձ, քա նի որ սպա ն�  թյան փոր ձը 
կա րող է կա տար վել մի  այն �  ղ ղա կի դի-
տա վո ր�  թյամբ։ Նման դեպ ք� մ հան ցա-
վո րը պետք է պա տաս խա նատ վ�  թյան 
են թարկ վի այն հան ցա գոր ծ�  թյան կա-

տար ման հա մար, ո րի հատ կա նիշ նե րը, 
գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից ել նե-
լով, առ կա են նրա գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր� մ։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ հր կիզ ման, պայ-
թեց ման կամ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր այլ ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյ�  նը զ�  գորդ վել է �  րի շի գ� յ-
քը զգա լի կամ խո շոր չա փե րով ո չն չաց-
նե լ�  կամ վն ա սե լ�  հետ, ա պա ա րար-
քը են թա կա է լրա ց�  ցիչ ո րակ ման նաև 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 185 հոդ վա ծի 
հա մա պա տաս խան մա սով։ Նման դեպ-
քե ր� մ հան ցա վո րի կող մի ց փաս տո րեն 
ո տնձ գ�  թյ� ն է կա տար վ� մ ի նչ պես ան-
ձի կյան քի նկատ մամբ, այն պես էլ սե փա-
կա ն�  թյան, այ սինքն՝ մի  մյան ցով չպայ-
մա նա վոր ված և մաս կամ ամ բող ջ�  թյ� ն 
չկազ մող տա րա սեռ օբյեկտ նե րի նկատ-
մամբ։ Ի սկ ե րբ հան րավ տանգ ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյան և գ� յ քի 
ո չն չաց ման կամ վն աս ման հետ ևան քով 
մար դ� ն ան զգ�  շ�  թյամբ մահ է պատ-
ճառ վել, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 185 հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ կե տով։

Քն նարկ վող հան ցա կազ մի  ա ռն չ� -
թյամբ ո րո շա կի հե տաքրք ր�  թյ� ն կա-
րող են ներ կա յաց նել նաև ավ տոտ րանս-
պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ 
կա տար ված հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րը։ 
Հարկ է նկա տել, որ ավ տոտ րանս պոր-
տային հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րին բն� -
թագ րա կան է մե ղ քի ան զգ� յշ ձևը, ի սկ 
սպա ն�  թյա նը՝ դի տա վո ր�  թյ�  նը։ Հետ-
ևա բար, ե թե ան ձը մահ պատ ճա ռե լ�  
նպա տա կով վրաեր թի է են թար կել տ� -
ժո ղին, առ կա է սպա ն�  թյան հան ցա-
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կազմ, ի սկ ե թե այն կա տար վել է այլ ան-
ձանց կյան քին ի րա կան վտանգ սպառ-
նա լով, առ կա է շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյան հան ցա կազմ։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ հան ցա վո րի կող-
մի ց հան րավ տանգ ե ղա նա կը կի րառ վել 
է ան զգ�  շո րեն, ա պա ա րար քը չի կա րող 
ո րակ վել որ պես շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա ն�  թյ� ն։ 

Օ րի նակ՝ Ա-ն մո ռա նա լով որ սոր դա-
կան հրա ցա նի լից քա վոր ված լի նե լ0  
մա սին, սեղ մե լ է ձգա նը, ո րի ար դյ0 ն-
ք0 մ տե ղի 0  նե ցած կրա կո ցից Բ-ն 
մա հա ցել է, Գ-ն ստա ցել մարմն  ա կան 
վն աս վածք։ Փաս տո րեն, Ա-ն չի գի-
տակ ցել, որ իր գոր ծո ղ0  թյ0 ն նե րով 
ո տնձ գ0 մ է այլ ան ձանց կյան քի դեմ, չի 
նա խա տե սել այդ հետ ևանք նե րի ա ռա-
ջա նա լը, չնա յած պար տա վոր էր և կա-
րող էր նա խա տե սել այն։

Չ նա յած հո գե կան խիստ հ� զ մ� ն քի 
ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ 
պաշտ պա ն�  թյան սահ մա նա զանց մամբ 
կա տար ված սպա ն�  թյ�  նը ն� յն պես 
կա րող է տե ղի �  նե նալ այլ ան ձի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կի ար-
տա քին դրս ևոր մամբ, բայց քա նի որ այն 
պայ մա նա վոր ված է տ�  ժո ղի ա նօ րի նա-
կան վար քագ ծով և հան դի սա ն� մ է դրա-
նով պայ մա նա վոր ված ան ձի հո գե կան 
վի ճա կի և նրա նկատ մամբ դրս ևոր ված 
բռ ն�  թյան ար դյ� նք, այլ ոչ թե այլ ան ձի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
սպա նե լ�  նպա տա կա� ղղ վա ծ�  թյ� ն, 
այդ ի սկ պատ ճա ռով հան ցա վո րի ա րար-

քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 6-րդ կե տով չի կա րող ո րակ-
վել։ Նման դեպ քե ր� մ ա րար քը են թա կա 
է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 105 
կամ 108 հոդ ված նե րով։

ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը սահ մա-
նել է նաև հան րավ տանգ ե ղա նա կով 
կա տար վող այլ հան ցա վոր ա րարք ներ, 
ո րոնց հետ ևան քով ն� յն պես վտանգ-
վ� մ են ան ձանց կյանքն �  ա ռող ջ� -
թյ�  նը, ա ռա ջա ն� մ մարդ կային զո հեր։ 
Այդ ա րարք ներն ի րենց օբյեկ տիվ կող-
մով նման են շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված 
սպա նա րյ� ն նե րին, սա կայն դրան ցից 
տար բեր վ� մ են հան ցա կազ մի  ս� բյեկ-
տիվ կող մի  հատ կա նիշ նե րով, շար ժա ռի-
թով, նպա տա կով։ Օ րի նակ՝ դի վեր սի այի 
դեպ ք� մ պայ թյ� ն նե րի, հր կի զ� մն  ե րի, 
փլ�  զ� մն  ե րի, թ�  նա վո ր� մն  ե րի ժա մա-
նակ ն� յն պես վտան գի է են թարկ վ� մ 
շա տե րի կյան քը, սա կայն դրան ցով հան-
ցա գոր ծը նախ և ա ռաջ հե տապն դ� մ 
է պե տ�  թյ�  նը թ�  լաց նե լ� , այլ ոչ թե 
կոնկ րետ ան ձի կամ ան ձանց սպա ն� -
թյան նպա տակ։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
դի վեր սի ոն գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ժա մա-
նակ կա տար ված սպա ն�  թյան դեպ ք� մ 
հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա Է ո րակ-
ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 303 և 104 
ւադ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հա մակ-
ց�  թյամբ՝ որ պես դի վեր սի ա և շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյ� ն։

 Շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա-
վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա յ�  թյան 
շար ժա ռիթ նե րը կա րող են լի նել տար-
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բեր, այդ թվ� մ՝ շա հը, վրե ժը, խան դը, 
նա խան ձը և այլն։

Ն կա տի �  նե նա լով, որ շա տե րի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով կա-
տար ված սպա ն�  թյ�  նը հան ցա կազ մի  
օբյեկ տիվ կող մի ն ա ռնչ վող ծան րաց նող 
հան գա մանք է, ա պա հան ցան քը ծան-
րաց նող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յ� -
թյան դեպ ք� մ ա րար քը ո րակ վ� մ է նաև 
տվյալ հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի հա մար 
նա խա տես ված կե տով։ 

Այս հան ցա կազ մի  վեր լ�  ծ�  թյան ժա-
մա նակ ո րո շա կի հե տաքրք ր�  թյ� ն կա-
րող են ներ կա յաց նել նաև հան ցակ ց� -
թյամբ կա տար ված դեպ քե րը։

 Հան ցակ ց�  թյամբ կա տար ված սպա-
ն�  թյան դեպ ք� մ սպա ն�  թյան ան մի -
ջա կան կա տա րո ղը պա տաս խա նատ վ� -
թյ� ն է կր� մ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով, 
կազ մա կեր պի չը, դր դի չը, օ ժան դա կո ղը՝ 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-104 հոդ-
վա ծի 2–րդ մա սի 6-րդ կե տով, բա ցա ռ� -
թյամբ հան ցան քը կազ մա կերպ ված խմ բի 
կամ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ց�  թյան 
կազ մ� մ կա տա րե լ� ց։ Վեր ջին դեպ ք� մ 
հան ցա կից նե րը պա տաս խա նատ վ� -
թյ� ն են կր� մ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով՝ 
ա ռանց հղ� մ կա տա րե լ�  ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 38 հոդ վա ծին։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ սպա ն�  թյան կա-
տար ման շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կը չի ը նդ գրկ վել կազ մա-
կերպ չի, դր դի չի, օ ժան դա կո ղի դի տա վո-
ր�  թյամբ, ա պա շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյան 

կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ-
վ�  թյ� ն է կր� մ մի  այն կա տա րո ղը։ 
Տվյալ դեպ ք� մ կազ մա կեր պի չը, դր դի-
չը, օ ժան դա կո ղը պա տաս խա նատ վ� -
թյ� ն են կր� մ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով կամ 38-104 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա պա տաս խան 
կե տով, բայց ոչ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ հան ցա կից նե-
րը նա խա պես քն նար կել են տ�  ժո ղին 
կյան քից զր կե լ�  տար բեր ե ղա նակ ներ, 
այդ թվ� մ հա մա ձայ նել են տ�  ժո ղին 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով սպա նե լ�  շ� րջ, կամ կազ-
մա կերպ չի, դր դի չի, օ ժան դա կո ղի հա-
մար մի և ն� յն է ե ղել, թե կա տա րո ղը ի նչ 
ե ղա նա կով կի րա կա նաց նի այն, բայց 
գի տակ ցել են նաև սպա ն�  թյան հնա րա-
վոր կա տա ր�  մը շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով, ա պա շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
սպա ն�  թյան կա տար ման դեպ ք� մ բո լոր 
հան ցա կից ներն էլ պա տաս խա նատ վ� -
թյ� ն են կր� մ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյան 
կա տար ման հա մար, այդ թվ� մ՝ սպա ն� -
թյան ան մի  ջա կան կա տա րո ղը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տով, կազ մա կեր պի չը, դր դի չը, 
օ ժան դա կո ղը՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով։

Ք րե ա կան ի րա վ� ն քի տե ս�  թյան 
մե ջ ըն դ� ն ված տե սա կե տի հա մա ձայն, 
հան ցակ ցի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը բն�  թագ-
րող և այլ հան ցակ ցի դի տա վո ր�  թյամբ 
չընդգրկ ված ծան րաց նող հան գա մանք-
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նե րը մե ղ սա գր վ� մ են մի  այն նրան, �  մ 
վե րա բե ր� մ ե ն։ Այս պես, ե թե դր դի չը հա-
կել է կա տա րո ղին սպա ն�  թյ�  նը շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տա րե լ� ն, բայց կա տա րո ղը գի-
տակ ցա բար ը նտ րել է հան ցա գոր ծ�  թյան 
կա տար ման ոչ հան րավ տանգ ե ղա նակ, 
ա պա ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես-
ված ծան րաց նող հան գա ման քը կա րող է 
մե ղ սագր վել մի  այն դր դի չին, ի սկ կա տա-
րո ղը այլ ծան րաց նող հան գա մանք նե-
րի բա ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ պա տաս-
խա նատ վ�  թյ� ն է կր� մ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ ան ձը կա մո վին 
հրա ժար վել է շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյ�  նը 
մի նչև վերջ հասց նե լ� ց, նա են թա կա է 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ�  թյան մի -
այն այն դեպ ք� մ, ե րբ նրա փաս տա ցի 
կա տա րած ա րար քը այլ հան ցա կազմ է 
պա ր�  նա կ� մ։ Օ րի նակ, ե թե հան ցա-
վո րը փոր ձել է բնա կա րա նը հր կի զե լ�  
ե ղա նա կով սպա նել իր հետ թշ նա մա-
կան հա րա բե ր�  թյան մե ջ գտն վող ան-
ձին, սա կայն լսե լով բնա կա րա ն� մ գտն-
վող ան ձանց լա ցի և օգ ն�  թյ� ն կան չող 
ձայ նե րը, զղջա ցել և հրա ժար վել է իր 
մտադ ր�  թյ�  նը մի նչև վերջ հասց նե լ� ց, 
հանգց րել է կրա կը, օգ նել տ�  ժող նե-
րին ան վն աս ա զատ վե լ� ն, սպա ն�  թյան 
հան ցա կազ մը բա ցա կա յ� մ է, ի սկ տ� -
ժո ղի գ� յ քին զգա լի չա փե րի վն աս պատ-
ճա ռե լ�  դեպ ք� մ առ կա է մի  այն հր կիզ-
ման ե ղա նա կով գ� յ քի դի տա վո ր�  թյամբ 
ո չն չաց ման հան ցա կազմ։ 

Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ շա տե րի կյան քի 
հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա-
ն�  թյ�  նը կա տար վել է այն պի սի ան ձանց 
օգ տա գոր ծե լ�  մի  ջո ցով, ով քեր օ րեն քի 
�  ժով են թա կա չեն քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վ�  թյան (ք րե ա կան պա տաս-
խա նատ վ�  թյան հա մար սահ ման ված 
տա րի քի հա սած չլի նե լ�  կամ ան մե ղ ս� -
նակ լի նե լ�  պատ ճա ռով) հան ցակ ց� -
թյ�  նը բա ցա կա յ� մ է, և տվյալ դեպ ք� մ 
հան ցա գոր ծ�  թյան կազ մա կեր պի չը կամ 
դր դիչն ի նքն է հան դի սա ն� մ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
սպա ն�  թյան մի ջ նոր դա վոր ված կա տա-
րո ղը։

 Վե րը շա րադ րյա լի ար դյ� ն ք� մ ար-
վ� մ են ներ քո հի շյալ հետ և�  թյ� ն նե րը.

1.  Շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա ն� -
թյ� ն նե րի թվին են դաս վ� մ դի տա վո-
ր�  թյամբ մահ պատ ճա ռե լ�  այն պի սի 
դեպ քե րը, ե րբ սպա ն�  թյան կա տար ման 
ե ղա նա կը հան ցա վո րի հա մար ա կն հայ-
տո րեն վտանգ է սպառ ն� մ ոչ մի  այն 
տ�  ժո ղի, այլև թե կ� զև մե կ ան ձի կյան-
քին ևս։

Ն կա տի �  նե նա լով, որ գոր ծող 
օ րենսդ ր�  թյ�  նը հս տա կ�  թյ� ն չի 
մտցրել վտան գի են թարկ ված ան ձանց 
թվի հար ց� մ, ի սկ « շա տեր» հաս կա ց� -
թյ�  նը մե կ նա բան վ� մ է ոչ թե տա ռա ցի, 
այլ տա րա ծա կան, այ սինքն՝ տ�  ժո ղից 
բւս ցի-թե կ� զև մե կ ան ձի կյան քին վտանգ 
սպառ նա լը գործ նա կա ն� մ հա մար վ� մ է 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր, 
ա պա ա ռա վել հս տակ կլի նի օ րեն քի « շա-
տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա-
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նա կով» ձևա կեր պ�  մը փո խա րի նել «այլ 
ան ձի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա-
նա կով» ձևա կերպ մամբ։

2.  Հան ցա վո րի կող մի ց այն պի սի 
մի  ջո ցի օգ տա գոր ծ�  մը, ո րը կի րառ ման 
պա հից սկ սած տևա կան ժա մա նա կով 
վտանգ է ստեղ ծ� մ ա նո րոշ թվով ան-
ձանց կյան քի հա մար, ան կախ դեպ քի 
պա հին կի րառ ման վայ ր� մ տ�  ժո ղից 
բա ցի այլ ան ձի գտն վե լ�  հան գա ման-
քից, կա րող է ճա նաչ վել հան րավ տանգ։ 

3. Իր բա ցա կա յ�  թյամբ օգ տա գործ-
վող և տե սա նե լի վե րա հս կո ղ�  թյ�  նից 
դ� րս գտն վող հան րավ տանգ մի  ջոց նե րի 
կի րառ ման ժա մա նակ (նա խա պես տե-
ղադր ված պայ թ�  ցիկ սարք, սառ նա րա-
ն� մ կամ մե  քե նա յ� մ թողն ված թ�  նա-
վոր ված սն� նդ և այլն) հան ցա վո րը հիմ-
նա կա ն� մ դրս ևո ր� մ է ա նո րոշ, չկոնկ-
րե տաց ված դի տա վո ր�  թյ� ն, հետ ևա-
բար՝ նրա թ� յլ տված ա րար քը են թա կա 
է ո րակ ման ը ստ փաս տա ցի ա ռա ջա ցած 
հետ ևանք նե րի, այ սինքն այլ ծան րաց նող 
հան գա մանք նե րի բա ցա կա յ�  թյան դեպ-
ք� մ մե կ ան ձի սպա ն�  թյ�  նը են թա կա է 
ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով, եր կ�  կամ ա վե լի 
ան ձանց մահ վան դեպ ք� մ՝ ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին կե տով, մե կ ան ձի մահ վան և մյ� ս-
նե րի կյան քին վտանգ սպառ նա լ�  դեպ-
ք� մ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենս գր քի 104 հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով, մե կ ան-
ձի մահ վան և մյ� ս նե րին մարմն  ա կան 
վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  դեպ ք� մ՝ ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 6-րդ կե տով և դի տա վո ր�  թյամբ 

մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  
հա մար նա խա տես ված հոդ վա ծով, եր կ�  
կամ ա վե լի ան ձանց մահ վան և այլ ան-
ձանց մարմն  ա կան վն աս վածք պատ ճա-
ռե լ�  դեպ ք� մ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 6-րդ կե-
տե րով և դի տա վո ր�  թյամբ մարմն  ա կան 
վն աս վածք պատ ճա ռե լ�  հա մար նա խա-
տես ված հոդ վա ծով։ 

4. Այն դեպ ք� մ, ե րբ օգ տա գործ ված 
մի  ջո ցը կա րող է վտան գա վոր լի նել բազ-
մա թիվ ան ձանց հա մար, սա կայն կա րող 
է մահ պատ ճա ռել վտան գի են թարկ ված 
ան ձան ցից մի  այն մե  կին, շա տե րի կյան-
քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կը բա-
ցա կա յ� մ է ։

5.  Հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման 
ե ղա նա կը ա ռան ձին վերց րած չի կա րող 
հիմք հան դի սա նալ ա րար քը շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյ� ն ո րա կե լ�  
հա մար։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ սպա ն�  թյան 
հան րավ տանգ ե ղա նա կը ը նդ գրկ ված լի-
նի հան ցա վո րի դի տա վո ր�  թյամբ։

6.  Շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյ�  նը կա րող 
է կա տար վել ի նչ պես �  ղ ղա կի, այն պես էլ 
ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյամբ։ Հան ցա-
վո րը գի տակ ց� մ է իր կող մի ց ը նտրված 
ե ղա նա կի վտան գա վոր լի նե լը մե  կից 
ա վե լի ան ձանց կյան քի հա մար, նա խա-
տե ս� մ է վտան գա վոր հետ ևանք նե րը և 
մի  դեպ ք� մ ցան կա ն� մ է դրանց ա ռա-
ջա ց�  մը՝ ի սկ մյ� ս դեպ ք� մ չցան կա նա-
լով դրանց ա ռա ջա ց�  մը, գի տակ ցա բար 
թ� յլ է տա լիս դրանք։ 

7. Այն դեպ ք� մ, ե րբ ար դյ� ն ք� մ 
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սպան վել են վտան գի են թարկ ված բո լոր 
ան ձինք և նրան ցից բա ցի այլ ան ձանց 
կյան քը վտան գի չի են թարկ վել, ա րար-
քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին 
կե տով որ պես եր կ�  կամ ա վե լի ան ձանց 
սպա ն�  թյ� ն, ի սկ այն դեպ ք� մ, ե րբ նա-
խա տես ված զո հե րից բա ցի այլ ան ձի կամ 
ան ձանց կյան քը ն� յն պես են թարկ վել է 
վտան գի, սա կայն փաս տա ցի նրանք չեն 
տ�  ժել, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին և 6-րդ կե տե րով որ պես շա տե-
րի կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված եր կ�  կամ ա վե լի ան-
ձանց սպա ն�  թյ� ն։

8.  Այն դեպ ք� մ, ե րբ հան ցա վորն 
�  ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյամբ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
նա խա տես ված ան ձին սպա նե լ�  փո-
խա րեն ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյամբ 
սպա նել է ի րա կան վտան գի են թարկ ված 
այլ ան ձի, ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
որ պես շա տե րի կյան քի հա մար վտան-
գա վոր ե ղա նա կով կա տար ված սպա-
ն�  թյան փորձ և այլ ծան րաց նող հան-
գա մանք նե րի բա ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ՝ 
հա սա րակ սպա ն�  թյ� ն։ 

9. Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով կա տար ված սպա ն�  թյան ժա մա նակ 
հան ցա վո րը մի  ա ժա մա նակ մարմն  ա կան 
վն աս վածք է պատ ճա ռել վտան գի են-
թարկ ված այլ ան ձի, ա րար քը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տի հետ մի  ա ժա մա նակ են թա կա 
I ո րակ ման նաև մարմն  ա կան վն աս վածք 

պատ ճա ռե լ�  հա մար պա տաս խա նատ-
վ�  թյ� ն նա խա տե սող հոդ վա ծով։ Այն 
դեպ քե ր� մ, ե րբ հան ցա վո րի այդ ն� յն 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ար դյ� ն ք� մ ը նդ-
հան րա պես որ ևէ մե  կին վն աս չի պատ-
ճառ վել, ա պսւ սպա ն�  թյան �  ղ ղա կի դի-
տա վո ր�  թյան դեպ ք� մ առ կա է շսւ տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյան փորձ, ի սկ 
ա ն� ղ ղա կի դի տա վո ր�  թյան դեպ ք� մ՝ 
այ| հան ցա կազ մի  առ կա յ�  թյ� ն կամ բա-
ցա կա յ�  թյ� ն։ 

10. Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
կա տար ված սպա ն�  թյան դեպ ք� մ հան-
ցա վո րի կող մի ց նաև ան զգ�  շ�  թյամբ 
մահ է պատ ճառ վել այլ ան ձի, ա րար-
քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ 
կե տի և 109 հոդ ված նե րի հա մակ ց� -
թյամբ։

11.  Հան րավ տանգ մի  ջո ցի ան զգ� յշ 
օգ տա գործ մամբ մահ պատ ճա ռե լ�  դեպ-
ք� մ ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 109 հոդ վա ծով։ 

12. Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ սպա ն� -
թյան կա տար ման շա տե րի կյան քի հա-
մար վտան գա վոր ե ղա նա կը չի ը նդ գրկ-
վել կազ մա կերպ չի, դր դի չի, օ ժան դա-
կո ղի դի տա վո ր�  թյամբ, ա պա շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա-
կով սպա ն�  թյան կա տար ման հա մար 
պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն է կր� մ մի  այն 
կա տա րո ղը։ Տվյալ դեպ ք� մ կազ մա կեր-
պի չը, դր դի չը, օ ժան դա կո ղը պա տաս-
խա նատ վ�  թյ� ն են կր� մ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 38-104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
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կամ 38-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
պա տաս խան կե տով, բայց ոչ ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տով։ 

13. Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ հան ցա կից-
նե րը նա խա պես քն նար կել են տ�  ժո ղին 
կյան քից զր կե լ�  տար բեր ե ղա նակ ներ, 
այդ թվ� մ հա մա ձայ նել են տ�  ժո ղին 
շա տե րի կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ե ղա նա կով սպա նե լ�  շ� րջ, կամ կազ-
մա կերպ չի, դր դի չի, օ ժան դա կո ղի հա-
մար մի և ն� յն է ե ղել, թե կա տա րողն ի նչ 
ե ղա նա կով կի րա կա նաց նի այն, բայց 
գի տակ ցել են նաև սպա ն�  թյան հնա րա-

վոր կա տա ր�  մը շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով, ա պա շա տե րի 
կյան քի հա մար վտան գա վոր ե ղա նա կով 
սպա ն�  թյան կա տար ման դեպ ք� մ բո լոր 
հան ցա կից ներն էլ պա տաս խա նատ վ� -
թյ� ն են կր� մ շա տե րի կյան քի հա մար 
վտան գա վոր ե ղա նա կով սպա ն�  թյան 
կա տար ման հա մար, այդ թվ� մ սպա ն� -
թյան ան մի  ջա կան կա տա րո ղը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
6-րդ կե տով, կազ մա կեր պի չը, դր դի չը, 
օ ժան դա կո ղը՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով։
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 Ա պա ց� յց նե րի թ� յ լատ րե լի �  թյան 
մա սին կա նոն նե րը սահ ման ված են մի  
շարք նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե ր� մ: 
Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ ր�  թյան 22-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ար գել-
վ� մ է օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված 
ա պա ց� յց նե րի օգ տա գոր ծ�  մը: ՀՀ քր. 
դատ. օր-ը հա մա լիր կեր պով կար գա-
վո ր� մ է ա պա ց� յց նե րի թ� յ լատ րե լի � -
թյան պա հանջ նե րը, սահ մա ն� մ ա պա-
ց� յց նե րի հա վաք ման ե ղա նակ նե րը և 
կար գը, ինչ պես նաև այն տ վյալ նե րը, 
ո րոնք չեն կա րող օգ տա գործ վել որ պես 
ա պա ց� յց: Ա պա ց� յց նե րի թ� յ լատ րե-
լի �  թյան կա նոն ներ պա ր�  նա կ� մ են 
նաև այլ օ րենք ներ: Բանն այն է, որ ՀՀ 
քր. դատ. օր –� մ խոս վ� մ է ոչ թե ք րե-
ա դա տա վա րա կան օ րեն քի, այլ օ րեն քի 
է ա կան խախտ մամբ ս տաց ված տ վյալ-
նե րի ան թ� յ լատ րե լի �  թյան մա սին, � ս-

տի տ վյալ նե րը կա րող են ան թ� յ լատ րե լի 
ճա նաչ վել, ե թե դ րանք ձեռք են բեր վել 
այլ օ րենք նե րի պա հանջ նե րի խախտ-
մամբ, հատ կա պես՝ ե թե խոսքն այլ փաս-
տաթղթե րի մա սին է: Ա պա ց� յ ցի թ� յ-
լատ րե լի �  թյ�  նը ո րո շե լիս պետք է պահ-
պա նել չորս « պատ շաճ»- ի կա նոն ներ՝  
1. ա պա ց� յ ցի  ձեռք բեր ման պատ շաճ 
դա տա վա րա կան կարգ, 
2. ա պա ց� յ ցը ձեռք բե րող պատ շաճ 
ս� բյեկտ, 
3. ա պա ց� յ ցի ձեռք բեր ման պատ շաճ 
աղ բյ� ր, 
4. ա պա ց� յ ցի ձեռք բեր ման պատ շաճ 
ե ղա նակ1: 

1 Այս մասին մանրամասն տես Ղամբարյան Ա. 
Ապաց� յցների թ� յլատրելի� թյ� նը քրեական 
դատավար� թյ� ն� մ (մի նչդատական վար� յթ)։ 
Մենագր� թյ� ն., Եր.: Հրատ. «Եգեա». 2004, 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան քրեական 
դատավար� թյ� ն: Մաս 1, Հեղ. Խ� մբ: Գիտ. 
խմբ. Ա. Ղամբարյան, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016, 

ՔՆՆԻՉԻ (ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԱՐ� ՅԹԸ ՉԸՆԴ� ՆԵԼ�  

ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ղամբարյան Արթ ր
ՀՀ քննչական կոմի տեի նախագահի տեղակալ,

Հայ–ռ� սական համալսարանի պետ� թյան և 
իրավ� նքի տես� թյան ամբիոնի վարիչ,

Իրավաբանական գիտ� թյ� նների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հոդ վա ծ� մ հե ղի նա կը քն նար կ� մ է քն նի չի կող մի ց ք րե ա կան գոր ծը վա ր� յթ չըն դ�  նե լ�  
ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, մաս նա վո րա պես` ա պա ց� յց նե րի թ� յ լատ րե լի �  թյան վ րա դ րա 
ազ դե ց�  թյ�  նը։ Հոդ վա ծ� մ նշ վ� մ է, որ քն նի չը կոնկ րետ գոր ծով նա խաքն ն�  թյ� ն կա տա-
րե լ�  ի րա վա ս�  թյ� ն է ձեռք բե ր� մ քնն չա կան բաժ նի պե տի հանձ նա րա ր�  թյան հի ման վ րա, 
� ս տի ք րե ա կան գոր ծը վա ր� յ թը չըն դ�  նե լը թեև օ րեն քի խախ տ� մ է, սա կայն այն օ րեն քի 
է ա կան խախ տ� մ չէ և չի կա րող հան գեց նել ա պա ց� յց նե րի ան թ� յ լատ րե լի �  թյան։ 

 Բա նա լի բա ռեր` վա ր� յթ ըն դ�  նել, քն նիչ, քնն չա կան խ� մբ, օ րեն քի կո պիտ խախ տ� մ, 
ա պա ց� յ ցի թ� յ լատ րե լի �  թյ� ն։

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N4 / 2016 35



36

Ընդ հա ն� ր մո տեց ման հա մա-
ձայն` քն նի չը հա մար վ� մ է ոչ պատ շաճ 
ս� բյեկտ, ե թե նա խաքն ն�  թյ� ն է ի րա-
կա նաց րել ա ռանց ք րե ա կան գոր ծը վա-
ր� յթ ըն դ�  նե լ�  մա սին ո րո շ� մ ըն դ� -
նե լ� ։ Ընդ հա ն� ր կա նո նի հա մա ձայն` 
ք րե ա կան գոր ծով նա խաքն ն�  թյ� ն 
կա տա րե լ�  ի րա վ� նք �  նի այն քն նի չը, 
ով գործն ըն դ�  նել է իր վա ր� յթ: Ե թե 
ք րե ա կան գործ հա ր�  ցել է քն նի չը և այն 
ըն դ�  նել է իր վա ր� յթ, ա պա ք րե ա կան 
գործ հա ր�  ցե լ�  և այն իր վա ր� յթ ըն-
դ�  նե լ�  մա սին կազմ վ� մ է մի  աս նա կան 
ո րո շ� մ ( ՀՀ քր. դատ. օր-ի 192-րդ հոդ-
ված), իսկ մյ� ս դեպ քե ր� մ կայաց վ� մ է 
ա ռան ձին ո րո շ� մ: 

Ք րե ա կան գոր ծը վա ր� յթ չըն դ�  նե լ�  
պայ ման նե ր� մ քն նի չը կա րող է հա մար-
վել պատ շաճ ս� բյեկտ հետ ևյալ ե րեք 
դեպ քե ր� մ.

Ա ռա ջին՝ բա ցա կայ0 մ է ք րե ա-
կան գոր ծը վա ր0 յթ ըն դ0  նե լ0  մա սին 
ո րո շ0  մը, սա կայն նյ0  թե րով առ կա է 
քնն չա կան բաժ նի պե տի հանձ նա րա-
ր0  թյ0  նը (մա կագ ր0  թյ0  նը)` ի րա կա-
նաց նե լ0  նա խաքն ն0  թյ0  նը։ ՀՀ քր. 
դատ. օր –ի 193–րդ հոդ վա ծի 1 –ին մա սի 
1-ին կե տի հա մա ձայն` քնն չա կան բաժ-
նի պե տը  նա խաքն ն�  թյան կա տա ր�  մը 
հանձ նա րա ր� մ է ի րեն են թա կա քն նի-
չին, գործն՝ ի րեն են թա կա մի  քն նի չից 
հանձ ն� մ է մյ�  սին։ Քնն չա կան բաժ-
նի պե տի` նա խաքն ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  
մա սին հանձ նա րա ր�  թյ�  նը վար չաի րա-
վա կան ակտն է, ո րով ան հա տա կա նաց-
վ� մ է այն քն նի չը, ով տ վյալ ք րե ա կան 
գոր ծով ի րա վա ս�  է ի րա կա նաց նե լ�  
նա խաքն ն�  թյ� ն։ 

Երկ րորդ՝ ք րե ա կան գոր ծի նյ0  թե-

րով նոր ք րե ա կան գործ հա ր0  ցե լ0  և 
այն ա ռան ձին վա ր0 յ թ0 մ ա ռանձ նաց-
նե լ0  ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա ս0 մ՝ 
բա ցա կայ0 մ է վա ր0 յթ ըն դ0  նե լ0  
մա սին ն շ0  մը, սա կայն նշ ված ո րոշ-
ման մե ջ առ կա է այն դա տա վա րա կան 
նոր մը, ո րի հա մա ձայն ք րե ա կան գործ 
հա ր0  ցե լ0 ց հե տո քն նի չը ձեռ նա մ0 խ 
է լի ն0 մ նա խաքն ն0  թյ0 ն կա տա րե լ0 ։ 
Ինչ պես նշ վեց, քն նի չը չի կա րող իր նա-
խա ձեռ ն�  թյամբ, ա ռանց բաժ նի պե տի 
հանձ նա րա ր�  թյան որ ևէ գործ ըն դ�  նել 
վա ր� յթ, բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քի, 
երբ քն նի չը իր վա ր� յ թ� մ ե ղած գոր ծի 
քն ն�  թյան ըն թաց ք� մ հա ր�  ց� մ է ք րե-
ա կան գործ, ե թե հայտ նա բեր վել է նոր 
հան ցա գոր ծ�  թյան դեպք, ո րը կա տա-
րել է այլ ան ձ (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55–րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մաս): Այս դեպ ք� մ քն նի-
չը ո րո շ� մ է կայաց ն� մ ք րեա կան գոր ծի 
նյ�  թե րով նոր ք րեա կան գործ հա ր�  ցե-
լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ-
նաց նե լ�  մա սին։ ՀՀ քնն չա կան կո մի -
տեի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը 
քն նար կել է քն նի չի կող մի ց ք րեա կան 
գոր ծի նյ�  թե րով նոր ք րեա կան գործ 
հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ 
ա ռանձ նաց նե լ�  մա սին ո րո շ� մ կայաց-
նե լիս այդ ք րեա կան գոր ծը վա ր� յթ չըն-
դ�  նե լը՝ որ պես օ րեն քի կո պիտ խախ-
տ� մ հան դի սա նա լ�  հար ցը: Կար գա-
պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը �  ս� մն  ա սի-
րե լով նյ�  թե րը, հաս տատ ված է հա մա-
րել հետ ևյալ հան գա մանք նե րը. 1) քն նի չը 
ո րո շ� մ է կայաց րել ք րեա կան գործ 
հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ 
ա ռանձ նաց նե լ�  մա սին, 2) ք րեա կան 
գոր ծը հա ր�  ցե լ�  ա ռիթ է հան դի սա-
ցել քն նի չի վա ր� յ թ� մ գտն վող՝ մե կ այլ 
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ք րեա կան գոր ծով իր լիա զո ր�  թյ� ն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս հան ցա գոր ծ�  թյան 
տ վյալ նե րի հայտ նա բե ր�  մը, 3) քն նի չը 
ք րեա կան գոր ծը հա ր�  ցել է հա տ� կ ռե-
ժի մով, այն է՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ք րեա կան գոր ծի 
նյ�  թե րով նոր գործ հա ր�  ցե լ�  կար գով: 
Ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան-
ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց նե լ�  մա սին 
ո րո շ� մ կայաց նե լիս  քն նի չը ղե կա վար-
վել է նաև ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ և 
187-րդ հոդ ված նե րով, 4) ք րեա կան գործ 
հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ 
ա ռանձ նաց նե լ�  մա սին  ո րոշ ման եզ-
րա փա կիչ մա ս� մ նշ ված չէ քն նի չի կող-
մի ց վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  կամ նա խաքն-
ն�  թյան �  ղար կե լ�  մա սին, 5) քն նի չը 
տ վյալ ք րեա կան գոր ծով կա տա րել է մի  
շարք քնն չա կան և այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ:

ՀՀ քնն չա կան կո մի  տեի կար գա պա-
հա կան հանձ նա ժո ղո վը 08.05.2015թ. 
մի ա ձայն ո րո շել է, որ քն նի չի կող մի ց 
ք րեա կան գոր ծի նյ�  թե րով նոր  ք րեա-
կան գործ հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին 
վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց նե լ�  ո րոշ ման 
եզ րա փա կիչ մա ս� մ վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  
մա սին ն շ� մ չ կա տա րե լը « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյան քնն չա կան կո մի  տեի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի ի մաս տով օ րեն քի կո պիտ խախ-
տ� մ չէ այն պատ ճա ռա բա ն�  թյամբ, որ 
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝  քն նիչն իր վա-
ր� յ թ� մ գտն վող ք րեա կան գոր ծի նյ� -
թե րով կայաց ն� մ է ո րո շ� մ նոր գործ 
հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ 
ա ռանձ նաց նե լ�  մա սին:  Ո րոշ ման մե ջ 
պետք է նշ վեն գոր ծի հա ր� ց ման և ան-

ջատ ման հիմ քե րը, դր վագ նե րը և ան-
ձինք, ք րեա կան օ րեն քի այն հոդ վա ծը, 
հոդ վա ծի մա սը կամ կե տը, ո րի հատ կա-
նիշ նե րով գործ է հա ր� ց ված և ան ջատ-
ված է ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ, ան ջատ-
ված գոր ծը նա խաքն ն�  թյան �  ղար կե լ�  
կամ գործն իր վա ր� յթն ըն դ�  նե լ�  մա-
սին ո րո շ�  մը: Նշ ված նոր մե  րից բ խ� մ 
է, որ քն նի չը իր վա ր� յ թ� մ գտն վող 
ք րեա կան գոր ծի նյ�  թե րով նոր գործ 
հա ր�  ցե լ�  և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ 
ա ռանձ նաց նե լ� ց հե տո ան ջատ ված 
գործն ըն դ�  ն� մ է վա ր� յթ կամ �  ղար-
կ� մ նա խաքն ն�  թյան: Տ վյալ դեպ քով 
թեև ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ�  և այն 
ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց նե լ�  
մա սին ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա ս� մ 
բա ցա կայ� մ է քն նի չի կող մի ց « վա ր� յթ 
ըն դ�  նե լ�  մա սին» հի շա տա կ� մ, սա-
կայն տ վյալ ք րեա կան գոր ծով քն նի չը 
նոր ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ� ց հե տո 
այն ոչ թե �  ղար կել է նա խաքն ն�  թյան, 
այլ ի րա վա բա նո րեն և փաս տա ցիո րեն 
ըն դ�  նել է վա ր� յթ, ին չը հիմն  ա վոր վել է 
հետ ևյալ հան գա մանք նե րով.

1) ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ�  և այն 
ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց նե լ�  
մա սին ո րոշ ման մե ջ քն նի չը ղե կա վար-
վել է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդ-
վա ծով, ո րը կար գա վո ր� մ է ք րեա կան 
գործ հա ր�  ցե լ� ց հե տո դ րա ըն թաց քը: 
Այս պես, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ք րեա կան 
գործ հա ր�  ցե լ� ց հե տո քն նի չը ձեռ նա-
մ� խ է լի ն� մ գոր ծով նա խաքն ն�  թյան 
կա տար մա նը` այդ մա սին ան հա պաղ 
տե ղյակ պա հե լով դա տա խա զին: Ե թե 
քննի չը հա ր�  ց� մ է ք րեա կան գործ և 
ան ջատ ված գոր ծը նա խաքն ն�  թյ� ն կա-
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տա րե լ�  հա մար �  ղար կ� մ է այլ քն նի չի, 
ա պա այդ դեպ ք� մ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
187-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ: Ս� յն գոր-
ծով քն նի չը, ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ�  
և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց-
նե լ�  մա սին ո րոշ ման մե ջ ղե կա վար վե-
լով ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդ վա ծով, 
ձեռ նա մ� խ է ե ղել նա խաքն ն�  թյան կա-
տար մա նը: 

2) քն նի չը ք րեա կան գործ հա ր�  ցե լ�  
և այն ա ռան ձին վա ր� յ թ� մ ա ռանձ նաց-
նե լ�  մա սին ո րո շ� մ կայաց նե լ� ց հե տո 
տ վյալ ք րեա կան գոր ծով կա տա րել է մի  
շարք քնն չա կան և այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ: 

Եր րորդ` ե թե քնն չա կան բաժ նի պե-
տի ո րոշ մամբ  նա խաքն ն0  թյան կա-
տա ր0  մը հանձ նա րար վել է քնն չա կան 
խմ բին, իսկ խմ բի ղե կա վա րը ք րեա կան 
գոր ծը վա ր0 յթ ըն դ0  նե լ0  ո րո շ0 մ չի 
կայաց րել, սա կայն նա խաքն ն0  թյան 
կա տա ր0  մը քնն չա կան խմ բի ղե կա վա-
րին հանձ նա րա րե լ0  մա սին ո րոշ ման 
մե ջ նշ վել են բո լոր քն նիչ նե րը, ո րոնց 
հանձ նա րար վ0 մ է նա խաքն ն0  թյան 
կա տա ր0  մը, այդ թ վ0 մ` խմ բի ղե կա-
վար քն նի չը:

 Գի տ�  թյան մե ջ վի ճե լի է քնն չա-
կան խմ բի ան դամն  ե րի կող մի ց ք րեա-
կան գոր ծը վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  հար ցը։ 
Արդյո՞ք քնն չա կան խմ բի ան դամն  ե րը, 
ղե կա վար վե լով ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55–
րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սով, պար տա վոր 
են ք րեա կան գործն ըն դ�  նել վա ր� յթ։ 
Գի տ�  թյան մե ջ նշ վ� մ է, որ քնն չա կան 
խմբի յ�  րա քան չյ� ր ան դամ պար տա վոր 
է ա ռան ձին ո րոշ մամբ գործն ըն դ�  նել 
իր վա ր� յթ, ո րից հե տո մի այն նա ի րա-
վ� նք �  նի մաս նակ ցել քնն չա կան խմ բի 

այլ քն նիչ նե րի կող մի ց կա տար վող քնն-
չա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րին, ան ձամբ 
կա տա րել քնն չա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ, 
ինք ն�  ր� յն ըն դ�  նել դա տա վա րա կան 
ո րո շ� մն  եր, բա ցա ռ�  թյամբ այն ո րո-
շ� մն  ե րի, ո րոնց կայա ց�  մը քնն չա կան 
խմ բի ղե կա վա րի բա ցա ռիկ ի րա վա ս� -
թյ� նն է1։ Ա ռան ձին հե ղի նակ ներ, հա-
մադ րե լով քնն չա կան խմ բի ղե կա վա րը 
ք րեա կան գործն ըն դ�  ն� մ է վա ր� յթ 
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի 195-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մաս) և քն նի չը գործն ըն դ�  ն� մ է իր վա-
ր� յթ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 55-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մաս) օ րենսդ րա կան դ ր� յթ նե րը, 
եզ րա կաց ն� մ են, որ մի այն քնն չա կան 
խմ բի ղե կա վա րի կող մի ց ք րեա կան գոր-
ծը վա ր� յթ ըն դ�  նե լը խմ բի մյ� ս քննիչ-
նե րի մոտ չի ա ռա ջաց ն� մ ք րեա կան 
գոր ծի քն ն�  թյա նը մաս նակ ցե լ�  լե գի-
տիմ ի րա վ� նք: Ն ման հա կա ս�  թյ�  նից 
խ�  սա փե լ�  հա մար, քնն չա կան խմ բի 
ղե կա վա րը պետք է ո րո շ� մ կայաց նի 
ք րեա կան գոր ծը քնն չա կան խմ բի կող-
մի ց վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  մա սին, որ տեղ 
ան վա նա կան կնշ վի քնն չա կան խմ բի 
ողջ կազ մը, իսկ քնն չա կան խմ բի յ�  րա-
քան չյ� ր քն նիչ կս տո րագ րի այդ ո րո շ� -
մը: Այս կար գը պահ պա նե լ�  դեպ ք� մ 
քնն չա կան խմ բի քն նի չը ի րա վա ս�  թյ� ն 
կ�  նե նա ան ձամբ կա տա րե լ�  քնն չա-
կան գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ և կայաց նե լ�  
ո րո շ� մն  եր2: 

1 Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации. Учебник. Отв. ред. П. А. Лупин-
ская, Л. А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: 2013. С.453-454.
2 Курс уголовного судопроизводства. Учебник. 
Под ред. В.А. Михайлова. Досудебное и су-
дебное производство. Т. 2. М.: 2006. С. 106-
107.
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ՀՀ քր. դատ. օր –ի 194–րդ և 195–րդ 
հոդ ված նե ր� մ հս տակ սահ ման ված է, 
որ ք րեա կան գոր ծը վա ր� յթ է ըն դ� -
ն� մ քնն չա կան խմ բի ղե կա վա րը։ Ն ման 
կար գա վոր ման հիմ ք� մ ըն կած է այն 
տ րա մա բա ն�  թյ�  նը, որ քնն չա կան խմ-
բի ղե կա վա րը պաշ տո նա տար ան ձ է ով 
ներ կայաց ն� մ է քնն չա կան խ� մ բը և 
ք րեա կան գոր ծը վա ր� յթ է ըն դ�  ն� մ 
քնն չա կան խմ բի ա ն�  նից, ո րի պայ ման-
նե ր� մ վե րա ն� մ է քնն չա կան խմ բի յ� -
րա քան չյ� ր ան դա մի  կող մի ց ք րեա կան 
գոր ծը վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  ան հ րա ժեշ-
տ�  թյ�  նը։ 

 Գործ նա կա ն� մ հան դի պ� մ են դեպ-
քեր, երբ ք րեա կան գոր ծը քն ն� մ է քննի-
չը` մի անձ նյա, այ ն�  հետև` քնն չա կան 
բաժ նի պե տը ո րո շ� մ է ս տեղ ծել քնն չա-
կան խ� մբ և խմ բի ղե կա վար ն շա նա կել 
նախ կի ն� մ ք րեա կան գոր ծը վա ր� յթ 
ըն դ�  նած և քն ն�  թյ� ն կա տա րած քն նի-
չին։ Ն ման դեպ ք� մ հարց է ծա գ� մ` քնն-
չա կան խմ բի ղե կա վարն արդյո՞ք պետք է 
գործն ըն դ�  նի վա ր� յթ, ե թե մի նչև քնն-
չա կան խ� մբ ս տեղ ծե լը, նա ար դեն իսկ 
ք րեա կան գործն ըն դ�  նել էր վա ր� յթ։ 
Կար ծ� մ ենք, որ ն ման դեպ քե ր� մ քնն-
չա կան խմ բի ղե կա վա րը ևս պետք է ո րո-
շ� մ կայա ցի ք րեա կան գոր ծը վա ր� յթ 
ըն դ�  նե լ�  մա սին, քա նի որ նախ կի ն� մ 
նա ք րեա կան գործն ըն դ�  նել է վա ր� յթ 
որ պես ան հատ քն նիչ և ի րա կա նաց րել 
է նա խաքն ն�  թյ� ն, մի նչ դեռ քնն չա կան 
խ� մբ ս տեղ ծե լ�  դեպ ք� մ փոխ վ� մ է 
ն րա կար գա վի ճա կը. նա ք րեա կան գոր-
ծը վա ր� յթ է ըն դ�  ն� մ է որ պես քնն չա-
կան խմ բի ղե կա վար (ներ կայա ց�  ցիչ)։  

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը քնն չա-
կան խմ բի ղե կա վա րի կող մի ց գոր ծը 

վա ր� յթ չըն դ�  նե լ�  հար ցին ան դ րա-
դար ձել 06.05.2005թ. գոր ծը լ րա ց�  ցիչ 
նա խաքն ն�  թյան �  ղար կե լ�  մա սին 
ո րոշ մամբ և ն շել է, որ քնն չա կան խմ-
բի ղե կա վա րի կող մի ց ա ռանց ք րե ա-
կան գոր ծը վա ր� յթ ըն դ�  նե լ�  մա սին 
ո րո շ� մ կայաց նե լ�  գոր ծով քնն չա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ կա տա րե լը ք րե ա դա-
տա վա րա կան օ րեն քի է ա կան խախ տ� մ 
է, և քն նի չի կող մի ց թ� յլ տր ված օ րի-
նա կա ն�  թյան ս կզ բ� ն քի խախտ մամբ 
ս տաց ված ա պա ց� յց նե րը ան թ� յ լատ-
րե լի են: Ն� յն գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը 17.02.2009թ. թիվ ՎԲ-01/09 
գոր ծով կայաց ված ո րոշ ման 29–րդ կե-
տ� մ ն շել է, որ ա ռա ջին նա խաքն ն� -
թյան ըն թաց ք� մ ա պա ց� յց նե րը ձեռք 
են բեր վել քնն չա կան և դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ կա տա րե լ�  ի րա վ� նք 
չ�  նե ցող ան ձանց կող մի ց և չեն կա-
րող օգ տա գործ վել որ պես ա պա ց� յց-
ներ, գոր ծը վա ր� յթ ըն դ�  նած քն նի չը 
նոր նա խաքն ն�  թյամբ դ րանք մե  ղադ-
րան քի հիմ ք� մ չի դ րել: Լ րա ց�  ցիչ նա-
խաքնն�  թյամբ, պատ շաճ ի րա վա կան 
ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե ր� մ, ՀՀ քր. 
դատ. օր –ի 115-րդ և 122-րդ հոդ ված նե-
րի հի ման վ րա` քն նի չի ո րո շ� մն  ե րով այլ 
փաս տաթղ թեր և ի րե ղեն ա պա ց� յց ներ 
են ճա նաչ վել ք րե ա կան գոր ծի փաս տա-
կան հան գա մանք նե րը պար զե լ�  հա-
մար ն շա նա կ�  թյ� ն �  նե ցող տ վյալ նե րը 
հաս տա տող օբյեկ տիվ տե ղե կ�  թյ� ն ներ 
պա ր�  նա կող փոր ձաքն ն�  թյ� ն նե րի եզ-
րա կա ց�  թյ� ն նե րը, այդ թ վ� մ` տե սա-
ձայ նագ րային փոր ձաքն ն�  թյան եզ րա-
կա ց�  թյ�  նը, տե սաե րիզ նե րի զ նն ման 
ար ձա նագ ր�  թյ�  նը, քնն չա կան փոր ձա-
րա ր�  թյան փաս տե րի տե սագ ր�  թյ� ն-
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նե րը պա ր�  նա կող տե սա ձայ նե րիզ նե-
րը, ո րոնք նոր նա խաքն ն�  թյամբ հար-
ցաքնն ված վ կա նե րի ց� ց մ� նք նե րի հետ 
մի  ա սին դր վել են մե  ղադ րան քի հիմ ք� մ1: 
Կար ծ0 մ ենք, որ ք րե ա կան դա տա վա-
ր�  թյան պ րագ մա տիկ ա կ� նք նե րի զար-
գաց ման ժա մա նա կա կից մի  տ� մն  ե րի 
տե սան կյ�  նից ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
06.05.2005թ. ո րոշ ման մե ջ նշ ված մո-
տե ց�  մը վե րա նայ ման կա րիք �  նի։ 

Այս պի սով կա րե լի է եզ րա կաց նել` 
Ա ռա ջին` քն նի չը կոնկ րետ գոր ծով 

քն ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  ի րա վա ս� բյեկ-
տ�  թյ� ն է ձեռք բե ր� մ ոչ թե գոր ծը վա-
ր� յթ ըն դ�  նե լ�  ո րոշ մամբ, այլ քնն չա-
կան բաժ նի պե տի հանձ նա րա ր�  թյան 
հի ման վ րա: Քն նի չը չի կա րող իր նա-
խա ձեռ ն�  թյամբ, ա ռանց բաժ նի պե տի 
հանձ նա րա ր�  թյան որ ևէ գործ ըն դ�  նել 
վա ր� յթ, բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քի, 

երբ քն նի չը իր վա ր� յ թ� մ ե ղած գոր ծի 
քն ն�  թյան ըն թաց ք� մ հա ր�  ց� մ է ք րե-
ա կան գործ, ե թե հայտ նա բեր վել է նոր 
հան ցա գոր ծ�  թյան դեպք, ո րը կա տա րել 
է այլ ան ձ (ՀՀ քր. դատ. օր –ի 55–րդ հոդ-
վա ծի 2–րդ մաս): 

Երկ րորդ` քն նի չի կող մի ց վա ր� յթ 
ըն դ�  նե լ�  մա սին ո րո շ� մ չ կայաց նե լը 
բո լոր դեպ քե ր� մ օ րեն քի խախ տ� մ է, 
սա կայն վե րը ն կա րագր ված ի րա վի ճակ-
նե ր� մ` այն օ րեն քի է ա կան կամ կո պիտ 
խախ տ� մ չէ, � ս տի ա պա ց� յց ներն ան-
թ� յ լատ րե լի ճա նա չե լ�  հիմք չէ։ 

Եր րորդ` ե թե բա ցա կայ� մ են նա-
խաքն ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  վե րա բե րյալ 
քնն չա կան բաժ նի պե տի հանձ նա րա-
ր�  թյ�  նը և ք րե ա կան գոր ծը վա ր� յթ 
ըն դ�  նե լ�  մա սին ո րո շ�  մը, ա պա քն նի-
չը հա մար վ� մ է ոչ պատ շաճ ս� բյեկտ, 
ինչն ա պա ց� յցն ան թ� յ լատ րե լի ճա նա-
չե լ�  հիմք է։ 

1 Կարծ� մ ենք, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. որոշ� մը կիրառելի չէ քննարկվող 
իրավիճակ� մ ստորև նշված պատճառաբան� թյամբ: Առաջին՝ ՀՀ դատական օրենսգիրքը 
� ժի մե ջ է մտել 18.05.2007թ., մի նչ այդ ժամանակահատվածը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
դիրքորոշ� մն երը ձևական իրավաբանական իմաստով պար-տադիր չեն այլ ատյանի 
դատարանների համար: Այս առ� մով, ՀՀ վճռաբեկ դա-տարանի 06.05.2005թ. որոշ� մը 
չի կարող վկայակոչվել որպես իրավաբանորեն պար-տադիր դիրքորոշ� մ: Ինչ վերաբեր� մ 
է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 17.02.2009թ. թիվ ՎԲ-01/09 գործով որոշման 29-րդ կե-տին, 
ապա այն ոչ թե վերահաստատ� մ է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. որոշ� մը, 
այլ վերարտադր� մ է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 105-րդ հոդված� մ ամրագրված այն դր� թյ� նը, 
ըստ որի քրեական գոր-ծով վար� յթ� մ մե ղադրանքի հիմք� մ չեն կարող դրվել և որպես 
ապաց� յց օգ-տագործվել այն նյ� թերը, որոնք ձեռք են բերվել` տվյալ քրեական գործով 
քրեական դատավար� թյ� ն իրականացնել� , հա-մապատասխան քննչական կամ այլ դա-
տավարական գործող� թյ� ն կատա-րել�  իրավ� նք չ� նեցող անձի կողմի ց: Երկրորդ՝ ՀՀ 
վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. և 17.02.2009թ. որոշ� մն երի � ս� մն ասիր� թյ� նը 
ց� յց է տալիս, որ այս գործով բացակայել է ոչ մի այն քննչական խմբի ղեկավարի կողմի ց 
գործը վար� յթ ընդ� նել�  մասին որոշ� մը, այլ նաև՝ որպես անհատ քննիչի կողմի ց գործը 
վար� յթ ընդ� նել�  որոշ� մը: Մինչդեռ մե ր կողմի ց քննարկվող իրավիճակը վերաբեր� մ է 
այն դեպքերին, երբ անհատ քննիչը քրեական գործն ընդ� նել է վար� յթ, այն� հետև` ն� յն 
գործը հանձնարարվել է քննչական խմբին, իսկ խմբի ղեկավար է նշանակվել վար� յթն 
իրականացնող քննիչը, ով որպես խմբի ղեկավար որոշ� մ չի կայացրել գործը վար� յթ 
ընդ� նել�  մասին:  
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 Խ�  լի գա ն�  թյ�  նը հան րո րեն ա ռա-
վել վտան գա վո ր�  թյ� ն ներ կա յաց նող 
ա րարք է, ո րն է ա կան վն աս է պատ-
ճա ռ� մ ի նչ պես պե տ�  թյան, այն պես էլ 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վ� նք նե րին և օ րի-
նա կան շա հե րին: Հետ ևա բար, խ�  լի գա-
ն�  թյան դեմ պայ քա րը ե ղել և մն � մ է 
ի րա վա պահ մար մի ն նե րի ա ռաջ նա հերթ 
խն դիր նե րից մե  կը, ո րի լ� ծ ման ար դյ� -
նա վե տ�  թյ�  նը պայ մա նա վոր ված է մի  
շարք գոր ծոն նե րով, այդ թվ� մ` քրե ա-
կան օ րենսդ ր�  թյան կա տա րե լա գործ-
մամբ և դրա կի րարկ ման պրակ տի կայի 
ձևա վոր մամբ1:

1 Ա.Ա.Թամազյան. Խ� լիգան� թյան 
քրեաիրավական բն� թագիրը, որակման 
հիմն ախնդիրները և նրա սահմանազատ� մը 
այլ հանցագործ� թյ� ններից // «Քննիչ» 
հանդես. – Երևան, 2016. – №1. – Էջ 20: 

 Խ�  լի գա ն�  թյան` որ պես հա կա սո ցի-
ա լա կան եր և� յ թի հան րո րեն վտան գա-
վո ր�  թյան բարձր աս տի ճա նը պայ մա-
նա վոր ված է նաև դրա տա րած վա ծ� -
թյամբ, ին չի մա սին վկա յ� մ են վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րը:

ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի տա րած-
քային մար մի ն նե ր մ 2015թ. ըն թաց-
ք մ  ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 258-րդ 
հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով հա ր ց-
ված և քնն ված քրե ա կան գոր ծե րի վե-
րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ

 

Խ�  ԼԻ ԳԱ Ն�  ԱՆ ՔՐԵ Ա ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Գ րի գոր Սարգ սյան     
          ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի քրե ա կան գոր ծե րի քն ն�  թյան 

ա ջակ ց�  թյան վար չ�  թյան պետ

Հ/Հ Տե ղե կատ վ0  թյան բն0 յ թը
Ընդ հա-

ն0 ր
Եր ևան Մար զեր

1. Վա ր� յ թ� մ ե ղած քրե ա կան գոր ծեր 225 160 65

2. Դա տա րան �  ղարկ ված քրե ա կան գոր ծեր 68 41 27

3. Կարճ ված քրե ա կան գոր ծեր 56 41 15

4. Կա սեց ված քրե ա կան գոր ծեր 34 29 5

5. Այլ քնն չա կան մար մի ն �  ղարկ ված գոր ծեր 9 6 3

6. Մեկ վա ր� յ թ� մ  մի  աց ված քրե ա կան գոր ծեր 12 7 5

7. 2016թ.  փո խանց ված  քրե ա կան գոր ծեր 51 39 12

8. Վե րաո րակ ված քրե ա կան գոր ծեր 21 15 6

9. Լ րա ց�  ցիչ  քն ն�  թյան վե րա դարձ ված գոր ծեր - - -

10. ԲԲՀՄ կի րա ռե լ�  հետ կապ ված գոր ծեր - - -
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Ցան կա ցած հան ցա գոր ծ�  թյան քըն-
ն�  թյան հա ջո ղ�  թյ�  նը պայ մա նա վոր-
ված է ոչ մի  այն քն նի չի կող մի ց հան ցա-
գոր ծ�  թյան քրե աի րա վա կան պատ շաճ 
վեր լ�  ծ�  թյան, այլև` դրա քրե ա գի տա-
կան  է �  թյան բա ցա հայտ ման հետ: Հան-
ցա գոր ծ�  թյան քրե ա գի տա կան է �  թյան 
ճիշտ ըն կալ ման  հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի քն նի չը պատ կե րա ց� մ �  նե-
նա հան ցա վոր գոր ծ�  նե �  թյան տար բեր 
տե սակ նե րին բնո րոշ տի պային քրե ա գի-
տա կան գծե րի մա սին, ի նչ պես նաև կա-
րո ղա նա յ�  րա քան չյ� ր կոնկ րետ հան-
ցա գոր ծ�  թյան վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ 
քրե ա գի տա կան տե ղե կատ վ�  թյ� ն ձեռք 
բե րել և այն հա մադ րել հա մա պա տաս-
խան հան ցա գոր ծ�  թյան քրե ա գի տա-
կան բն�  թագ րի հետ: 

Հան ցա գոր ծ�  թյան քրե ա գի տա կան 
բն�  թա գի րը հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե-
րի ո րոշ տե սա կին (խմ բին) և կոնկ րետ 
հան ցա գոր ծ�  թյա նը բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րի`  հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար-
ման ե ղա նա կի, մե  խա նիզ մի  և ի րադ-
ր�  թյան քրե ա գի տա կան նկա րա գիրն 
է, ո րոնց հի ման վրա կա րե լի է պատ կե-
րա ց� մ կազ մե լ հան ցա գոր ծ�  թյան, դրա 
ս� բյեկ տի և այլ հան գա մանք նե րի վե-
րա բե րյալ: Հան ցա գոր ծ�  թյան քրե ա գի-
տա կան բն�  թագ րի նպա տա կը հան ցա-
գոր ծ�  թյ� ն նե րի բա ցա հայտ ման, քըն-
ն�  թյան և կան խար գել ման խն դիր նե րի  
բա րե հա ջող լ�  ծ� մն  է: 

Այս պի սով, խ�  լի գա ն�  թյան քրե ա գի-
տա կան բն�  թա գիրն իր մե ջ նե րա ռ� մ է`

1. Խ� լիգան� թյան կատարման 
հիմն ական հանգամանքները (տեղը, 

ժամանակը, եղանակները, իրադր� թ-
յ� նը, գործիքներն �  մի ջոցները).

2. Տիպային քննչական իրավի-
ճակները.

3. Հետքագոյացման մե խանիզմը 
(լայն իմաստով).

4. Խ� լիգանի անձի, նրա հան-
ցավոր վարքագծի շարժառիթների �  
նպատակների վերաբերյալ տվյալները.

5. Տ� ժողի անձի վերաբերյալ 
տվյալները:

 Հան ցա գոր ծ  թյան տե ղը. ՀՀ քրե-
ա կան օ րենսգր քի 258-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` խ�  լի գա ն�  թյ�  նը՝ դի տա վո ր� -
թյամբ հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ 
կեր պով խախ տելն է, ո րն ար տա հայտ վել 
է հա սա րա կ�  թյան նկատ մամբ բա ցա-
հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մ� ն քով: 
Այ սինքն, խ�  լի գա ն�  թյան հիմն  ա կան 
հան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր-
վ� մ է հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան 
վայ րե ր� մ, ի նչ պես նաև հա սա րա կա-
կան նշա նա կ�  թյ� ն չ�  նե ցող այլ վայ-
րե ր� մ, որ տեղ առ կա է հան ր�  թյ� ն, 
սահ ման ված կար գի կո պիտ խախտ ման 
մե ջ, ո րն ար տա հայտ վ� մ է այդ վայ րե-
ր� մ գտն վող հա սա րա կ�  թյան ան դամ-
նե րի նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա-
լից վե րա բեր մ� ն քով: Խ�  լի գա ն�  թյան 
ո րա կյալ հան ցա կազ մի  պա րա գա յ� մ վե-
րոն շյալ ա րարք նե րը զ�  գոր դ� մ են բռ-
ն�  թյամբ, գ� յ քը վն ա սե լով կամ ո չնչաց-
նե լով և այլն1:

1 Տես. Շահեն Հախվերդյանի վերաբերյալ 
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
30.03.2012թ. թիվ ԱՎԴ/0014/01/11 որոշման 
16-րդ կետը:
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 Վե րոն շյա լից հետ և� մ է, որ խ�  լի գա-
ն�  թյան կա տար ման տեղ են հա մար-
վ� մ`

1.  հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան 
վայ րե րը,

2.  հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյ� ն 
չ�  նե ցող այլ վայ րե րը, որ տեղ առ կա է 
հան ր�  թյ� ն: 

Ըստ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, հա-
սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան վայր են 
հա մար վ� մ`

· տ րանս պոր տային մի  ջոց նե րի կա յա-
նա տե ղի նե րը, 

· օ դա նա վա կա յան նե րը,
·  շ�  կա նե րը,
·  պ�  րակ նե րը, 
· այ գի նե րը,
·  կի նո թատ րոն նե րը,
·  ց�  ցաս րահ նե րը,
·  մար զա դաշ տե րը,
·  փո ղոց նե րը,
·  հիմն  արկ-ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը, 
· �  ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը,
·  հա սա րա կա կան տրանս պոր տը,,

·  հա սա րա կա կան սնն դի սպա սարկ-

ման վայ րե րը
· հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան այլ 

վայ րե րը2: 
Այս պի սով, հա սա րա կա կան նշա նա-

կ�  թյան է հա մար վ� մ ցան կա ցած վայր, 
ո րը նա խա տես ված է հա սա րա կ�  թյան 
բո լոր ան դամ նե րի ը նդ հա ն� ր օգ տա-
գործ ման հա մար և նրան ցից յ�  րա քան-
չյ�  րը կա րող է ա զատ այ ցե լել այդ վայ րը:

Բ նա կա րա նը ևս կա րող է հան դես 

2 Տես ն� յն որոշման 15-րդ կետը:

գալ որ պես խ�  լի գա ն�  թյան վայր, ե թե 
տե ղի է �  նե ցել հա սա րա կա կան կար գի 
կո պիտ խախ տ� մ, ո րն ար տա հայտ վել 
է հար ևան նե րի բնա կա նոն կյան քի և 
հանգս տի պայ ման նե րի հա մար խո չըն-
դոտ ներ ստեղ ծե լով: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է հա սա րա կա կան 
նշա նա կ�  թյ� ն չ�  նե ցող վայ րե րին, 
ա պա դրանց թվին դաս վ� մ են ան մար-
դաբ նակ վայ րե րը, լք ված շի ն�  թյ� ն նե-
րը, ա մայի տա րածք նե րը:

2015թ. ըն թաց ք� մ ՀՀ քնն չա կան կո-
մի  տե ի տա րած քային մար մի ն նե րի վա-
ր� յ թ� մ ե ղած  225 քրե ա կան գոր ծե րի 
նա խաքն ն�  թյամբ  պարզ վել է, որ խ� -
լի գա ն�  թյան 117 դեպք տե ղի է �  նե ցել 
փո ղո ց� մ, 67-ը՝ բա կ� մ, 7-ը՝ բնա կա րա-
ն� մ,  5-ը ՝ ոս տի կա ն�  թյան շեն ք� մ և 
դա տա րա նի դահ լի ճ� մ, 1-ը՝ սո ցի ա լա-
կան կայ ք� մ, 23-ը՝ ա կ� մ բ� մ և սր ճա-
րա ն� մ,  5-ը՝ հիմն  ար կի տա րած ք� մ:

 Հան ցա գոր ծ  թյան ժա մա նա կը. 
Խ�  լի գա ն�  թյան կա տա րա ման ժա մա-
նա կը թերևս ա րար քի ո րակ ման հա մար 
նշա նա կ�  թյ� ն չ�  նի, սա կայն քրե ա գի-
տա կան տե սան կյ�  նից կար ևոր է հան-
ցա գոր ծ�  թյան հան րային վտան գա-
վո ր�  թյան աս տի ճա նը ո րո շե լ� , վար-
կած նե րի ա ռա ջադր ման և ստ� գ ման, 
ա ռան ձին դեպ քե ր� մ` խ�  լի գա ն�  թյ� ն 
կա տա րած ան ձին բա ցա հայ տե լ�  հա-
մար:

 Հան ցա գոր ծ  թյան ե ղա նակ նե-
րը. Հան ցա գոր ծ�  թյան ե ղա նակն այն 
հնարք ներն են, գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն �  
մե  թոդ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վել են 
հան ցա վո րի կող մի ց հան ցանք կա տա-
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րե լ�  հա մար:
 Խ�  լի գա ն�  թյան կա տար ման ե ղա-

նակն �  նի ի նչ պես քրե աի րա վա կան, 
այն պես էլ` քրե ա գի տա կան կար ևոր 
նշա նա կ�  թյ� ն: Խ�  լի գա ն�  թյան ե ղա-
նակ նե րը, որ պես քրե ա գի տա կան բն� -
թագ րի տարր, նե րա ռ� մ են տվյալ ներ 
խ�  լի գա ն�  թյան նա խա պատ րաստ ման, 
կա տար ման և քո ղարկ ման ե ղա նակ նե-
րի, հան ցա գոր ծ�  թյան գոր ծի քի և մի -
ջոց նե րի վե րա բե րյալ:

 Հա սա րա կա կան կար գի խախտ ման 
տի պիկ ե ղա նակ ներ են`

·  ֆի զի կա կան բռ ն�  թյ�  նը.
· բռ ն�  թյան սպառ նա լի քը.
· �  րի շի գ� յ քի ո չն չա ց�  մը կամ վն ա-

ս�  մը.
· �  րի շի գ� յ քի ո չն չաց ման կամ 

վն աս ման սպառ նա լի քը.
·  հա սա րա կ�  թյան ան դամն  ե րի ան-

դոր րի խախ տ�  մը, սկան դալ ներ սար քե լը.
·  պայ թ�  ցիկ սար քեր, հրա տեխ նի-

կա կան մի  ջոց ներ գոր ծո ղ�  թյան դնե լը.
·  թ�  նա վոր նյ�  թե րի տա րա ծ�  մը.
· հ րա զե նից օդ կրա կե լը.
· ան պար կեշտ վի րա վո րանք ներ կամ 

հայ հո յանք ներ տա լը.
· ան պար կեշտ �  վի րա վո րա կան բա-

ռեր, ար տա հայ տ�  թյ� ն ներ գրե լը:
 Սա կայն վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րը խ� -

լի գա ն�  թյան պա րա գա յ� մ հազ վա դեպ 
են հան դի պ� մ այս պես կոչ ված « մա ք� ր 
ձևով», այ սինքն` ի նք ն�  ր� յն: Ա վե լի հա-
ճախ դրանք հան դի պ� մ են հա մակ ց� -
թյան մե ջ, օ րի նակ` ֆի զի կա կան բռ ն� -
թյ� ն և �  րի շի գ� յ քի վն ա ս� մ կամ բռ� -
թյան սպառ նա լիք և հայ հո յանք ներ:

 Հարկ է նշել, որ ա րար քը են թա կա է 
ո րակ ման որ պես խ�  լի գա ն�  թյ� ն մի -
այն այն դեպ ք� մ, ե րբ գոր ծով ձեռք 
բեր ված ա պա ց� յց նե րով կհիմն  ա վոր վի 
հա սա րա կա կան կար գի խախտ ման կո-
պիտ լի նե լը և մի  ա ժա մա նակ, հա սա րա-
կ�  թյան նկատ մամբ այդ խախտ մամբ 
ար տա հայտ ված ան հար գա լից վե րա բեր-
մ� ն քի բա ցա հայտ լի նե լը1:

 Կո պիտ խախ տ�  մը՝ որ պես խ�  լի-
գա ն�  թյան հան ցա կազ մի  հատ կա նիշ, 
բն�  թագ րա կան է հա սա րա կա կան կար-
գի կազ մա լ� ծ ման կամ խախտ ման գոր-
ծըն թա ցի ար դյ� նք նե րին (հետ ևան քին): 
Այն ար տա հայտ վ� մ է նրա ն� մ, որ ան ձի 
կա տա րած գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի հետ ևան-
քով հա սա րա կ�  թյան ան դամն  ե րի մե ջ 
ա ռա ջա ն� մ է զայ ր� յթ, վր դով մ� նք, 
կամ նրանց ան հար մա ր�  թյ� ն կամ լ� րջ 
ան հանգս տ�  թյ� ն է պատ ճառ վ� մ, կամ 
ա ռա ջա ն� մ է վա խի զգա ց� մ ի րենց 
կյան քի, ա ռող ջ�  թյան, գ� յ քի պահ պա-
ն�  թյան կա պակ ց�  թյամբ: Բա ցի այդ, 
կո պիտ խախ տ� մն  ար տա հայտ վ� մ է 
նաև աշ խա տան քային և այլ գոր ծ�  նե-
�  թյան կամ հա սա րա կա կան նշա նա կ� -
թյան ա րա րո ղ�  թյան կազ մա լ� ծ մամբ2 :

 Խախ տ�  մը որ պես կո պիտ գնա հա-
տե լիս ան հրա ժեշտ է ել նել հա սա րա-
կա կան կար գի վրա այդ խախտ ման � -
նե ցած ազ դե ց�  թյ�  նից, մաս նա վո րա-
պես` պետք է քն նար կել, թե ա րդյոք այդ 
ա րար քի հետ ևան քով  հա սա րա կ�  թյան 
ան դամն  ե րին լ� րջ ան հանգս տ�  թյ� ն է
պատ ճառ վել: Հա սա րա կ�  թյան ան դամ-

1 Տես ն� յն որոշման 17-րդ կետը:
2 Տես ն� յն որոշման 18-րդ կետը:

øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N4 / 201644



45

նե րին լ� րջ ան հանգս տ�  թյ� ն պատ ճա-
ռե լ�  հան գա մանքն առ կա է, ե թե հան-
ցա վո րի ա րար քի հետ ևան քով խախտ-
վ� մ է հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան 
վայ րե ր� մ գտն վող ան ձի (ան ձանց) ֆի-
զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմխ  ե լի � -
թյ�  նը, կամ է ա կա նո րեն խա թար վ� մ է 
կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի, հիմն  արկ նե րի 
և հա սա րա կա կան նշա նա կ�  թյան այլ 
օբյեկտ նե րի բնա կա նոն աշ խա տան քը3: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է խ�  լի գա ն�  թյան 
հան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի   ե րկ-
րորդ պար տա դիր հատ կա նի շին` բա-
ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մ� ն քի 
դրս ևոր մա նը, ա պա այն ար տա հայտ վ� մ 
է մարդ կային հա մա կե ց�  թյան կա նոն-
նե րի նկատ մամբ ա կն հայտ ար հա մար-
հանք դրս ևո րե լ� , հա սա րա կա կան վայ-
րե ր� մ վար քագ ծի կա նոն նե րը ց�  ցադ-
րա կան կեր պով ան տե սե լ� , շր ջա պա տի 
մարդ կանց և կո լեկ տի վին հա կադր վե լ�  
ձևով: Հա սա րա կ�  թյան նկատ մամբ բա-
ցա հայտ ան հար գա լից վե րա բեր մ� ն քի 
դրս ևոր ման ե ղա նակ նե րը տար բեր ե ն՝ 
ա րարք, խոսք, ժեստ, մարմ նա շար ժ� մ 
և այլն4:

 Խ�  լի գա ն�  թյան ո րա կյալ հան ցա-
կազ մե  րին բնո րոշ են ա ռա վել վտան գա-
վոր ե ղա նակ ներ` 

1. ան ձի նկատ մամբ բռ ն�  թյ� ն 
գոր ծադ րե լը կամ դա գոր ծադ րե լ�  
սպառ նա լի քը, ի նչ պես նաև �  րի շի գ� յ-
քը ո չն չաց նե լը կամ վն ա սե լը.

2.  մի  խ� մբ ան ձանց կամ կազ մա-
կերպ ված խմ բի կող մի ց կա տա րե լը.

3 Տես ն� յն որոշման 19-րդ կետը:
4 Տես ն� յն որոշման 20-րդ կետը:

3. իշ խա ն�  թյան ներ կա յա ց� ց չին 
կամ հա սա րա կա կան կար գի պահ պա-
ն�  թյան պար տա կա ն�  թյ� ն ի րա կա-
նաց նող կամ հա սա րա կա կան կար գի 
խախ տ�  մը խա փա նող ան ձին դի մադ-
ր�  թյ� ն ց� յց տա լը.

4. ան ձի ա ռող ջ�  թյա նը մի  ջին ծան-
ր�  թյան վն աս պատ ճա ռե լը.

5.  բա ցա ռիկ ցի նիզմ դրս ևո րե լը.
6.  զեն քի կամ որ պես զենք օգ տա-

գործ վող ա ռար կա նե րի գոր ծադ րե լը: 
Ընդ ո ր� մ, վե րոն շյալ նե րից 2-6 կե-

տե ր� մ նշ ված ե ղա նակ նե րի  (դրս ևո-
ր� մն  ե րի) մա սին կա րե լի է խո սել մի  այն 
1-ին կե տ� մ նա խա տես ված ե ղա նա կի 
առ կա յ�  թյան դեպ ք� մ: 

Այս պես` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
258-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե-
տով՝ որ պես մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց 
կա տար ված խ�  լի գա ն�  թյ� ն կա րող է 
ո րակ վել հետ ևյալ հան գա մանք նե րի մի -
ա ժա մա նա կյա առ կա յ�  թյան դեպ ք� մ՝ 

ա) կա տար ված ա րար քը բն�  թագր-
վ� մ է որ պես դի տա վո ր�  թյամբ հա սա-
րա կա կան կար գի կո պիտ խախ տ� մ, 
ո րն ար տա հայտ վել է հա սա րա կ�  թյան 
նկատ մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից 
վե րա բեր մ� ն քով,

բ) (ա) են թա կե տ� մ նշ ված ա րար քը 
զ�  գորդ վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
258-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա-
տես ված՝ ան ձի նկատ մամբ բռ ն�  թյ� ն 
գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լ�  
սպառ նա լի քով, ի նչ պես նաև �  րի շի գ� յ-
քը ո չն չաց նե լով կամ վն ա սե լով,

գ) (բ) են թա կե տ� մ նկա րագր ված 
ա րար քի կա տար մա նը մաս նակ ցել են 
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եր կ�  կամ ա վե լի հա մա կա տա րող ներ, 
այ սինքն` այն պի սի ան ձինք, ո րոն ցից 
յ�  րա քան չյ�  րը ան մի  ջա կա նո րեն մաս-
նակ ցել է հան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը 
կազ մող ա րարք նե րի կա տար մա նը, այն 
է` բռ ն�  թյ� ն է գոր ծադ րել կամ բռ ն� -
թյ� ն գոր ծադ րե լ�  սպառ նա լիք է տվել 
կամ �  րի շի գ� յք է ո չն չաց րել կամ վն ա-
սել1:

 Հան ցա գոր ծ  թյան ի րադ ր  թյ  նը 
այն օբյեկ տիվ պայ ման ներն են, ո րոնց 
առ կա յ�  թյամբ կա տար վ� մ է հան ցա-
վոր ա րար քը: Հան ցա գոր ծ�  թյան ի րադ-
ր�  թյ�  նը կա րող է ան մի  ջա կան ազ դե-
ց�  թյ� ն �  նե նալ ա րար քի հան րային 
վտան գա վո ր�  թյան բն� յ թի և աս տի-
ճա նի վրա: Բանն այն է, որ հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րար քի վն աս պատ ճա-
ռե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը կախ ված է ոչ մի -
այն ա րար քից (գոր ծո ղ�  թյ�  նից կամ 
ան գոր ծ�  թյ�  նից), այլ նաև ար տա քին 
այն ի րադ ր�  թյ�  նից, որ տեղ տե ղի է � -
նե ն� մ հան ցա գոր ծ�  թյ�  նը: Խ�  լի գա-
ն�  թյան պա րա գա յ� մ ի րադ ր�  թյ�  նը 
մե ծ դեր է խա ղ� մ և կր� մ է հան րային 
բն� յթ: Խ�  լի գա ն�  թյան կա տար ման 
ի րադ ր�  թյ�  նը բնո րո շող ա ռա վել կար-
ևոր հան գա մանք ներն են` 

1. այլ ան ձանց (բա ցի հան ցա գոր ծից 
և տ�  ժո ղից) ներ կա յ�  թյ�  նը/ բա ցա կա-
յ�  թյ�  նը.

2.   լ�  սա բան ման (հան րայ նաց ման) 
աս տի ճա նը:

1 Տես. Արթ ր, Մացակ և Արմե ն Բադա-
լյանների վերաբերյալ  գործով ՀՀ վճռաբեկ 
դատարանի 18.10.2013թ. թիվ ԼԴ/0227/01/12 
որոշման 15-րդ կետը:

 Հան ցա գոր ծ  թյան գոր ծիք ներն 
  մի  ջոց նե րը այն սար քերն �  հար մա-
րանք ներն են, ո րոնց օգ ն�  թյամբ կա-
տար վել է հան ցա վոր ա րար քը: Հան-
ցա վո րի կող մի ց այս կամ այն մի  ջո ցի 
օգ տա գոր ծ�  մը կա րող է է ա կա նո րեն 
ազ դել ա րար քի հան րային վտան գա վո-
ր�  թյան աս տի ճա նի վրա: Այս պես, խ� -
լի գա ն�  թյան կա տար ման ժա մա նակ 
զեն քի կամ որ պես զենք օգ տա գործ վող 
այլ ա ռար կա նե րի գոր ծադ ր�  մը մե  ծաց-
ն� մ է ա րար քի հան րային վտան գա վո-
ր�  թյ�  նը, այդ ի սկ պատ ճա ռով նշ ված 
գոր ծիք նե րի գոր ծադր մամբ խ�  լի գա ն� -
թյ�  նը օ րենս դիրն ա ռանձ նաց րել է որ-
պես ո րա կյալ հան ցա կազմ:

 Խ�  լի գա ն�  թյան կա տար ման ժա-
մա նակ տար բեր գոր ծիք նե րի և մի  ջոց-
նե րի կի րա ռ�  մը, որ պես կա նոն, պա-
տա հա կան, սպոն տան բն� յթ է կր� մ: 
Ի հար կե հան դի պ� մ են դեպ քեր, ե րբ 
հան ցա գործ նե րը նա խա պես են պատ-
րաս տ� մ դրանք: Որ պես սա ռը զենք և 
դրան փո խա րի նող ա ռար կա ներ ա ռա վել 
հա ճախ հան դես են գա լիս  դա նակ նե րը, 
կաս տետ նե րը, մե  տա ղա կան տար բեր 
շղ թա նե րը, մա հակ նե րը և այլն: Որ պես 
պա տա հա կան ա ռար կա ներ հա ճախ օգ-
տա գործ վ� մ են դա տարկ կամ որ ևէ պա-
ր�  նա կ�  թյամբ շշե րը, կոտր ված շշե րը, 
փայ տե րը, գո տի նե րը, քա րե րը և այլն: 
Օգ տա գործ վ� մ են նաև հրա զե նի տար-
բեր տե սակ ներ, պայ թ�  ցիկ նյ�  թեր, 
զեն քի այլ տե սակ ներ, ի նչ պես նաև զենք 
չհան դի սա ցող գոր ծիք ներ, օ րի նակ` 
բարձ րա խոս ներ, ներ կա նյ�  թով բա լոն-
ներ և այլն:
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 Տի պային քնն չա կան ի րա վի ճակ նե-
րը. Խ�  լի գա ն�  թյան վե րա բե րյալ հա-
ղոր դ� մն  ե րի ստ� գ ման փ�  լ� մ ա ռա վել 
հա ճախ հան դի պ� մ են հետ ևյալ տի-
պային ի րա վի ճակ նե րը.

1.  խ�  լի գա ն�  թյ� ն կա տա րած ան-
ձը (ան ձինք) բռն վել է դեպ քի վայ ր� մ և 
պահ վ� մ է ձեր բա կալ ված նե րին պա հե-
լ�  վայ ր� մ, կան տ�  ժող և ա կա նա տես-
ներ, հայտ նա բեր վել է հան ցա գոր ծ� -
թյան գոր ծի քը.

2.  հան ցա գոր ծը փա խ� ս տի է դի մե լ 
դեպ քի վայ րից, սա կայն հայտ նի է նրա 
ան ձը կամ նրա ար տա քի նի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րը, կան տ�  ժող և ա կա նա տես-
ներ, դեպ քի վայ ր� մ հայտ նա բեր վել է 
կամ չի հայտ նա բեր վել հան ցա գոր ծ� -
թյան գոր ծի քը.

3.  պարզ վել է խ�  լի գա ն�  թյ� ն կա-
տա րած ան ձը, կա տ�  ժող, չկան ա կա-
նա տես ներ, հան ցա գոր ծ�  թյան տե սա-
նե լի նյ�  թա կան հետ քե րը թ� յլ չեն տա-
լիս մի  ան շա նակ պար զել կա տար վա ծի 
մե  խա նիզ մը.

4.  կա տար վել են խ�  լի գա նա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ, հայտ նա բեր վել են 
դրանց նյ�  թա կան հետ քե րը, խ�  լի գա-
ն�  թյ� ն կա տա րո ղի ան ձն ան հայտ է, 
չկա տե ղե կատ վ�  թյ� ն տ�  ժո ղի վե րա-
բե րյալ, առ կա են ո րո շա կի տվյալ ներ 
տ�  ժո ղին նյ�  թա կան վն աս կամ նրա 
ա ռող ջ�  թյա նը վն աս պատ ճա ռե լ�  վե-
րա բե րյալ.

5.  հան ցա վոր խմ բի ան դա մա նե րի 
մի  քա նի սը ձեր բա կալ ված են, հայտ նի 
են թաքն վող ան ձինք կամ նրանց նկա-
րագ րե րը, կան տ�  ժող և ա կա նա տես-

ներ, դեպ քի վայ ր� մ հայտ նա բեր վել է 
կամ չի հայտ նա բեր վել հան ցա գոր ծ� -
թյան գոր ծի քը:

 Հետ քա գո յաց ման մե  խա նիզ մը. 
Խ�  լի գա ն�  թյանն ա ռա վել բնո րոշ են 
ի դե ա լա կան հետ քե րը, այդ ի սկ պատ-
ճա ռով խ�  լի գա ն�  թյան վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով ա պա ց� ց ման գոր ծըն թա ցը, 
որ պես կա նոն, հիմն  վ� մ է ց� ց մ� նք նե-
րի վրա: Այ դ�  հան դերձ, հան դի պ� մ են 
նաև նյ�  թա կան հետ քեր, ո րոնց թվ� մ 
ա ռա վել տի պիկ են`

• հան ցա գոր ծ�  թյան գոր ծիք նե րը.
• ար նան ման նյ�  թի հետ քե րը (ա ռա-

վել հա ճախ` մ� գ դարչ նա գ� յն).
• տ րաս պոր տային մի  ջո ցը.
• մի կ րոօբյեկտ նե րը.
• փամ փ� շտ նե րը, գն դակ նե րը,պար-

կ� ճ նե րը.
• տ�  ժո ղի հա գ� ս տը.
• ծ խ� կ նե րը.
•  հան ցա գոր ծի հա գ� ս տը և կո շիկ-

նե րը:
 Թե նյ�  թա կան, թե ի դե ա լա կան հետ-

քե րի առ կա յ�  թյան, ի նչ պես նաև դրանց 
հայտ նա բեր ման  վրա մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն 
�  նի ժա մա նա կի գոր ծո նը: Որ քան քիչ 
ժա մա նակ է ան ցել խ�  լի գա ն�  թյան կա-
տար ման պա հից, այն քան ա վե լի մե ծ է 
հա վա նա կա ն�  թյ�  նը, որ դեպ քի վայ-
ր� մ կպահ պան վեն նյ�  թա կան հետ քեր 
և ա վե լի ի րա կան է վկա նե րի, տ�  ժող-
նե րի, կաս կա ծյալ նե րի հի շո ղ�  թյ�  ն� մ 
պահ պան վող ի դե ա լա կան հետ քերն ամ-
րագ րե լ�  հնա րա վո ր�  թյ�  նը: 

Խ�  լի գա ն�  թյան կա տար ման տի-
պային ի րադ ր�  թյ� ն նե րի և դրա հետ քե-
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րի վեր լ�  ծ�  թյ�  նը վկա յ� մ է այն մա սին, 
որ բազ մա մարդ վայ րե ր� մ դրա կա տա-
ր�  մը նվա զեց ն� մ է նյ�  թա կան հետ քե-
րի հայտ նա բեր ման հնա րա վո ր�  թյ�  նը, 
սա կայն դրա հետ մե կ տեղ բարձ րա ն� մ 
է ա կա նա տես նե րի հի շո ղ�  թյ�  ն� մ խ� -
լի գա ն�  թյան ի դե ա լա կան հետ քե րի 
դրոշմ ման հա վա նա կա ն�  թյ�  նը:

 Խ�  լի գան նե րը, որ պես կա նոն, պատ-
շաճ մի  ջոց ներ չեն ձեռ նար կ� մ հան ցա-
գոր ծ�  թյան հետ քե րը քո ղար կե լ�  �  ղ-
ղ�  թյամբ կամ էլ կի րա ռ� մ են ա ռա վել 
պարզ ե ղա նակ նե րը, մաս նա վո րա պես`

·  փա խ� ս տի են դի մ� մ դեպ քի վայ-
րից, այդ թվ� մ նաև տրանս պոր տային 
մի  ջո ցով.

· ոչն չաց ն� մ կամ թաքց ն� մ են հան-
ցա գոր ծ�  թյան գոր ծիք նե րը.

·  մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց խ�  լի-
գա ն�  թյ� ն կա տա րե լիս կր� մ են ն� յ-
նան ման հա գ� ստ ներ, օգ տա գոր ծ� մ 
ն� յ նան ման գոր ծիք ներ:

 Մե ղադ րյա լի ան ձը, նրա հան ցա վոր 
վար քագ ծի շար ժա ռիթ ներն   նպա-
տակ նե րը. Տի պիկ խ�  լի գա նի ան ձի 
բն�  թա գի րը (« պորտ րե տը»)` իր սե ռա-
տա րի քային և սո ցի ալ-հո գե բա նա կան 
բա ղադ րիչ նե րով, հետ ևյալն է. 18-50 
տա րե ա կան ա րա կան սե ռի ներ կա յա-
ց�  ցիչ, ՀՀ քա ղա քա ցի, մի ջ նա կարգ կր-
թ�  թյամբ, մշ տա կան աշ խա տանք կամ 
ե կա մ� տ չ�  նե ցող:

2015թ. ըն թաց ք� մ ՀՀ քնն չա կան կո-
մի  տե ի տա րած քային մար մի ն նե րի վա-
ր� յ թ� մ ե ղած  քրե ա կան գոր ծե րով որ-
պես մե  ղադ րյալ է ներգ րավ վել 182 ան-
ձ, այդ  թվ� մ Եր ևան քա ղա ք� մ՝ 99-ը, 

մար զե ր� մ՝ 83 –ը: Մե ղադ րյալ նե րից  6-ը 
ե ղել են  ի գա կան սե ռի: Նշ ված 182 մե -
ղադ րյալ նե րից 181-ը ե ղել են չա փա հաս, 
1-ը՝ ան չա փա հաս: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է խ�  լի գա նա կան 
խմ բա վո ր� մն  ե րին, ա պա դրանց ձևա-
վոր ման հա մար կա րող է նա խադ րյալ 
հան դի սա նալ խմ բի ան դամն  ե րի մի և-
ն� յն տա րած ք� մ բնակ վե լը, զին ված � -
ժե ր� մ հա մա տեղ ծա ռա յ�  թյ�  նը և այլն: 

Ըստ հան ցա կից նե րի մի ջև մի ջխըմ-
բային կա պե րի բն� յ թի և հան ցա վոր 
գոր ծ�  նե �  թյան նկատ մամբ նրանց վե-
րա բեր մ� ն քի չա փո րո շի չի` խ�  լի գա-
նա կան խմ բե րը կա րե լի բա ժա նել ե րեք 
հետ ևյալ տե սակ նե րի`

1. պա տա հա կան.
2. է պի զո դիկ.
3. կազ մա կերպ ված: 
Խ�  լի գա նի հան ցա վոր վար քագ ծի 

տի պիկ շար ժա ռիթ ներն են`
·  հան ցա գոր ծը տ�  ժո ղին ներ կա յաց-

ն� մ է ի նչ-որ մտա ցա ծին պա հանջ ներ և 
ցան կա ցած գնով փոր ձ� մ է ի րա գոր ծել 
դրանք.

·  խ�  լի գա նը չի զի ջ� մ տ�  ժո ղին, այլ 
գոր ծ� մ է ի հե ճ� կս նրա.

·  հան ցա գոր ծը բռ ն�  թյ� ն է գոր ծադ-
ր� մ տ�  ժո ղի նկատ մամբ` նրան ի նչ-որ 
«ան ցան կա լի» ա րար քի հա մար « դաս 
տա լ� » նպա տա կով.

·  խ�  լի գա նը ա րա քը կա տա ր� մ է 
գրազ գա լով, ցան կա նա լով ա պա ց� -
ցել ի նչ-որ մե  կին, որ կա րող է կա տա րել 
հան ցա գոր ծ�  թյ� ն.

·  հան ցա գոր ծը բռ նի ե ղա նա կով 
փոր ձ� մ է օգ նել կոնֆ լիկ տային ի րա վի-
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ճա կ� մ հայտն ված ան ձին, որ պես կա-
նոն, ան ծա նոթ կամ քիչ ծա նոթ ան ձին, 
ե րբ դրա կա րի քը չկա և ան ցն� մ է նման 
օգ ն�  թյան ող ջա մի տ սահ ման նե րը.

· ան ձը կա տա ր� մ է ագ րե սիվ գոր ծո-
ղ�  թյ� ն ներ ի պա տաս խան չն չին ա ռի-
թի.

·  խ�  լի գանն իր նպա տա կին փոր-
ձ� մ է հաս նել ա կն հայտ ոչ ա դեկ վատ 
ե ղա նա կով:

 Հարկ է նշել, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րի 
հա մա ձայն` խ�  լի գա նա կան ա րար քը 
կա րող է կա տար վել մի  այն խ�  լի գա նա-
կան մղ� մն  ե րից ել նե լով: Ի սկ ա րար քը 
հա մար վ� մ է խ�  լի գա նա կան մղ� մն  ե-
րով կա տար ված, ե թե այն կա տար վ� մ 
է հա սա րա կ�  թյան և բա րո յա կա ն�  թյան 
նոր մե  րի նկատ մամբ ան թա ք� յց ար-
հա մար հան քի հո ղի վրա, ե րբ մե  ղա վոր 
ան ձի վար քը հան դի սա ն� մ է բա ցա-
հայտ մար տահ րա վեր` �  ղղ ված հա սա-
րա կա կան կար գի դեմ և թե լադր ված է 
լի ն� մ շր ջա պա տին հա կադր վե լ� , վեր-
ջի նիս հան դեպ ար հա մար հա կան վե րա-
բեր մ� նք ց�  ցա բե րե լ�  ցան կ�  թյամբ: 
Հետ ևա բար, ե թե մե  ղա վոր ան ձի գոր-
ծո ղ�  թյ� ն նե րը կա տար վել են ոչ խ�  լի-
գա նա կան մղ� մն  ե րով և չեն զ�  գորդ վել 
հա սա րա կա կան կար գի կո պիտ խախտ-
մամբ, դրանք չեն կա րող ո րակ վել որ-
պես խ�  լի գա ն�  թյ� ն:

Մե ղադ րյա լի կող մի ց տ�  ժո ղին վի րա-
վո րանք ներ, մարմն  ա կան վն աս վածք ներ 
հասց վե լ�  կամ նման այլ բռ նա րարք նե-
րի կա տար ման դեպ ք� մ խ�  լի գա նա-
կան մղ� մն  ե րը և խ�  լի գա ն�  թյան հան-
ցա կազ մը կա րող է բա ցա կայել, ե թե նըշ-
ված գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը կա տար վել են 

կեն ցա ղային հո ղի վրա ա ռա ջա ցած վի-
ճա բա ն�  թյան, քիչ թե շատ եր կա րատև 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց ք� մ ձևա-
վոր ված հա կակ րան քի ար դյ� ն ք� մ:

•  Խ�  լի գա նա կան մղ� մն  ե րի առ կա-
յ�  թյ�  նը գնա հա տե լ�  հա մար է ա կան 
նշա նա կ�  թյ� ն կա րող է �  նե նալ նաև 
տ�  ժո ղի վար քա գի ծը1: 

• Բա ցի այդ, ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ խ�  լի գա ն� -
թյ�  նը կա րող է կա տար վել խ�  լի գա նա-
կան դր դ� մն  ե րով, ո րը դրս ևոր վ� մ է 
հա սա րա կա կան կար գը կո պիտ կեր պով 
խախ տե լ� , հա սա րա կ�  թյան նկատ-
մամբ բա ցա հայտ ան հար գա լից վե րա-
բեր մ� նք դրս ևո րե լ�  ձգտ մամբ: Խ�  լի-
գա նա կան դր դ� մն  ե րի հիմ ք� մ ըն կած 
են նաև ան ձի ան զ� սպ ե սա մո լ�  թյ�  նը, 
սե փա կան ան ձի ա ռա վե լ�  թյ� նն ը նդ-
գծե լ�  մի  ջո ցով ներ քին բա վա կա ն�  թյ� ն 
ստա նա լ� , զվար ճա նա լ�  ձգ տ�  մը:

•  Խ�  լի գա ն�  թյ� ն կա տա րող ան ձն 
ի նք նա հաս տատ վ� մ է, ձգ տ� մ հա կա-
հա սա րա կա կան վար քագ ծով ա պա ց� -
ցել իր ան կա խ�  թյ�  նը հա սա րա կ�  թյան 
մե ջ ըն դ� ն ված վար քագ ծի կա նոն նե րից, 
իր ան ձը հա կադ րե լով հա սա րա կ�  թյա-
նը՝ ց� յց տալ իր գե րա կա յ�  թյ�  նը և 
այլն2:

 Խ�  լի գա նա կան դր դ� մն  երն ան հրա-
ժեշտ է սահ մա նա զա տել ա րար քը կա-
տա րե լ�  պա հին ան ձի մոտ առ կա հ� -
զա կան վի ճա կից, ո րն ան ձի մոտ ա ռա-

1 Տես. Արման Խաչատրյանի վերաբերյալ 
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
24.10.2006թ. թիվ ՎԲ-223/06 որոշ� մը:
2 Տես. Շահեն Հախվերդյանի վերաբերյալ 
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
30.03.2012թ. թիվ ԱՎԴ/0014/01/11 որոշման 
24-րդ կետը:
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ջաց ն� մ է լար վա ծ�  թյ� ն, է մո ցի ո նալ 
բռնկ վա ծ�  թյ� ն և այլն: Հետ ևա բար, այն 
դեպ ք� մ, ե րբ հան ցա վո րի վար քա գիծն 
�  ղղ ված է կոնկ րետ ան ձի, պայ մա նա-
վոր ված է նրա հա կաօ րի նա կան կամ 
հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով և հան-
դի սա ն� մ է հան ցա վո րի հ�  զա կան վի-
ճա կի ար տա հայ տ�  թյ� ն, խ�  լի գա ն� -
թյան հան ցա կազ մը բա ցա կա յ� մ է1: 

Օ րի նակ, ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի 
Է րե բ�  նի և Ն�  բա րա շեն վար չա կան 
շրջան նե րի քնն չա կան բաժ ն� մ ո րո շ� մ 
է կա յաց վել քրե ա կան գոր ծով վա ր� յ-
թը կար ճե լ�  և քրե ա կան հե տապն դ�  մը 
դա դա րեց նե լ�  մա սին, հետ ևյալ հան-
գա մանք նե րի առ կա յ�  թյան պայ ման նե-
ր� մ.

2015թ. հ� ն վա րի 3-ին Ս.Օ.-ի  որ դին` 
Ա.Ի.-ն, հի վանդ է ե ղել, �  նե ցել է բարձր 
ջեր մ�  թյ� ն, ին չից ան հանգս տա ցած և 
գտն վե լով ալ կո հո լի ազ դե ց�  թյան տակ 
Ս.Օ.-ն կար ծե լով, որ շտա պօգ ն�  թյ� ն 
կանչ է գրան ցել, ի սկ բժիշկ նե րը չեն 
ե կել, գնա ցել է Եր ևան քա ղա քի Մ� -
րա ցան փո ղո ցի 116 հաս ցե � մ գտն վող 
շտա պօգ ն�  թյան 4-րդ են թա կա յան, մո-
տե ցել կար գա վար Հ.Ա.-ին և ա սել, որ 
ստ�  գի, թե ա րդյոք կանչ գրանց վել է իր` 
Մ�  րա ցան փո ղոց 1-ին նր բանցք 8 հաս-
ցե � մ, թե` ոչ: Վեր ջինս պար զե լով, որ 
նման կանչ գրանց ված չէ` խնդ րել է Ս.Օ.-
ին, որ իր հե ռա խո սա հա մա րով զան գա-
հա րի 1-03, որ պես զի կանչ գրան ցի շտա-
պօգ ն�  թյան կենտ րո նա կան կա յա ն� մ, 
ին չից հե տո մի  այն ին քը կկա րո ղա նա 
կան չը փո խան ցել շտա պօգ ն�  թյան բրի-

1 Տես ն� յն որոշման 26-րդ կետը:

գա դային: Այդ ըն թաց ք� մ Ս.Օ-ն, գտնվե-
լով հ� զ ված վի ճա կ� մ և ար տա հայ տե-
լով իր վր դոհ մ� ն քը, սե ռա կան բն� յ թի 
հայ հո յանք ներ է տվել Հ.Ա-ի հաս ցե ին 
և ձեռ քով հար վա ծել դիս պետ չե րա կան 
սե նյա կի պա տ�  հա նի ա պա կ� ն, ին չի 
հետ ևան քով այն կոտր վել է, և կտոր նե-
րը, թափ վե լով կար գա վար Հ.Ա.-ի մարմ-
նի վրա, պատ ճա ռել են ա ռող ջ�  թյան 
թեթև վն ա սի հատ կա նիշ ներ չպա ր�  նա-
կող մարմն  ա կան վն աս վածք ներ աջ ճա-
կա տային, վե րին շր թ� ն քի, կզա կի, զ� յգ 
դաս տակ նե րի շր ջան նե րի կտր ված վեր-
քե րին ա րյ�  նա զեղ ման ձևով:

 Ն� յն քրե ա կան գոր ծով նա խաքն ն� -
թյան ըն թաց ք� մ հիմն  ա վոր վել է, որ թեև 
Ս.Օ-ի ա րար ք� մ ե ղել են ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 258-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծ�  թյան ո րո շա կի 
հատ կա նիշ ներ, սա կայն նկա տի �  նե նա-
լով, որ վեր ջի նիս մի  տ�  մը չի ե ղել հա-
սա րա կա կան կար գի, ան ձանց և ըն կե-
ր�  թյ� ն նե րի բնա կա նոն աշ խա տան քի 
խա թա ր�  մը, ի նչ պես նաև նպա տակ չի 
�  նե ցել գե րա կայել իր ան ձը, ց� յց տալ 
իր ան ձի ա ռա վե լ�  թյ�  նը, այլ գտն վե լով 
ալ կո հո լի ազ դե ց�  թյան տակ, փոր ձել է 
մի  ջոց ներ ձեռ նար կել որ դ� ն բ�  ժօգ ն� -
թյ� ն ց� յց տա լ�  հա մար, �  ս տի հիմն -
վե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա-
վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րի, վրա վա ր� յթ 
ի րա կա նաց նող մար մի  նը կար ճել է քրե-
ա կան գոր ծով վա ր� յ թը` Ս.Օ-ի ա րար-
ք� մ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 258-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա կազ մի  
բա ցա կա յ�  թյան հիմ քով:

 Տ  ժո ղի ան ձը. Ան ձինք, �  մ նկատ-
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մամբ կա տար վ� մ է խ�  լի գա ն�  թյ�  նը, 
այ սինքն տ�  ժող նե րը, մի շտ չէ, որ ի րենց 
դրս ևո ր� մ են պատ շաճ կեր պով: Հա-
ճախ նրանք դրս ևո ր� մ են պրո վո կա ցի-
ոն վար քա գիծ, ին չը նպաս տ� մ է խ�  լի-
գա ն�  թյան կա տար մա նը: Ո ւս տի քն ն� -
թյան ըն թաց ք� մ այս հան գա ման քին ևս 
պետք է �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նել:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա-
կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` այն դեպ-
ք� մ, ե րբ խ�  լի գա նա կան գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րը կա տար վել են կեն ցա ղային 
հո ղի վրա ա ռա ջա ցած վե ճի ար դյ� ն-
ք� մ, ա պա նախ ան հրա ժեշտ է պար զել, 
թե ով է հան դի սա ցել վե ճը նա խա ձեռ նո-
ղը: Ա րար քը չի կա րող ո րակ վել որ պես 
խ�  լի գա ն�  թյ� ն, ե թե վի ճա բա ն�  թյ� նն 
ա ռա ջա ն� մ է տ�  ժո ղի ոչ ի րա վա չափ 
վար քագ ծի հետ ևան քով և, հետ ևա բար, 

հան ցանք կա տա րած ան ձի մոտ բա ցա-
կա յ� մ են խ�  լի գա նա կան դր դ� մն  ե րը: 
Նման պա րա գա յ� մ ա րար քը կա րող է 
խ�  լի գա ն�  թյ� ն ո րակ վել մի  այն այն 
դեպ ք� մ, ե րբ խ�  լի գա նա կան դր դ� մ-
ներն ա ռա ջա նան հե տա գա յ� մ և ա րար-
քը վե րա ճի խ�  լի գա ն�  թյան2:

 Այս պի սով, խ�  լի գա ն�  թյան քրե ա-
գի տա կան բն�  թա գի րը այս հան ցա գոր-
ծ�  թյան քրե ա գի տո րեն նշա նա կա լից 
հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վա կան հա մա կարգ է, ո րի նպա-
տա կը խ�  լի գա ն�  թյան բա ցա հայտ ման, 
քնն�  թյան և կան խար գել ման խն դիր նե-
րի  բա րե հա ջող լ�  ծ� մն  է:

2 Տես ն� յն որոշման 27-րդ կետը:
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Ըն տա նե կան բռ ն�  թյ�  նը հա վա քա-
կան եր և� յթ է և �  նի տար բեր ան վա-
ն� մն  եր՝ «բռ ն�  թյ� ն ըն տա նի ք� մ կամ 
ըն տա նի քի ներ ս� մ», «տ նային բռ ն� -
թյ� ն», «ըն տա նի քի ան դամն  ե րի մի ջև 
բռ ն�  թյ� ն» և այլն: Այն և՛ որ պես եր-
և� յթ, և՛ որ պես հաս կա ց�  թյ� ն նո ր� -
թյ� ն չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� -
ն� մ1, սա կայն այդ ո լոր տը դեռ ամ բող ջո-
վին �  ս� մն  ա սիր ված չէ Հա յաս տա ն� մ: 
Փո փոխ վ� մ է այդ եր և� յ թի բո վան դա-
կ�  թյ�  նը, վե րա բեր մ� նքն այդ եր և� յ թի 
և դրա ա ռան ձին տար րե րի նկատ մամբ, 
ի նչ պես նաև այդ եր և� յ թի դրս ևոր ման 
ձևե րը, սա կայն այն մն � մ է մար դ�  
ի րա վ� նք նե րի լ� րջ հիմն  ախն դիր նե րից 
մե կն ի նչ պես ամ բողջ աշ խար հ� մ, այն-
պես էլ ՀՀ-�  մ:

 Հարկ է նշել, որ ըն տա նե կան բռ ն� -
թյ� նն ի նք նին հան ցա գոր ծ�  թյ� ն չէ, 
քա նի որ հա վա քա կան հաս կա ց�  թյ� ն 
է, ո րն �  նի ի նչ պես հան ցա վոր, այն պես 
էլ ոչ հան ցա վոր դրս ևո ր� մն  եր: Օ րի նակ, 
մե կ ապ տա կը, ո րն ի նք նին չի ա ռա ջաց-
րել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի2 հոդ ված-
նե րով նա խա տես ված հան ցա վոր հետ-
ևանք ներ, ի նք նին չի հան գեց ն� մ քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վ�  թյան, կամ 

1 Այս� հետ՝ ՀՀ:
2Այս� հետ՝ քր. օր.:

տն տե սա կան բռ ն�  թյան դրս ևո ր� մն  ե րի 
մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը հան ցա գոր ծ�  թյ� ն-
ներ չեն առ հա սա րակ, ա վե լին հա մար-
վ� մ են քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա-
րա բե ր�  թյ� ն ներ, օ րի նակ՝ հա մա տեղ 
գ� յ քի տնօ րի ն� մ, տի րա պե տ� մ և օգ-
տա գոր ծ� մ: 

Ըն տա նե կան բռ ն�  թյ�  նը, հան դի-
սա նա լով մար դ�  ի րա վ� նք նե րի խախ-
տ� մ, այս կամ այն կեր պով իր ար տա ցո-
լ� մն  է գտել մի  ջազ գային տա րաբ ն� յթ 
փաս տաթղ թե ր� մ, մաս նա վո րա պես՝ 
Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի հա մընդ հա ն� ր 
հռ չա կագ րի 16-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
ս� մ, Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վ� նք նե րի մա սին մի  ջազ գային դաշ-
նագ րի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա ս� մ, 
Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի 
կոն վեն ցի ա յ� մ, Տն տե սա կան, սո ցի ա-
լա կան և մշա կ�  թային ի րա վ� նք նե րի 
մա սին մի  ջազ գային դաշ նագ րի 10-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա ս� մ, Մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տ�  թյ� ն-
նե րի Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ 
հոդ վա ծ� մ և այլն: 

Ըն տա նի ք� մ հան ցա վոր բռ ն�  թյ� -
նը մի  ջազ գային հան ր�  թյան կող մի ց 
ճա նաչ վել է որ պես « հա մա ճա րակ», ո րը 
լայ նո րեն տա րած ված է ամ բողջ աշ խար-

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆ�  ԱՆ ՀԱՍԿԱՑ�  � ՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԴՐՍԵՎՈՐ� ՄՆԵՐԸ

Դավիթ Թ մասյան
ՀՀ քննչական կոմի տեի դեպարտամե նտի իրավական

ապահովման և վիճակագր� թյան վարչ� թյան պետ,
իրավաբանական գիտ� թյ� նների թեկնած� , դոցենտ
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հ� մ3: Նման դրս ևո ր� մն  եր կան նաև 
Հա յաս տա ն� մ:

 Ցա վոք, բռ ն�  թյ�  նը թա փան ց� մ է 
կյան քի բո լոր ո լորտ ներ, այդ թվ� մ՝ նաև 
ըն տա նիք: Ըն տա նի ք� մ նման վար քագ-
ծի հա սա րա կա կան վտան գա վո ր�  թյ� -
նը կա յա ն� մ է ոչ մի  այն ո րո շա կի հետ-
ևանք նե րի վրա հաս նե լ�  մե ջ (ա ռող ջ� -
թյա նը վն աս կամ մահ պատ ճա ռե լը), այլ 
ա ռաջ նա հերթ այն աղ ճա տ� մ է ըն տա-
նե կան կյան քի նոր մե  րը՝ վե րաց նե լով ըն-
տա նի քը՝ որ պես սո ցի ա լա կան ի նս տի-
տ� տ: 

Դեռևս ՀՀ կա ռա վա ր�  թյան 2014թ.-
ի փետր վա րի 27-ի թիվ 303-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի 
ազ գային ռազ մա վա ր�  թյան դր� յթ նե-
րից բխող գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի 
40-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 2016թ.-ի եր-
րորդ ե ռամ սյա կ� մ ՀՀ կա ռա վա ր�  թյ� ն 
պետք է ներ կա յաց վեն ըն տա նե կան բըռ-
ն�  թյան դրս ևո ր� մն  ե րի կան խար գել-
ման և պա տաս խա նատ վ�  թյան գոր ծ� ն 
ի րա վա կան մե  խա նիզմն  եր նա խա տե սող 
ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծեր:4 

« Սո ցի ա լա կան ա ջակ ց�  թյան մա սին» 
2014թ.-ի դեկ տեմ բե րի 17-ի ՀՀ օ րեն քի 
2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տ� մ 
ա ռա ջին ան գամ օ րենսդ րա կան մա կար-
դա կով Հա յաս տա ն� մ նա խա տես վել է 

3 Մանրամասն տե՛ս, Корбут Л.В., Поленина 
С.В. Международные конвенции и 
декларации о правах женщин и детей // 
Сборник универсальных и региональных 
международных документов. М., ИЦ Гарант, 
1997, էջ 78-107:
4 Նման նախագիծն արդեն պատրաստ է և 
ՀՀ արդարադատ� թյան նախարար� թյան 
կողմի ց դրվել է շրջանառ� թյան մե ջ:

«ըն տա նե կան բռ ն�  թյ� ն» հաս կա ց� -
թյ�  նը: Այդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն տա նե-
կան բռ ն�  թյ� նն ըն տա նի քի մե կ ան դա-
մի  կող մի ց մյ�  սի նկատ մամբ ֆի զի կա-
կան կամ սե ռա կան կամ հո գե բա նա կան 
բն� յ թի բռ նի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի (բռ ն� -
թյան) կի րա ռ� մն  է կամ տն տե սա կան 
մի  ջոց նե րից զր կ�  մը: Չնա յած օ րեն քը 
չի մե կ նա բա ն� մ «ըն դա նի քի ան դամ» 
եզ ր� յ թը, սա կայն ն� յն հոդ վա ծի ն� յն 
մա սի 6-րդ կե տ� մ մե կ նա բան վ� մ է 
«ըն տա նիք» եզ ր� յ թը՝ այն է. « մի և ն� յն 
բնա կ�  թյան վայ ր� մ փաս տա ցի բնակ-
վող ան ձանց ա մ� ս նա կան, ազ գակ-
ցա կան, խնա մի  ա կան կա պե րի վրա 
հիմն  ված փոքր սո ցի ա լա կան  խ� մ բը, 
ո րի ան դամն  ե րը վա ր� մ են ը նդ հա ն� ր 
տն տե ս�  թյ� ն, �  նեն ը նդ հա ն� ր բյ� -
ջե, ը նդ հա ն� ր շա հեր, կապ ված են փո-
խօգ ն�  թյան, բա րո յա կան �  ի րա վա կան 
փո խա դարձ պա տաս խա նատ վ�  թյան 
հի մ� նք նե րով, ի նչ պես նաև մի  այ նակ 
ապ րող ան ձը»:

«Ըն տա նե կան բռ ն�  թյ� ն» եզ ր� յ թը 
սահ ման վել է նաև 2014թ.-ի նոյեմ բե րի 
17-ի ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի5 նա խա-
գա հի հրա մա ն� մ: Հա մա ձայն նշ ված 
հրա մա նով հաս տատ ված մաս նա վոր 
մե  ղադ րան քի կար գով քրե ա կան գործ 
հա ր0  ցե լ0  կամ քրե ա կան գոր ծի հա-
ր0  ց0  մը մե ր ժե լ0  մի  աս նա կա ն0  թյան 
վhե րա բե րյալ 0  ղե ց0 յ ցի 3-րդ կե տի՝ 
«ըն տա նե կան բռ ն�  թյ� ն» եզ ր� յ թի նշա-
նա կ�  թյ�  նը մե կ նա բան վ� մ է հետ ևյալ 
կերպ. « մաս նա վոր կար գով հե տապնդ-
վող ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռ նի 

5 Այս� հետ՝ Կոմի տե: 
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գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք կա տար վ� մ 
են ըն տա նի քի կամ ըն տա նե կան մի  ա վո-
րի ներ ս� մ, կամ նախ կին (կամ ներ կա) 
ա մ�  սին նե րի կամ զ�  գըն կեր նե րի մի ջև՝ 
ան կախ նրա նից, թե կա տա րո ղը բնակ-
վ� մ է կամ բնակ վել է տ�  ժո ղի հետ ն� յն 
բնա կա րա ն� մ, թե ոչ»: 

Ինչ պես եր և� մ է Կո մի  տե ի նա խա-
գա հի հրա մա ն� մ կի րառ վող եզ ր� յ թը 
տար բեր վ� մ է « Սո ցի ա լա կան ա ջակ ց� -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես-
ված եզ ր� յ թից, սա կայն այն հա մա հ� նչ 
է Կա նանց նկատ մամբ բռ ն�  թյան և ըն-
տա նե կան բռ ն�  թյան կան խար գել ման և 
դրա դեմ պայ քա րի մա սին 2011թ.-ի ապ-
րի լի 7-ի Եվ րո պայի Խորհր դի կոն վեն ցի-
այի1 3-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տին, ո րի հա-
մա ձայն՝ «ըն տա նե կան բռ ն�  թյ� ն» նշա-
նա կ� մ է ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե-
բա նա կան կամ տն տե սա կան բռ ն�  թյան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք կա տար վ� մ 
են ըն տա նի քի կամ ըն տա նե կան մի  ա-
վո րի ներ ս� մ կամ նախ կին կամ ներ կա 
ա մ�  սին նե րի կամ զ�  գըն կեր նե րի մի ջև՝ 
ան կախ նրա նից, թե ա րդյոք կա տա րո ղը 
բնակ վ� մ է կամ բնակ վել է տ�  ժո ղի հետ 
ն� յն բնա կա րա ն� մ2:

ՀՀ ոս տի կա ն�  թյան տե ղե կատ վա-
կան կենտ րո նի տվյալ նե րի հա մա ձայն 

1 Հայաստանն այս կոնվենցիան դեռ չի 
վավերացրել:
2 2014թ.-ի փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն 
որոշմամբ հաստատված Մարդ�  իրա-
վ� նքների ազգային ռազմավար� թյան 
դր� յթներից բխող գործող� թյ� նների 
ծրագրի 39-րդ կետի համաձայն քննարկման 
առարկա է դարձվել այդ կոնվենցիայի 
վավերացման նպատակահարմար� թյան 
հարցը:

2015թ.-ի ըն թաց ք� մ Հա յաս տա ն� մ ար-
ձա նագր վել է ըն տա նե կան բռ ն�  թյան 
789 դեպք: Վե րը նշ ված 789 դեպ քե րից 
3-ը ո րակ վել են ՀՀ քր. օր-ի 104-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով, 6-ը՝ 112-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 15-ը՝ 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով, 62-ը՝ 117-րդ հոդ վա ծով, 654-ը 
118-րդ հոդ վա ծով, 2-ա կան դեպք՝ 119-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 121-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 1-ա կան դեպք՝ 119-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տով, 120-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 138-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 185-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով և 324-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ի նչ-
պես նաև 40 դեպք՝ 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով:

 Կո մի  տե � մ ի րա կա նաց վել է ըն տա նի-
քի ներ ս� մ կա տար ված սպա ն�  թյ� ն նե-
րի և ա ռող ջ�  թյա նը պատ ճառ ված ծանր 
մարմն  ա կան վն աս վածք նե րի՝ որ պես 
ըն տա նե կան բռ ն�  թյան ա ռա վել ծանր 
դրս ևո ր� մն  ե րի, �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն: 

Այդ տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2015թ.-
ին ՀՀ քր. օր-ի 104-108-րդ հոդ ված նե-
րով նա խա տես ված հան ցա կազ մե  րով 
հա ր� ց վել են ը նդ հա ն� ր՝ 943 քրե ա կան 
գոր ծեր, ո րոն ցից 93-ը ՀՀ քր. օր-ի 104-
րդ հոդ վա ծի, ի սկ 1-ը` ՀՀ քր. օր-ի 106-
րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով (Շի րա-
կի մար զային քնն չա կան վար չ�  թյ� ն): 
Սպա ն�  թյան հոդ ված նե րով հա ր� ց ված 
քրե ա կան գոր ծե րից 16-ն ըն տա նի ք� մ 
(ըն տա նի քի ան դամն  ե րի կող մի ց) կա-
տար ված սպա ն�  թյ� ն ներ են (ը նդ հա-
3 Նշված թվաքանակ� մ առկա են նաև քրեական 
գործեր, որոնք հար� ցվել են այլ հոդվածով, 
սակայն հետագայ� մ վերավորակվել են ՀՀ 
քր. օր-ի 104-րդ հոդվածով:
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ն� ր սպա ն�  թյ� ն նե րի 17,0%), ո րից 4-ը 
ո րակ վել են որ պես սպա ն�  թյան փորձ, 
ի սկ 1 քրե ա կան գործն ի սկզ բա նե հա-
ր� ց վել է ՀՀ քր. օր-ի 118-րդ հոդ վա ծով, 
սա կայն հե տա գա յ� մ վե րաո րակ վել է ՀՀ 
քր. օր-ի 34-104-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հատ կա նիշ նե րով: Նշ ված սպա ն�  թյան 
քրե ա կան գոր ծե րից 3-ը կարճ վել են 
(ո րոն ցից 2-րը ՀՀ քր. օր-ի 35-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 10-րդ կե տի հատ կա նիշ նե-
րով, ի սկ 1-ը ՀՀ քր. օր-ի 35-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ և 10-րդ կե տի հատ կա-
նիշ նե րով), ի սկ 13-ն �  ղարկ վել են դա-
տա րան, ո րոն ցից 6-ը մե  ղադ րա կան եզ-
րա կա ց�  թյ� ն նե րով, ի սկ 7-ը բժշ կա կան 
բն� յ թի հար կադ րան քի մի  ջոց ներ կի րա-
ռե լ�  մա սին մի ջ նոր դ�  թյ� ն նե րով:

Ք րե ա կան գոր ծե րով ըն տա նի քի ան-
դամն  ե րի կող մի ց սպա ն�  թյան դեպ քե-
րից 6-ը կա տար վել են ՀՀ մար զե ր� մ՝ 
2-ը Ա րա գա ծոտ նի, 1-ա կան՝ Կո տայ քի, 
Շի րա կի, Լո ռ� , Սյ�  նի քի մար զե ր� մ, 
ի սկ 10-ը Եր ևան քա ղա ք� մ, ո րից 2-ա-
կան՝ Քա նա քեռ-Զեյ թ� ն, Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա, Ա ջափ նյակ և Դա վի թա շեն4, 
Ա վան և Նոր Նորք, 1-ա կան՝ Շեն գա վիթ, 
Է րե բ�  նի և Ն�  բա րա շեն վար չա կան շր-
ջան նե ր� մ: 

Այդ քրե ա կան գոր ծե րով 16 մե  ղադ-
րյալ նե րի բն�  թագ րիչ նե րը հետ ևյալն են. 

4 Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական 
շրջանի քննչական բաժն� մ հար� ցված 
քրեական գործերից մե կը՝ ՀՀ քր. օր-ի 
34-104-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 235-
րդ հոդվածով, ի սզբնե հար� ցվել է ՀՀ 
քր. օր-ի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 
սակայն դատավարական հսկող� թյ� ն 
իրականացնող դատախազի ց� ց� մով 
մե ղադրանքը փոփոխվել և վերաորակվել է: 

· 6-ն �  նե ցել է մի ջ նա կարգ կր թ� -
թյ� ն, 5-ը՝ ոչ լրիվ մի ջ նա կարգ՝ �  թա մյա, 
3-ը՝ մի  ջին մաս նա գի տա կան, ի սկ 2-ը՝ 
բարձ րա գ� յն, 

· ոչ ոք աշ խա տանք չի �  նե ցել, 2-ը՝ 
կեն սա թո շա կա ռ�  է ին (ո րոն ցից մե  կը՝ 
ե րկ րորդ կար գի հաշ ման դամ),

· 12-ն ա րա կան, ի սկ 4-ը՝ ի գա կան սե-
ռի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ են,

· 6-ն ի րենց խնամ քին �  նե ցել են ան-
չա փա հաս ե րե խա ներ, 

· 15-ը ե ղել են ազ գ�  թյամբ հայ, ի սկ 
1-ը՝ ա սո րի, 

· բո լոր մե  ղադ րյալ նե րը հան դի սա ցել 
են ՀՀ քա ղա քա ցի ներ, 

· ոչ ոք նախ կի ն� մ դատ վա ծ�  թյ� ն 
չի �  նե ցել: 

Ըն տա նի քի ան դամն  ե րի կող մի ց 
սպա ն�  թյան դեպ քե րով քրե ա կան գոր-
ծե րից 8-ով տ�  ժող նե րը հան դի սա ցել 
են մե  ղադ րյալ նե րի կա նայք, 2-ո վ՝ ման-
կա հա սակ ե րե խա նե րը (ո րից 1-ը՝ խորթ 
ե րե խան), 1-ա կա նով՝ ան չա փա հաս ե րե-
խան: 

Ըստ Կո մի  տե ի տվյալ նե րի 2015թ.-ին 
ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված դի տա վո ր�  թյամբ ա ռող ջ�  թյա-
նը ծանր վն աս պատ ճա ռե լ�  դեպ քե րով 
հա ր� ց վել են ը նդ հա ն� ր՝ 1685 քրե ա կան 
գործ, ո րոն ցից բա ցա հայտ վել ե ն՝ 133-ը 
(բա ցա հայ տ�  մը կազ մե լ է 79,2%):  
Ա ռող ջ�  թյա նը դի տա վո ր�  թյամբ ծանր 
վն աս պատ ճա ռե լ�  դեպ քե րով հա ր� ց-
5 Նշված թվաքանակ� մ առկա են նաև 
քրեական գործեր, որոնք հար� ցվել են 
այլ հոդվածով, սակայն հետագայ� մ 
վերաորակվել են ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ 
հոդվածով:
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ված քրե ա կան գոր ծե րից 7-ը կա տար-
վել են ըն տա նի ք� մ ըն տա նի քի ան դա-
մի  կող մի ց (ա ռող ջ�  թյա նը ծանր վն աս 
պատ ճա ռե լ�  ը նդ հա ն� ր դեպ քե րի 
4,2%), ո րից 2 քրե ա կան գործ հա ր� ց վել 
են այլ հոդ ված նե րով՝ մե  կը՝ ՀՀ քր. օր-ի 
118-րդ հոդ վա ծով, սա կայն հե տա գա յ� մ 
վե րաո րակ վել է ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով և 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով (Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջան), 
ի սկ մյ�  սը հա ր� ց վել է ՀՀ քր. օր-ի 113-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե-
րով, սա կայն հե տա գա յ� մ վե րաո րակ վել 
է ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով (Է րե բ�  նի վար չա կան շր ջան): Քրե-
ա կան գոր ծե րից 1-ը հա ր� ց վել էր ՀՀ քր. 
օր-ի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա-
նիշ նե րով և հե տա գա յ� մ վե րաո րակ վել 
է ՀՀ քր. օր-ի 34-104-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով (Է րե բ�  նի-Ն�  բա րա շեն վար չա-
կան շր ջան): 

Ըն տա նի քի ան դամն  ե րի կող-
մի ց ա ռող ջ�  թյա նը դի տա վո ր�  թյամբ 
պատ ճառ ված ծանր վն ա սի դեպ քե րով 
քննված քրե ա կան գոր ծե րից 6-ն � -
ղարկ վել են դա տա րան, ի սկ 1-ը՝ կա սեց-
վել է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 31-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տի հատ կա նիշ նե րով 
((մե  ղադ րյա լի քն ն�  թյ�  նից թաքն վե լ�  
հիմ քով՝ հայ տա րար վել է հե տա խ�  զ� մ)՝ 
Գե ղար ք�  նի քի մարզ)։ Ներ կա յաց ված 
դեպ քե րից 5-ը կա տար վել են ՀՀ մար-
զե ր� մ՝ 2-ա կան Կո տայ քի և Ար մա վի րի, 
1-ը՝ Գե ղար ք�  նի քի մար զ� մ, ի սկ 2-ը 
Եր ևան քա ղա ք� մ՝ 1-ա կան Շեն գա վիթ 
և Է րե բ�  նի-Ն�  բա րա շեն վար չա կան 
շրջան նե ր� մ: 

Այդ քրե ա կան գոր ծե րով 7 մե  ղադ-
րյալ նե րի բն�  թագ րիչ նե րը հետ ևյալն են. 

· 5-ն �  նե ցել են մի ջ նա կարգ կր թ� -
թյ� ն, 1-ը՝ ոչ լրիվ մի ջ նա կարգ՝ �  թա մյա, 
ի սկ 1-ն �  սա նող էր, 

· ոչ ոք աշ խա տանք չի �  նե ցել,
· 6-ը՝ ա րա կան, ի սկ 1-ը՝ ի գա կան սե-

ռի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ են,
· 1 մե  ղադ րյալ իր խնամ քին �  նե ցել է 

ա նաշ խա տ�  նակ ան ձ, 
· բո լո րը ե ղել են ազ գ�  թյամբ հայ, ՀՀ 

քա ղա քա ցի ներ, 
· ոչ ոք նախ կի ն� մ դատ վա ծ�  թյ� ն 

չի �  նե ցել: 
Ըն տա նի քի ան դամն  ե րի կող մի ց 

ա ռող ջ�  թյա նը պատ ճառ ված ծանր 
մարմն  ա կան վն ա սի դեպ քե րով քրե ա-
կան գոր ծե րից 2-ո վ՝ տ�  ժող նե րը հան-
դի սա ցել են մե  ղադ րյալ նե րի կա նայք, 
1-ա կան դեպ քով՝ ք� յ րը, եղ բայ րը, որ-
դին, հո րեղ բայ րը, հայ րը: 

Հատ կան շա կան է, որ 2015թ.-ի ըն-
թաց ք� մ Կո մի  տե ի մար մի ն նե րից և 
ստո րա բա ժա ն� մն  ե րից՝ Եր ևան քա ղա-
քի քնն չա կան վար չ�  թյ�  ն� մ, Կենտ րոն 
և Նորք-Մա րաշ, Ա րաբ կիր վար չա կան 
շր ջան նե րի քնն չա կան բա ժին նե ր� մ, 
հատ կա պես կար ևոր գոր ծե րի քն ն� -
թյան, զին վո րա կան քնն չա կան գլ խա վոր 
վար չ�  թյ� ն նե ր� մ, Վայոց Ձո րի, Տա-
վ�  շի, Ա րա րա տի մար զային քնն չա կան 
վար չ�  թյ�  ն� մ՝ ըն տա նի քի ան դամն  ե-
րի մի ջև սպա ն�  թյան կամ դի տա վո ր� -
թյամբ ա ռող ջ�  թյա նը ծանր վն աս պատ-
ճա ռե լ�  վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծեր 
չեն քնն վել: 

Ու ս� մն  ա սիր ված 23 քրե ա կան գոր-
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ծե րով հան ցա գոր ծ�  թյան կա տար ման 
շար ժա ռի թը, նպա տա կը կամ պատ ճա ռը 
ե ղել են տար բեր: Նշ ված քրե ա կան գոր-
ծե րից՝ 4-ո վ՝ շար ժա ռի թը հան դի սա ցել 
է ա մ� ս ն�  թյան և ա մ� ս նա լ�  ծ�  թյան 
խնդիր նե րը, 3-ո վ՝ ա մ� ս նա կան ան հա-
վա տար մ�  թյ�  նը կամ դա վա ճա ն�  թյ� -
նը, 3-ո վ՝ ըն տա նե կան ան հաշ տ�  թյ� ն-
նե րը, ի նչ պես նաև ան բա րյա ցա կամ 
փոխ հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը, 3-ով նյ�  թա-
կան շա հը, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան 
ծանր պայ ման նե րը, 1-ա կան դեպ քով՝ 
վի ճա բա ն�  թյ�  նը կան խե լ� ն �  ղղ ված 
գոր ծո ղ�  թյ�  նը, խնամ քի և դաս տի ա-
րա կ�  թյան շ� րջ ան հա մա ձայ ն�  թյ�  նը, 
ի սկ 1-ով այն հնա րա վոր չէ պար զել: 

Ք րե ա կան գոր ծե րից 7-ով շար ժա-
ռիթ նե րը պար զել հնա րա վոր չի ե ղել, 
քա նի որ ա րարք նե րը կա տար վել են ան-
մե ղ ս�  նա կ�  թյան կամ սահ մա նա փակ 
մե ղ ս�  նա կ�  թյան վի ճա կ� մ և կի րառ վել 
են բժշ կա կան բն� յ թի հար կա դի ան քի 
մի  ջոց ներ: 

Ինչ պես վկա յ� մ են վե րը նշ ված 
փաս տե րը, ըն տա նե կան բռ ն�  թյան 
դրսև ր� մն  եր առ կա են նաև Հա յաս տա-
ն� մ, ա վե լին՝ դրանք կա րող են հասց նել 
բռ ն�  թյան ծայ րա հեղ դրս ևո ր� մն  ե րի՝ 
սպա ն�  թյ� ն նե րի և դի տա վո ր�  թյամբ 
ա ռող ջ�  թյա նը ծանր վն աս պատ ճա ռե-
լ� ն:

 Քա նի որ ըն տա նե կան բռ ն�  թյ� ն-
նե րի գոր ծե րի վե րա բե րյալ ՀՀ-�  մ դեռ 
չի ձևա վոր վել հս տակ պրակ տի կա, այս 
բն� յ թի գոր ծե րի քն ն�  թյ� նն ի րա կա-
նաց վ� մ է բռ նի հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե-
րին բնո րոշ մար տա վա ր�  թյամբ և մե -

թո դա բա ն�  թյամբ՝ ո րո շա կի ճշգր տ� մ-
նե րով: Ա վե լին, եզ ր� յթ նե րի կի րառ ման 
ա ռ�  մով ն� յն պես մե կ նա բա ն�  թյ� ն-
ներն ի րա կա նաց վ� մ են ձևա վոր ված 
դա տա կան պրակ տի կայի լ� յ սի ներ քո: 
Այս պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր 
նա խա դե պային ո րո շ� մն  ե րից մե  կ� մ 
ան դրա դար ձել է հան ցա վոր բռ ն�  թյան 
սահ ման մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ բռ ն�  թյ�  նը` որ պես 
քրե ո րեն հե տապն դե լի ա րարք, դի տա-
վո ր�  թյամբ, ան ձի կամ քին հա կա ռակ 
կամ ա ռանց նրա կամ քը հաշ վի առ նե լ�  
կա տար ված ցան կա ցած ա րարք է, ո րի 
ար դյ� ն ք� մ ան ձը զրկ վել է կյան քից, 
կամ սահ մա նա փակ վել է նրա ա զա տ� -
թյ�  նը, կամ նրա ա ռող ջ�  թյա նը վն աս 
է պատ ճառ վել, կամ նրան պատ ճառ վել 
է ֆի զի կա կան ցավ, ֆի զի կա կան կամ 
հո գե կան տա ռա պանք: Հետ ևա բար, 
ե թե ա րար քը փաս տա ցի չի ա ռա ջաց-
րել նշված հետ ևանք նե րը և այդ պի սիք 
պատ ճա ռե լ�  դի տա վո ր�  թյամբ չի բն� -
թագր վ� մ, ա պա իր նվազ կար ևո ր� -
թյան պատ ճա ռով չի կա րող հան ցա գոր-
ծ�  թյ� ն հա մար վել:1

Բռ ն�  թյ�  նը գո յ�  թյ� ն �  նի մարդ-
կ�  թյան գո յ�  թյան ամ բողջ ըն թաց ք� մ: 
Ս.Վ. Ա ռա քե լյա նի կար ծի քով՝ «բռ ն� -
թյ�  նը բխ� մ է հա սա րա կ�  թյան, ա վե-
լի ճիշտ՝ մար դ�  սո ցի ա լա կան բն� յ թից, 
նրա ան ձը բն�  թագ րող այն պի սի սո ցի-
ալ-հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն նե րից, ո րոնց ազ դե ց�  թյան տակ 
նա մի շտ ըն դ�  նակ է և գե րա դա ս� մ է 

1 Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0176/01/11-ի 
վերաբերյալ 2012թ.-ի նոյեմբերի 1-ի որոշ� մ:

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø 

øÜÜÆâ / N4 / 2016 57



58

լ�  ծել իր ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր ներն 
ար գել ված (այդ թվ� մ՝ բռ ն�  թյան կի-
րառ ման) ե ղա նակ նե րով �  մի  ջոց նե-
րով»1: Տվյալ դեպ ք� մ խոս քը մար դ� ՝ 
որ պես հա վա քա կան կեր պա րի, և ոչ թե 
ա ռան ձին մարդ կանց մա սին է:

Դ. Հ�  նա նյա նի կար ծի քով բռ ն� -
թյ� նն առ կա է այն տեղ և այն ժա մա նակ, 
ե րբ առ կա է շա հե րի բա խ� մ: Կախ ված 
նրա նից, թե ի նչ պի սի շա հի ի րա կա նաց-
մանն է �  ղղ ված բռ ն�  թյ�  նը, այն կա րող 
է գնա հատ վել դրա կան կամ բա ցա սա-
կան:2 Ըն տա նի քի ներ ս� մ նման շա հե րի 
բա խ� մն  ան խ�  սա փե լի է, սա կայն դա 
չի նշա նա կ� մ, որ կոնֆ լիկ տային ի րա-
վի ճակ նե ր� մ բռ ն�  թյ�  նը հան դի սա ն� մ 
է հար ցի լ� ծ ման ար դյ�  նա վետ լ�  ծ� մ, 
հա կա ռա կը՝ այն ա վե լի կա րող է սրել շա-
հե րի բա խ�  մը՝ հան գեց նե լով ծայ րա հեղ 
դրս ևո ր� մն  ե րի: 

Ու ս� մն  ա սի րե լով կեն ցա ղային բռ-
նի հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի բն� յ թը՝ Օ. 
Ստար կո վը հա տ� կ �  շադ ր�  թյան է ար-
ժա նաց ն� մ բռ ն�  թյան այն պի սի պար-
տա դիր հատ կա նիշ, ի նչ պի սին կա մար-
տա հայ տ�  թյան ա զա տ�  թյան սահ մա-
նա փա կ� մն  է: Նա նշ� մ է, որ ֆի զի կա-
կան, ի նչ պես նաև հո գե բա նա կան բռն� -
թյան հա մար պար տա դիր հատ կա նիշ է 

1 Առաքելյան Ս.Վ. Կանանց իրավական 
պաշտպան� թյ� նը բռն� թյ� նից: Երևան, 
2001, էջ 8:
2  Տե՛ս, Հ� նանյան Դ.Ռ. Բռն� թյ� նը քրեական 
իրավ� նքի մե ջ (իրավահամե մատակամ 
վերլ� ծ� թյ� ն ՀՀ և ՌԴ օրինակով): Իրա-
վաբանական գիտ� թյ� նների թեկնա-ծ� ի 
գիտական աստիճանի հայցման ատե-
նախոս� թյ� ն: Երևան, 2010: էջ 37: 

հան դի սա ն� մ կա մար տա հայ տ�  թյան 
ա զա տ�  թյան սահ մա նա փա կ�  մը: Ը նդ 
ո ր� մ «բռ ն�  թյ� ն» հաս կա ց�  թյ�  նը նե-
րա ռ� մ է ոչ մի  այն վն աս պատ ճա ռե լը, 
այլ նաև այն պատ ճա ռե լ�  հնա րա վո ր� -
թյ�  նը: Ը ստ Օ.Վ. Ստար կո վի՝ «բռ ն� -
թյ� նն ի րա կան կամ հա վա նա կան ֆի-
զի կա կան վն ա սի պատ ճա ռ� մն  է, ո րի 
ներ քո հաս կաց վ� մ է մար դ�  ա նա տո մի -
ա ֆի զի ո լո գի ա կան ամ բող ջա կա ն�  թյան 
խախ տ�  մը»:3  

Ո րոշ հե ղի նակ ներ էլ, դի տար կե լով 
բռ ն�  թյ�  նը որ պես մար դ�  ա ռող ջ� -
թյա նը և նրա ան ձնա կան ան ձեռնմխ  ե լի-
�  թյանն ի րա կան վն ա սի պատ ճա ռ� մ,4 
բռ ն�  թյ� նն ի նք նին ն� յ նաց ն� մ են դրա 
հետ ևանք նե րի հետ: Ռ.Ա. Բա զա րո վը, 
տա լով բռ ն�  թյան բնո րո շ�  մը, շեշ տադ-
ր� մ է դրա դի տա վո րյալ բն� յ թը և այն 
�  ղ ղա կի ո րեն կամ ա ն� ղ ղա կի ո րեն կի-
րա ռե լ�  հնա րա վո րո�  թյ�  նը: Այս պես, 
նա նշ� մ է. «բռ ն�  թյ�  նը ֆի զի կա կան 
�  ժի (մ կա նային �  ժի կամ որ ևէ զեն-
քի օգ ն�  թյամբ, այլ ա ռար կա նե րի կամ 
նյ�  թե րի օգ ն�  թյամբ, հո գե պես հի վանդ 
մարդ կանց, ման կա հա սակ նե րի կամ 
կեն դա նի նե րի մի  ջո ցով) դի տա վո րյալ 
կի րա ռ� մն  է �  րի շի նկատ մամբ և �  ղղ-
ված է ան ձի ֆի զի կա կան ան ձեռնմխ  ե-
լի �  թյ�  նը խախ տե լ� ն, ա ռող ջ�  թյա նը 

3 Старков О.В. Бытовые насильственные 
преступления (причинность, групповая 
профилактика, наказание). Рязань, 1992, էջ 
34:
4 Землюков С.В. Уголовно-правовые проб-
лемы преступного вреда. Новосибирск, 1991, 
էջ 125:

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø 

øÜÜÆâ / N4 / 201658



59

կամ կյան քին վն աս պատ ճա ռե լ� ն»:5

Լ.Դ. Գա� խ մանն ա ռանձ նաց ն� մ է 
բռ ն�  թյան փաս տա կան և ի րա վա բա-
նա կան հատ կա նիշ նե րը: Փաս տա կան 
հատ կա նիշ նե րի շար քին նա դա ս� մ է 
օբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք բն� -
թագ ր� մ են ա րար քի ար տա քին կողմն  
�  ե ղա նա կը, և ս� բյեկ տիվ հատ կա նիշ-
նե րը, ո րոնք բն�  թագ ր� մ են բռ ն�  թյ� ն 
կի րա ռող ան ձի և տ�  ժո ղի կա մային վե-
րա բեր մ� ն քը ա րար քի նկատ մամբ: Որ-
պես ի րա վա բա նա կան հատ կա նիշ ներ 
հան դես են գա լիս « հա կաի րա վա կա ն� -
թյ�  նը» և «ա րար քի հան րային վտան-
գա վո ր�  թյ�  նը»:6 

Նախ քան ըն տա նե կան բռ ն�  թյան 
դա սա կարգ մանն ան դրա դառ նա լը պար-
զա բա նենք, թե ըն տա նի ք� մ ով կա րող 
է բռ նա նալ, և �  մ դեմ է �  ղղ ված բռն� -
թյ�  նը: Հա սա րա կ�  թյան մե ջ առ կա է 
թյ� ր պատ կե րա ց� մ, որ բռ նա րա րը 
մի  այն տղա մարդն է, ի սկ բռ ն�  թյան են-
թարկ վա ծը՝ կի նը, սա կայն դա այդ պես չէ 
(դ րա մա սին են վկա յ� մ նաև Կո մի  տե � մ 
ի րա կա նաց ված �  ս� մն  ա սի ր�  թյան ար-
դյ� նք նե րը): Ը ստ բռ նա րա րի և բռ ն� -
թյան են թարկ վա ծի հնա րա վոր է հետ-
ևյալ տա րան ջա տ�  մը՝ 
1. ա մ� ս ն�  բռ ն�  թյ�  նը կնոջ նկատ-
մամբ,
2.  կ նոջ բռ ն�  թյ�  նը ա մ� ս ն�  նկատ-
5 Базаров Р.А. Уголовно-правовая харак-
теристика насилия// Проблемы обеспечения 
личной безопасности граждан: Труды Ака-
демии МВД России. М., 1995, էջեր 42-43: 
6 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными 
посягательствами. М., Юридическая 
литература, 1969, էջ 4:

մամբ,
3. զ�  գըն կեր նե րի բռ ն�  թյ�  նը մի  մյանց 
նկատ մամբ,
4. ծ նո ղի բռ ն�  թյ�  նը ե րե խայի նկատ-
մամբ, 
5. ե րե խա նե րի բռ ն�  թյ�  նը ծնող նե րի 
նկատ մամբ, 
6. ըն տա նի քի ա վագ ե րե խա նե րի բռ ն� -
թյ�  նը կրտ սեր ք� յ րե րի և եղ բայր նե րի 
կամ ըն տա նի ք� մ ապ րող այլ ե րե խա նե-
րի նկատ մամբ,
7. խ նա մա կաի/ խնա մա տա րի բռ ն� -
թյ�  նը խնա մար կյա լի/ հո գե զա վա կի 
նկատ մամբ, 
8. ա մ� ս ն�  կամ զ�  գըն կե րոջ ծնող նե-
րի կող մի ց կա տար վող բռ ն�  թյ�  նը, 
9. ըն տա նի քի ցան կա ցած ան դա մի  
բռն�  թյ� նն ըն տա նի քի մե կ այլ ան դա մի  
նկատ մամբ:

 Բո վան դա կային տե սան կյ�  նից՝ 
կախ ված բռ ն�  թյան բն� յ թից և տե սա-
կից տա րան ջա տ� մ են ըն տա նե կան 
բռն�  թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը՝

·  ֆի զի կա կան, 
· սե ռա կան, 
· հո գե բա նա կան, 
· տն տե սա կան, 
· ան տե ս� մ:
 Ֆի զի կա կան բռ ն�  թյ�  նը դի տա վո-

ր�  թյամբ ան ձի կամ քին հա կա ռակ կամ 
ա ռանց նրա կամ քը հաշ վի առ նե լ�  կա-
տար ված ցան կա ցած ա րարք է, ո րի ար-
դյ� ն ք� մ ան ձը զրկ վել է կյան քից կամ 
սահ մա նա փակ վել է նրա ա զա տ�  թյ�  նը, 
կամ նրա ա ռող ջ�  թյա նը վն աս է պատ-
ճառ վել կամ նրան պատ ճառ վել է ֆի զի-
կա կան ցավ, ֆի զի կա կան  տա ռա պանք 
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և կա տար վել է �  րի շի նկատ մամբ իշ խա-
ն�  թյ� ն և վե րահս կո ղ�  թյ� ն հաս տա-
տե լ�  նպա տա կով: Ֆի զի կա կան բռն� -
թյ� նն ան ձի ա նա տո մի  ա կան ամ բող ջա-
կա ն�  թյան վրա դի տա վո րյալ և ա պօ րի-
նի ազ դե ց�  թյ� նն է, ո րն ի րա կա նաց վ� մ 
է ըն տա նի քի ան դամն  ե րի1 մի ջև:

 Հո գե բա նա կան բռ ն�  թյ� նն ար տա-
քին մի  ջա վայ րի հո գե կան գոր ծոն նե րի 
կի րառ մամբ կա տար ված ցան կա ցած դի-
տա վո րյալ ա րարքն է, ո րն �  ղղ ված է � -
րի շի հո գե կա նի վրա ներ գոր ծե լ� ն՝ վեր-
ջի նիս կամ քը ճն շե լ�  և նրան հան ցա վո-
րի կամ քին են թար կե ր�  նպա տա կով: 
Հո գե բա նա կան բռ ն�  թյան հիմն  ա կան 
դրս ևո ր� մն  երն ե ն՝ խոս քային վի րա վո-
րան քը, ստո րա ց� մն  ե րը, զր կանք նե րի 
մատ նե լը, զր պար տ�  թյ�  նը, ան ձին վե-
րահս կե լ�  նպա տա կով ե րե խա նե րի կամ 
այլ ան ձանց նկատ մամբ բռ ն�  թյան կի-
րա ռե լը, սե փա կան ան ձի, բռ ն�  թյան 
զո հի, այլ ան ձանց կամ ըն տա նի քի ան-
դամն  ե րի նկատ մամբ բռ ն�  թյան սպառ-
նա լիք նե րը, ան ձին պատ կա նող ի րե րը 
ո չն չաց նե լը, հե տապն դ�  մը, զո հի գոր-
ծ�  նե �  թյան և շփ ման շր ջա նակ նե րի վե-
րահս կե լը և այլն:

 Սե ռա կան բռ ն�  թյ� ն է ցան կա ցած 
դի տա վո րյալ ա րարք, ո րն �  ղղ ված է 
�  րի շին նրա կամ քին հա կա ռակ կամ 

1 Մասնագիտական գրական� թյան մե ջ 
տարբերակված մոտեց� մ է դրսևրվ� մ է 
«ընտանիքի անդամ» եզր� յթի նկատմամբ, 
քանի որ տարբեր պետ� թյ� ններ «ըն-տա-
նիքը» տարբեր կերպ են ընկալ� մ՝ գրանցված 
և չգրանցված, մե կ անձից բաղկացած կամ 
առնվազն երկ�  անձից բաղկացած, հա-
մատեղ բնակվող և համատեղ չբնակվող և 
այլն:

ա ռանց նրա կամ քը հաշ վի առ նե լ�  սե-
ռա կան հա րա բե ր�  թյան կամ սե ռա կան 
բն� յ թի այլ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ կա տա-
րե լ� ն հար կադ րե լ�  նպա տա կով, ի նչ-
պես նաև ե րե խա նե րի հետ ցան կա ցած 
սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն �  նե նա լը:  
Սե ռա կան բռ ն�  թյ� ն ներ են հա մար-
վ� մ սե ռա կան ա զա տ�  թյան և սե ռա-
կան ան ձեռնմխ  ե լի �  թյան դեմ �  ղղ ված 
ա րարք նե րը: Հարկ է նշել, որ սե ռա կան 
ա զա տ�  թյան և սե ռա կան ան ձեռնմխ  ե-
լի �  թյան հաս կա ց�  թյ� ն ներն օ րենսդ-
րո րեն ամ րագր ված չեն, բայց այդ սահ-
մա ն� մն  ե րը տր վ� մ են քրե ա կան ի րա-
վ� ն քի տե ս�  թյան մե ջ: Այս պես՝ սե ռա-
կան ա զա տ�  թյ�  նը 16 տա րին լրա ցած2 
հո գե պես ա ռողջ մար դ�  ի րա վ� նքն է՝ 
ի նք ն�  ր� յն, ա ռանց որ ևէ հար կադ րան-
քի ո րո շե լ� , թե �  մ հետ և ի նչ ձևով բա-
վա րա րել իր սե ռա կան պա հանջ նե րը3: 

Սե ռա կան ան ձենմխ  ե լի �  թյ�  նը բա-
րո յաի րա վա կան ար գելք է սե ռա կան 
շփման մե ջ մտ նել այն պի սի ան ձնանց 
հետ, ով քեր օ ժտ ված չեն սե ռա կան 
ա զա տ�  թյամբ, քա նի որ �  նակ չեն հաս-
կա նա լ�  ի րենց նկատ մամբ կա տար վող 
սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 
նշա նա կ�  թյ�  նը և հետ ևանք նե րը կամ 
ղե կա վա րե լ�  ի րենց գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը 
սե ռա կան շփ ման ո լոր տ� մ:4 

2 ՀՀ-� մ սեռական անձեռնմխ ելի� թյամբ 
օժտված են 16 տարին չլրացած անձինք:
3 В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев. О крими-
нологической классификации преступлений// 
Государство и право, 2005, N6, էջ 55:
4 Գ.Վ. Իսրաելյան. Սեռական հանցագոր-
ծ� թյ� նները և դրանց կանխ� մը ՀՀ-� մ: 
Մենագր� թյ� ն: Երևան, 2012, էջեր 9-10:
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Տն տե սա կան բռ ն�  թյ� ն է ըն տա նի-
քի գե րիշ խող ան դա մի  կող մի ց ըն տա-
նե կան բյ�  ջե ի մի  ջոց նե րը կա ռա վա րելն 
�  վե րահս կե լը, նրա նկատ մամբ տն տե-
սա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան սահ մա-
նա փա կ� մն  ե րի կի րա ռ� մն  է: Որ պես 
այդ պի սին կա րող են հան դի սա նալ աշ-
խա տա վար ձի տնօ րին ման ար գել քը: 

Ան տե ս� մն  ըն տա նե կան բռ ն�  թյան 
ա ռա վել բարդ դրսև ր� մն  ե րից է և առ կա 
է այն դեպ ք� մ, ե րբ ըն տա նի քի ան դամն  
�  նի ո րո շա կի պար տա կա ն�  թյ� ն ներ 
ըն տա նի քի այլ ան դա մի ն խնա մե  լ�  կամ 
դաս տի ա րա կե լ�  ա ռն չ�  թյամբ: Մաս-
նա վո րա պես, ան տե ս�  մը վե րա բե րե լի է 
ե րե խա նե րին, ե րբ ծնող նե րը կամ նրանց 
փո խա րի նող ան ձինք չեն կա տա ր� մ 
ի րենց պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կամ ոչ 

պատ շաճ են կա տա ր� մ դրանք:
 Վե րը թվարկ ված դա սա կար գ�  մի ց 

ա կն հայտ է դառ ն� մ ըն տա նե կան բռ ն� -
թյան բազ մա զա ն�  թյ�  նը, մաս նա վո րա-
պես՝ դրանց քրե ո րեն ոչ պատ ժե լի ձևե րի 
պա րա գա յ� մ: 

Առ հա սա րակ, ըն տա նե կան բռ ն� -
թյ� ն նե րի բազ մա զա ն�  թյ�  նը հաշ վի 
առ նե լով նպա տա կա հար մար կլի ներ 
ոչ մի  այն տա րան ջա տել ըն տա նե կան 
բռն�  թյ�  նը բռ ն�  թյան այլ տե սակ նե-
րից, այլ նաև ա ռանձ նաց նել դրան ցից 
յ�  րա քան չյ�  րի դեմ պայ քարն �  քնն� -
թյան մե  թո դի կան՝ հիմք ըն դ�  նե լով 
բռնա րա րի և բռ ն�  թյան են թարկ վա ծի 
կա պը, բռ ն�  թյան բն� յթն �  տևո ղ� -
թյ�  նը, դրա ազ դե ց�  թյ�  նը:  
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 261-րդ և 
262-րդ հոդ ված նե րով որ պես բա րո յա-
կա ն�  թյան դեմ �  ղղ ված հան ցա գոր ծ� -
թյ� ն ներ հա մա պա տաս խա նա բար նա-
խա տես ված են շա հա դի տա կան նպա-
տա կով այլ ան ձի պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ� ն ներգ րա վե լը և պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վե լ� ն նպաս տե լը: Այդ հան ցա գոր-
ծ�  թյ� ն նե րը ո տնձ գ� մ են հա սա րա կ� -
թյան ան դամն  ե րի բա րո յա կան բնա կա-
նոն զար գաց ման պաշտ պա ն�  թյանն 
�  ղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե ր� -
թյ� ն նե րի դեմ: Հա սա րա կ�  թյան ան-
դամն  ե րի բա րո յա կան բնա կա նոն զար-
գա ց�  մը պե տ�  թյան հո գա տա ր�  թյան 
տակ գտն վող ար ժեք նե րից է, ի սկ դրա 
խախ տ�  մը հան գեց ն� մ է հա սա րա կ� -
թյ�  ն� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բա րո յա կան 
կար գին վն աս պատ ճա ռե լ� ն: Նշ ված 
հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րը խա թա ր� մ են 
սե ռե րի փոխ հա րա բե ր�  թյան և սե ռա-
կան մշա կ� յ թի ձևա վոր ման վե րա բե րյալ 
հա սա րա կ�  թյան ան դամն  ե րի բա րո յա-
կան պատ կե րա ց� մն  ե րը1:

 Հան ցա վոր գոր ծ�  նե �  թյան այդ տե-
սակ նե րը բա վա կա նին ե կամ տա բեր են, 

1     -
      

  /0041/01/14  
 2015   28-  

  13-   :

և նշ ված ա րարք նե րի քրե ա կա նաց ված 
լի նե լ�  հան գա ման քը ստի պ� մ է դրանք 
կա տա րող ան ձանց ո րո նել քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նից խ�  սա փե-
լ� , հան ցա վոր գոր ծ�  նե �  թյ�  նը քո ղար-
կե լ�  տար բեր մի  ջոց ներ: 

Ներ կա յ� մս այն ար տա սահ մա նյան 
ե րկր նե ր� մ, ո րոնց օ րենսդ ր�  թյամբ 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վելն ար գել ված է, 
այն քո ղարկ վ� մ է օ րի նա կան հա մար-
վող գոր ծ�  նե �  թյան այն պի սի տե սակ-
նե րով, ի նչ պի սիք են էս կորտ ծա ռա յ� -
թյ� ն նե րը2, է րո-մաքր ման ծա ռա յ�  թյ� ն-
նե րը3 և այլն:

 Ներ կա յ� մս Հա յաս տա ն� մ պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վե լ�  և դրան նպաս տե լ�  քո-
ղարկ ման ձև են դար ձել մե րս ման սրահ-
նե րը: Երևան քա ղա քի մի  շարք մե րս ման 
սրահ նե ր� մ, ի նչ պես նաև ան հատ մե ր-
սող նե րի կող մի ց ա ռա ջարկ վ� մ են « ռե-
լաքս», «է րո», « ջա կ�  զի � մ», « տատ րա», 
« վիպ-կոմպ լեքս» կոչ վող մե ր ս� մն  եր, 
ո րոնց ըն թաց ք� մ մե ր ս�  հի նե րը մե րկ 
կամ կի սա մե րկ են և հա ճա խորդ նե րի 

2       
         

    -
  :

3      
      

 :

ԷՐՈՏԻԿ ՄԵՐՍ� ՞Մ, ԹԵ՞ ՔՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊՈՌՆԿ�  � Ն
 

Միսակ Մարկոսյան
 իրավաբանական գիտ� թյ� նների թեկնած� , դոցենտ,

ՀՀ ոստիկան� թյան կրթահամալիրի ակադեմի այի իրավագիտ� թյան ֆակ� լտետի
քրեական իրավ� նքի և քրեաբան� թյան ամբիոնի պետ, ոստիկան� թյան մայոր 
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մե րկ մարմն  ի ը նդ հա ն� ր մե րս ման ան-
վան տակ կա տա ր� մ են նաև սեք ս�  ալ 
բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ՝ դրա նով բա-
վա րա րե լով հա ճա խորդ նե րի սե ռա կան 
պա հանջ մ� նք նե րը: Նման մե ր ս� մն  ե-
րի ար ժե քը տա տան վ� մ է 15.000-ից 
60.000 ՀՀ դրա մի  սահ ման նե ր� մ4: 

Պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  և է րո տիկ 
մե րս ման հա րա բե րակ ց�  թյ�  նը պար զե-
լ�  հա մար ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել 
« պոռն կ�  թյ� ն» և « մե ր ս� մ» հաս կա ց� -
թյ� ն նե րի բո վան դա կ�  թյ�  նը և ի հայտ 
բե րել դրանց հատ ման կե տե րը:    

Անդ րա դառ նա լով պոռն կ�  թյան հաս-
կա ց�  թյա նը` հարկ է նշել, որ Վար չա-
կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քի 179.1-ին հոդ վա ծը, վար-
չա կան պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն սահ-
մա նե լով պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հա-
մար, չի ամ րագ րել այդ զան ցա կազ մի  
հատ կա նիշ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով պարզ 
դիս պո զի ցի ա՝ « Պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լը» ձևա կերպ մամբ: Ստաց վ� մ է, որ 
ներ կայիս պայ ման նե ր� մ ի րա վա կի րա-
ռողն ան ձին պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ-
վ�  թյան է են թար կ� մ հիմք ըն դ�  նե լով 
« պոռն կ�  թյ� ն» հաս կա ց�  թյան ս� բյեկ-

4 , , 
w w w . d a t a l e x . a m / / / 0 0 8 6 / 0 1 / 1 5 , 

/0087/01/15  : -
        

     
  , , 18  
    

http://mersum.info    
     

    (  )   
   :       

տիվ ըն կա լ�  մը, ո րը ձևա վոր վ� մ է մաս-
նա գի տա կան գրա կա ն�  թյան մե ջ ար-
տա հայտ ված և պրակ տի կա յ� մ ըն դ� ն-
ված մո տե ց� մն  ե րի հի ման վրա: 

Պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վ�  թյան 
են թարկ վելն իր հեր թին հան գեց ն� մ է 
ան ձի ի րա վ� նք նե րի և ա զա տ�  թյ� ն-
նե րի այլ սահ մա նա փակ ման՝ որ պես 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձ հաշ վառ-
վե լ� ն: Այս պես, ՀՀ կա ռա վա ր�  թյան 
2014 թվա կա նի նոյեմ բե րի 6-ի №1254-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ ՀՀ կա ռա վա-
ր�  թյանն ա ռըն թեր ՀՀ ոս տի կա ն�  թյան 
հա մայն քային ոս տի կա ն�  թյան գոր ծ� -
նե �  թյան կազ մա կերպ ման կար գի 26-
րդ կե տի 7-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ 
հա մայն քային ոս տի կա ն�  թյան տե ս� չ-
նե րը պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող նե րին 
մի նչև մե կ տա րի ժամ կե տով հաշ վա ռ� մ 
են տե ղա մա սի ան ձնագ ր� մ և նրանց 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ն� մ են ան հա-
տա կան պրո ֆի լակ տիկ մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 
Պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող նե րին հաշ վա-
ռե լ�  հիմք է հան դի սա ն� մ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 179.1-ին հոդ վա ծի հատ կա-
նիշ նե րով կազմ ված վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման մա սին ար ձա նագ ր�  թյ�  նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կար ծ� մ ե նք, 
որ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հաս կա ց� -
թյ�  նը պետք է ստա նա օ րենսդ րա կան 
ամ րագ ր� մ, քա նի որ դրա բա ցա կա յ� -
թյան պայ ման նե ր� մ մաս նա գի տա կան 
գրա կա ն�  թյան մե ջ ներ կա յաց վ� մ են 
պոռն կ�  թյան տար բեր սահ մա ն� մն  եր, 
ո րոնք ոչ հս տակ կամ թե րի են բն�  թագ-
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ր� մ այդ եր և� յ թի է �  թյ�  նը: Իր հեր-
թին ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յ� մ դա 
հան գեց ն� մ է լ� րջ դժ վա ր�  թյ� ն նե րի՝ 
կապ ված այն հար ցի հետ, թե ա րդյոք 
կոնկ րետ ան ձի կոնկ րետ գոր ծո ղ�  թ� ն-
նե րը կա րե լի է հա մա րել պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վել:   

Պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  օ րենսդ րա-
կան սահ ման ման բա ցա կա յ�  թյ�  նը կա-
րող է հան գեց նել ոչ մի  այն Վար չա կան 
ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 179.1-ին հոդ վա ծի, այլև ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի այն հոդ ված նե րի 
կի րառ ման բար դ�  թյ� ն նե րի, ո րոն ց� մ 
օգ տա գործ ված է « պոռն կ�  թյ� ն» բա ռը 
(132-րդ, 132.2-րդ, 166-րդ, 261-րդ, 262-
րդ հոդ ված ներ): 

Այս պես, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի 262-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծ�  թյան վե րա բե րյալ գոր ծե-
րով կա յաց ված մի  շարք մե  ղադ րա կան 
դա տավ ճիռ նե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյամբ 
պարզ վել է, որ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  
օ րենսդ րա կան սահ ման ման բա ցա կա-
յ�  թյան պայ ման նե ր� մ դա տա րան նե րը 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը 
նկա րագ րե լիս օգ տա գոր ծել են պոռն կ� -
թյան է �  թյ�  նը կազ մող գոր ծո ղ�  թյ� ն-
նե րը բն�  թագ րող տար բեր ձևա կեր-
պ� մն  եր: Այս պես, ա ռա վել հա ճախ դա-
տավ ճիռ նե ր� մ նշ վել է, որ մարմն  ա վա-
ճառ նե րը սե ռա կան հա րա բե ր0  թյ0 ն 
են �  նե ցել հա ճա խորդ նե րի հետ1: Ո րոշ 

1 , , www.datalex.am//
/0209/01/13, /0233/01/13, /006

9/01/13, /0113/01/14, /0042/01/14, 
/0112/01/14,  /0099/01/15, /0018/01/16, 
2/0009/01/16  :  

դեպ քե ր� մ դա տա րան նե րը նշել են, որ 
հա ճա խորդ նե րը մե ր ս�  հի նե րի հետ 
կա տա րել են սեք ս0  ալ բն0 յ թի գոր ծո-
ղ0  թյ0 ն ներ2: Մեկ այլ դեպ ք� մ դա տա-
վճռ� մ նշ վել է, որ մարմն  ա վա ճառ նե րը 
հա ճա խորդ նե րին մա տ�  ցել են ին տիմ 
տե սա կի ծա ռա յ0  թյ0 ն ներ3: Մեկ �  րիշ 
դեպ ք� մ դա տա րանն ը նդ հան րա պես չի 
կոնկ րե տաց րել մարմն  ա վա ճա ռի կող մի ց 
կա տար ված գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի բն� յ թը՝ 
նշե լով մի  այն, որ ամ բաս տա նյա լը մի ջ-
նոր դել և կազ մա կեր պել է մարմն  ա վա-
ճա ռի հան դի պ0 մն  ե րը հա ճա խորդ նե րի 
հետ4 (ը նդգ ծ� մն  երն մե րն ե ն՝ Մ.Մ.):  

Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 262-րդ հոդ վա ծով հա ր� ց-
ված քրե ա կան գոր ծե րից մե  կով պաշտ-
պա ն�  թյան կող մը վե րաքն նիչ բո ղո ք� մ 
նշել էր, որ ան ձին որ պես մե  ղադ րյալ 
ներգ րա վե լ�  մա սին ո րո շ�  մի ց չի եր-
և� մ, թե պոռն կ�  թյ�  նը մարմն  ա վա ճա-
ռ�  թյ� նն է, ար տաա մ� ս նա կան սե ռա-
կան հա րա բե ր�  թյ�  նը, թե այլ ա րարք5։ 

Պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  օ րենսդ-
րա կան սահ մա ն� մն  ա ռա ջար կե լ�  հա-
մար ան հրա ժեշտ է կա տա րել հա մա պա-
տաս խան մի  ջազ գային փաս տաթղ թե րի 
�  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն, ի նչ պես նաև պոռն-
կ�  թյան հաս կա ց�  թյան և հատ կա նիշ-
նե րի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան 

2  www.datalex.am// /0086/01/15, 
/0087/01/15  :   

3  www.datalex.am// /0240/01/14 -
 : 

4  www.datalex.am// /0042/01/14 -
 : 

5  www.datalex.am// /0209/01/13 -
 : 
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գրա կա ն�  թյան մե ջ ար տա հայտ ված 
կար ծիք նե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն:  

« Պոռն կ�  թյ� ն» բա ռը ծա գել է լա-
տի նե րեն «prostatuere» բայից, ո րը նշա-
նա կ� մ է վա ճառ քի դնել6: Ը ստ ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ 
« մարմն  ա վա ճա ռ�  թյ� ն» նշա նա կ� մ է 
պոռն կ�  թյ� ն, « պոռն կ�  թյ� ն» նշա նա-
կ� մ է պոռ նիկ լի նե լը, պոռ նի կի կեն ցաղ՝ 
վար ք�  բարք, պոռն կա կան ա րարք, շն� -
թյ� ն, « պոռ նիկ» նշա նա կ� մ է հա սա րա-
կաց կին, առ հա սա րակ՝ շն�  թյ� ն ա նող 
մարդ, շնա ցող, ի սկ «շ նա ցող» նշա նա-
կ� մ է շն�  թյ� ն ա նող, ան բա րո յա կան7:     

 Մաս նա գի տա կան գրա կա ն�  թյան 
�  ս� մն  ա սի ր�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս, որ 
պոռն կ�  թյան հաս կա ց�  թյան վե րա բե-
րյալ մի  աս նա կան մո տե ց� մ գո յ�  թյ� ն 
չ�  նի: Այս պես, խորհր դային ժա մա նա-
կաշր ջա նի մի  շարք հե ղի նակ ներ որ պես 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձի կող մի ց 
հա ճա խոր դին մա տ� ց վող ծա ռա յ�  թյ� ն 
նշել են մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� -
նը: Ս.Ա կո լինս կին պոռն կ�  թյ�  նը բնո-
րո շել է որ պես վար ձատ ր�  թյան դի մաց 
պա տա հա կան, ար տաա մ� ս նա կան սե-
ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի մե ջ մտ-
նե լը8: Ա.Դյա չեն կոյի և Ն.Ա վե րի նայի 
բնո րոշ մամբ՝ պոռն կ�  թյ�  նը որ պես ար-
հեստ ի րա կա նաց վող գոր ծ�  նե �  թյ� ն է, 

6    . .  . 
   . . . 

, 2009, 71,  24:
7   .   -

 :    : - : 
« » ., , 1976 .,  
982, 1112, 1125:   
8   .   

. ., 1977.  354: 

ո րը դրս ևոր վ� մ է վար ձատ ր�  թյան դի-
մաց սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն ներ � -
նե նա լ�  ձևով9:   

Սա կայն պոռն կ�  թյան ի րա վա կան 
բն�  թագ րին ա ռնչ վող մի  ջազ գային ի րա-
վա կան ակ տե ր� մ տր վել է դրա ա վե լի 
լայն բնո րո շ� մ, ո րը չի սահ մա նա փակ-
վ� մ մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյան 
հատ կա նի շով: Այս պես, « Մարդ կանց 
ա ռևտ րի և եր րորդ ան ձանց կող մի ց 
պոռն կ�  թյան շա հա գործ ման դեմ պայ-
քա րի մա սին» ՄԱԿ-ի Կոն վեն ցի այի10 1-ին 
հոդ վա ծ� մ որ պես պոռն կ�  թյան բո վան-
դա կ�  թյ�  նը կազ մող գոր ծո ղ�  թյ� ն նշ-
ված է ան ձի կող մի ց մե կ այլ ան ձի սե ռա-
կան կր քե րի բա վա րա ր0  մը: «Ե րե խայի 
ի րա վ� նք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն-
ցի այի` « Ման կա վա ճա ռ�  թյան, ե րե խա-
նե րի մարմն  ա վա ճա ռ�  թյան և ման կա-
կան պոռ նոգ րա ֆի այի մա սին» կա մըն-
տիր ար ձա նագ ր�  թյան11 2-րդ հոդ վա ծի 
«բ» կե տի հա մա ձայն՝ ե րե խա նե րի մարմ-
նա վա ճա ռ�  թյ� ն նշա նա կ� մ է` ե րե խայի 
օգ տա գոր ծ�  մը սե ռա կան բն0 յ թի գոր-
ծ0  նե 0  թյան մե ջ՝ վար ձատ ր�  թյան կամ 
ցան կա ցած այլ տե սա կի հա տ� ց ման դի-
մաց (ը նդգ ծ� մն  երն մե րն ե ն՝ Մ.Մ.):  

Հե ղի նակ նե րի մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը 

9   . .,  . . -
     

. -  .:     
. ., 1989.  90:

10     1949  
 2- , -   -

  :
11       2000 

  25- , -   
  ,        

 2005    30- : 
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ն� յն պես կողմն  ա կից է պոռն կ�  թյան 
ա ռա վել լայն բնո րոշ մա նը: Այս պես, ը ստ 
Վ.Բո րո վի կո վի՝ պոռն կ�  թյ� նն առ կա 
է ոչ մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյան, 
այլև պոռն կ�  թյամբ զբաղ վո ղի կող մի ց 
հա ճա խոր դին սեք ս0  ալ բն0 յ թի այլ ծա-
ռա յ0  թյ0 ն նե րի մա տ� ց ման դեպ ք� մ1: 
Յա. Գի լինս կին գտ ն� մ է, որ ա րար քը 
պոռն կ�  թյ� ն բն�  թագ րե լ�  հա մար նշա-
նա կ�  թյ� ն չ�  նի հա ճա խոր դի սե ռա կան 
ցան կ�  թյան բա վա րար ման ե ղա նա կը2: 
Ս.Ու լից կին պոռն կ�  թյ�  նը սահ մա ն� մ 
է որ պես տար բեր զ�  գըն կեր նե րի հետ 
վար ձատ ր�  թյան դի մաց սեք ս0  ալ հա-
րա բե ր0  թյ0 ն նե րի մե ջ մտ նե լը, ո րը 
հիմն  ված չէ ան ձնա կան հա մակ րան քի 
վրա3: Ա.Ս տանս կա յայի բնո րոշ մամբ՝ 
պոռն կ�  թյ� նն ան ձի կող մի ց, ան կախ 
սե ռից, հա րա բե րա կա նո րեն պար բե րա-
բար սե փա կան մարմն  ի վա ճառքն է կամ 
պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կով սեք ս0  ալ 
ծա ռա յ0  թյ0 ն նե րի մա տ�  ց�  մը տար-
բեր սպա ռող նե րին, ո րը հան դի սա ն� մ 
է այդ ան ձի հիմն  ա կան կամ լրա ց�  ցիչ 
ե կամ տի աղ բյ�  րը4: Ա.Իգ նա տո վի բն� -
թագր մամբ՝ կի նը կա տա ր� մ է պոռն կ� -
1   .   

    
 // . 1992.  12.  14:

2   . . . -
 , , , 

   « ». - .: 
  , 2007.  381: 

3   .   -
   . « -

», 2005,  3.  17: 
4   . .  -

 -    -
 . ., 2005.  19: 

թյան ա կտ, ե թե նա պայ մա նա վոր ված 
վար ձատ ր�  թյան դի մաց հա մա ձայն վ� մ 
է բա վա րա րել տղա մար դ�  սե ռա կան 
պա հանջ մ� ն քը սե ռա կան հա րա բե ր� -
թյան կամ սեք ս0  ալ բն0 յ թի այլ գոր-
ծո ղ0  թյ0 ն նե րի կա տար ման մի  ջո ցով5: 
Մ.Սե լեզնյո վի բնո րոշ մամբ՝ պոռն կ� -
թյ� նն ան ձի կող մի ց մե կ այլ ան ձի սե-
ռա կան կր քե րի բա վա րա ր0 մն  է վար-
ձատ ր�  թյան դի մաց, զ�  գըն կեր նե րի 
ան մի  ջա կան և �  ղ ղա կի կոն տակ տի մի -
ջո ցով, ան կախ նրանց սե ռից6: Մեկ այլ 
բնո րոշ մամբ՝ պոռն կ�  թյ� նն այլ ան ձի 
հետ փո ղի կամ այլ վար ձատ ր�  թյան դի-
մաց ցան կա ցած ձևի սե ռա կան կա պի 
մե ջ մտ նելն է, ի նչ պես նաև դրա ա ռա-
ջար կը կամ հա մա ձայ ն�  թյ�  նը7: Պոռնը-
կ�  թյան լայն բնո րո շ� մ ա ռա ջարկ վել 
է նաև հայ րե նա կան մաս նա գի տա կան 
գրա կա ն�  թյան մե ջ. « Մարմն  ա վա ճա ռ� -
թյ�  նը գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ է, ո րով 
ան ձը (մարմն  ա վա ճա ռը) մե կ այլ ան ձի 
(հա ճա խոր դին) պար բե րա բար կամ նման 
դի տա վո ր�  թյամբ մա տ�  ց� մ է սեք ս0  ալ 
բն0 յ թի ծա ռա յ0  թյ0 ն ներ վար ձատ ր� -
թյան պայ մա նով՝ ան կախ վար ձատ ր� -
թյան ձևից և դրա փո խանց ման ե ղա նա-
կից»8(ը նդգ ծ� մն  երն մե րն ե ն՝ Մ.Մ.):   
5   . .   

. - .:  , 
1974.  243:
6   . .   -

 : .- . . - 
.: , 2002,  9: 

7     -
. -  . - 

.:  , 1998.  508: 
8   .   

    -
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Հատ կան շա կան է, որ պոռն կ�  թյ� -
նը մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն � -
նե նա լ�  հատ կա նի շով չսահ մա նա փա-
կե լ�  մո տե ց� մն  ըն դ� ն ված է ոչ մի  այն 
ի րա վա բա նա կան, այլև սեք սո լո գի ա կան 
գրա կա ն�  թյան մե ջ: Այս պես, ա մե  րի կա-
ցի հայտ նի սեք սո լոգ ներ Ու. Մաս թեր սը, 
Վ. Ջոն սո նը և Ռ.Կո լոդ նին պոռն կ�  թյ�  նը 
բնո րո շ� մ են որ պես գ�  մա րի կամ որ ևէ 
այլ հա տ� ց ման դի մաց ցան կա ցած ան ձի՝ 
ծա նո թի, թե ան ծա նո թի, սեք ս�  ալ ծա ռա-
յ�  թյ� ն նե րի մա տ�  ց� մ9:   

Ի.Բ լո խի կար ծի քով՝ պոռն կ�  թյան 
հաս կա ց�  թյ�  նը չի սահ մա նա փակ վ� մ 
մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյամբ, այն 
նե րա ռ� մ է նաև սե ռա կան գրգռ ման և 
սե ռա կան ցան կ�  թյան բա վա րար ման 
ցան կա ցած այլ ձև: Հետ ևա բար, կաս կա-
ծից վեր է, որ պոռն կ�  թյ� ն պետք է հա-
մա րել նաև որ պես ար հեստ կա տար վող 
ա նա ռա կա բա րո մե ր ս�  մը, ֆլա գել լյա ցի-
ան10, ա նա ռա կա բա րո դիր քեր ըն դ�  նե լը՝ 
հա ճա խորդ նե րի ա նո րոշ շր ջա նա կի մոտ 
սե ռա կան ցան կ�  թյ� ն ա ռա ջաց նե լ�  
կամ նրանց սե ռա կան ցան կ�  թյ�  նը բա-
վա րա րե լ�  նպա տա կով11:      

 Հե տա զո տող նե րի մե կ այլ խ� մբ ո րո-

   : . 
. . . .  -
  , , 2016,  9:

9  c .,  .,  . -
 . 1998 .  , 
 513-514:

10  (  «fl agello») -
        

 ,    
    :

11   .  . ., 1994. 
 27-29: 

շա կի ո րեն նե ղաց ն� մ է պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վող ան ձի կող մի ց մա տ� ց վող ծա-
ռա յ�  թյ� ն նե րի շր ջա նա կը՝ գտ նե լով, 
որ պոռն կ�  թյա նը բն�  թագ րա կան են 
մի  այն պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձի և 
հա ճա խոր դի �  ղիղ մարմն  ա կան շփ� մ-
նե րը12: Այդ մո տեց ման կողմն  ա կից նե րը 
նշ� մ են, որ սեք ս�  ալ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի 
մի ջ նոր դա վոր ված մա տ�  ց�  մը (սեքս հե-
ռա խո սով, մե ր կա պար, մաս նակ ց�  թյ� ն 
պոռն կագ րա կան ֆիլ մե  րի ստեղծ մա նը 
որ պես դե րա կա տար, մե րկ մարմն  ի ց� -
ցադ ր�  մը կամ մար մի ն նե րի �  ղ ղա կի 
շփ�  մը բա ցա ռող այլ սեք ս�  ալ ծա ռա յ� -
թյ� ն ներ) չի կա րող գնա հատ վել որ պես 
պոռն կ�  թյ� ն, քա նի որ բա ցա կա յ� մ է 
պոռն կ�  թյան բնո րոշ ան հրա ժեշտ հատ-
կա նի շը՝ մարմն  ի ա ռև տ�  րը (վա ճառ քը): 
Պոռն կ�  թյան հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 
կա տար վեն �  ղ ղա կի շփ� մն  եր պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վող ան ձի մարմն  ի և սեք սո-
ւալ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը գնող ան ձի մարմ-
նի մի ջև13: 

Մենք կողմն  ա կից ե նք պոռն կ�  թյան 
բնո րոշ ման վեր ջին` « չա փա վոր» մո տեց-
մա նը, ո րի պա րա գա յ� մ պոռն կ�  թյան 
է �  թյ�  նը մի  կող մի ց չի սահ մա նա փակ-
վ� մ մի  այն սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն 
�  նե նա լ�  հատ կա նի շով, ի սկ մյ� ս 
կող մի ց էլ իր մե ջ չի նե րա ռ� մ ա ռանց 
մարմն  ա կան շփ� մն  ե րի հա ճա խոր դի 

12    . . . .,  8:
13   .,   ., -

 .,  .  -
        

    
 : , « » ., 2011, 
 52-53:
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սե ռա կան ցան կ�  թյան բա վա րար ման 
դեպ քե րը: Այդ պի սի մո տե ց� մն  ա ռա վել 
հիմն  ա վոր ված է թվ� մ, քա նի որ այդ 
դեպ ք� մ « պոռն կ�  թյ� ն» հաս կա ց� -
թյ�  նը ոչ չա փա զանց նե ղաց վ� մ է, և ոչ 
էլ չա փա զանց ը նդ լայն վ� մ: Ը ստ այդմ՝ 
ա ռա ջար կ� մ ե նք պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ�  օ րենսդ րա կան սահ ման ման մե ջ 
նշել, որ այն դրս ևո ր� մ է հա ճա խոր դի 
հետ սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե-
րի կա տար մամբ: 

Միև ն� յն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ 
« սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ» 
հաս կա ց�  թյ�  նը դաս վ� մ է ոչ ի րա վա-
բա նա կան հաս կա ց�  թյ� ն նե րի շար քին, 
և օգ տա գործ վ� մ է մար դա բա ն�  թյան, 
ֆի զի ո լո գի այի, մար դ�  ա նա տո մի  այի, 
սեք սո լո գի այի, դա տա կան բժշ կ�  թյան 
մե ջ1: Այս պես, սեք սո լո գի ա յ� մ, որ պես 
կա նոն, սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն-
ներ են հա մար վ� մ ան ձանց այն պի սի 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք �  ղղ ված են 
նրանց սե ռա կան պա հանջ մ� նք նե րի 
բա վա րար մա նը և ի րա կա նաց վ� մ են 
զ�  գըն կեր նե րից գո նե մե  կի սե ռա կան 
օր գա նի մաս նակ ց�  թյամբ2: 

Ռ�  սաս տա նի Դաշ ն�  թյան քրե ա կան 
օ րենսգր քի 240.1-ին հոդ վա ծի (Ան չա-
փա հա սի սեք ս�  ալ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից 
օ գտ վե լը) ծա նո թագ ր�  թյան մե ջ սեք սո-

1   . .    
   

    
   //  . 

2014.  5.   18-24:
2   .   / . 
 . - .:  ., 1991, 

 182:

ւալ ծա ռա յ�  թյ� ն ա սե լով հաս կաց վ� մ 
են սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ�  նը, ար վա-
մո լ�  թյ�  նը, լես բո ս�  թյ�  նը կամ սեք սո-
ւալ բն� յ թի այլ գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը:

 Սե ռա կան հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի 
քրե աի րա վա կան բն�  թագ րին և ո րակ-
մա նը վե րա բե րող մաս նա գի տա կան 
գրա կա ն�  թյան մե ջ գոր ծո ղ�  թյան սեք-
ս�  ալ բն� յ թը ն� յն պես կապ վ� մ է սե-
ռա կան պա հանջ մ� ն քի բա վա րար ման 
նպա տա կի առ կա յ�  թյան և զ�  գըն կեր-
նե րից ա ռն վազն մե  կի սե ռա կան օր գա-
նի մաս նակ ց�  թյան հան գա ման քի հետ3: 
Սա կայն մաս նա գի տա կան գրա կա ն� -
թյան մե ջ հան դի պ� մ են սեք ս�  ալ բն� յ-
թի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ա վե լի լայն սահ-
մա ն� մն  եր4: 

Պետք է փաս տել, որ մար դ�  սե ռա-
կան ցան կ�  թյան բա վա րար ման ե ղա-
նակ նե րը բազ մա թիվ են, և կոնկ րետ 
3   . .  -

   : 
 132  . . . ., ., 

2004,  11-12:  
4 , . .     

     
     ( . «petting»)` 

     
    , 
     

:   ´  
 . .    
: .- .:  -
, 2007,  8-9: . .   

        
   , ,   

    :  
 ´   . .  

    
 ,    -

. . . ., , 
2001,  4-5:
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գոր ծո ղ�  թյան սեք ս�  ալ բն� յ թի ո րո շ� -
մը եր բեմն  կա րող է պա հան ջել հա տ� կ 
գի տե լիք նե րի առ կա յ�  թյ� ն: Ել նե լով 
դրա նից՝ կար ծ� մ ե նք, որ ե թե պոռն-
կ�  թյան հետ կապ ված հան ցա գոր ծ� -
թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր-
ծե րով վա ր� յթն ի րա կա նաց նող մարմն  ի 
հա մար ա կն հայտ կամ հս տակ չէ ան ձի 
կող մի ց կա տար ված այս կամ այն գոր-
ծո ղ�  թյան սեք ս�  ալ բն� յ թը, կամ դա 
վի ճար կ� մ է պաշտ պա ն�  թյան կող մը, 
ա պա հարցն ան հրա ժեշտ է պար զել դա-
տաբժշ կա կան-դա տա սեք սո լո գի ա կան 
հա մա լիր փոր ձաքն ն�  թյ� ն նշա նա կե լ�  
մի  ջո ցով:   

Այժմ ան դրա դառ նանք պոռն կ�  թյան 
մյ� ս է ա կան հատ կա նիշ նե րին, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ և բա վա րար են պոռն կ� -
թյան հաս կա ց�  թյ�  նը սահ մա նե լ�  հա-
մար:

Պ.Լյ� բ լինս կին ա ռանձ նաց ն� մ է 
պոռն կ�  թյ�  նը բն�  թագ րող հետ ևյալ 
ե րեք հատ կա նիշ նե րը՝ պրո ֆե սի ո նա լիզմ 
(ին չը են թադ ր� մ է, որ ան ձը պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վ� մ է պար բե րա բար, որ-
պես ապ ր� ս տի մի  ակ կամ գլ խա վոր 
մի  ջոց), պոռն կ�  թյան հան րային բն� յ թը 
(այ սինքն՝ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան-
ձի հա սա նե լի �  թյ�  նը յ�  րա քան չյ�  րին, 
ով կա րող է վճա րել նրա ծա ռա յ�  թյ� ն-
նե րի դի մաց) և պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վող ան ձի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի հա տ�  ցե լի 
բն� յ թը (ին չը են թադ ր� մ է, որ այդ ծա-
ռա յ�  թյ� ն նե րը վճար վ� մ են ա մե ն ան-
գամ)5: 

5   . .   
  . ., 1925.  147: 

Ի.Բ լո խը գր� մ է, որ պոռն կ�  թյան 
է ա կան հատ կա նիշ ներն են հան դի սա-
ն� մ՝ պոռն կ�  թյան է ա կան տար բե-
ր�  թյ�  նը սե ռա կան ցան կ�  թյան ար-
տաա մ� ս նա կան բա վա րար ման այլ 
տե սակ նե րից, հա ճա խորդ նե րի ա նո րոշ 
շր ջա նա կը, պոռն կ�  թյան մշ տա կան և 
ա նընդ հատ բն� յ թը, ծախ վա ծ�  թյ�  նը 
բո լո րի նկատ մամբ, այլ ոչ թե ան հա տա-
կան վար ձատ ր�  թյ�  նը դրա մա կան մի -
ջոց նե րով, նվե րով կամ որ ևէ այլ ա ռա-
վե լ�  թյամբ, պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  
հրա պա րա կային կամ հաս տա տա պես 
հայտ նի բն� յ թը, պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վող ան ձի և հա ճա խոր դի մի ջև ան հա-
տա կան հոգ ևոր կա պի բա ցա կա յ�  թյ� -
նը, հա ճա խոր դի նկատ մամբ ան տար բե-
ր�  թյ�  նը, պոռն կ�  թյամբ զբաղ վո ղի և 
հա ճա խոր դի սե ռա կան կա պե րը՝ բա ռի 
ա ռա վել լայն ի մաս տով, ոչ թե մի  այն սե-
ռա կան հա րա բե ր�  թյ�  նը6:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա ն�  թյան 
մե ջ վի ճե լի է նաև այն հար ցը, թե ա րդյոք 
պոռն կ�  թյան է ա կան հատ կա նիշ է հ� -
զա կան ան տար բե ր�  թյ�  նը հա ճա խոր-
դի նկատ մամբ: Մի խ� մբ հե ղի նակ ներ 
գտ ն� մ են, որ այն չի հան դի սա ն� մ 
պոռն կ�  թյան է ա կան հատ կա նիշ՝ դա 
հիմն  ա վո րե լով նրա նով, որ պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վող ան ձը կա րող է ը նտ րել 
հա ճա խորդ նե րին իր ճա շա կով՝ մե ր ժե-
լով նրանց, ով քեր իր մոտ զզ վանք են 
ա ռա ջաց ն� մ7: Հե ղի նակ նե րի մե կ այլ 
6   . . .,  24:
7   . .,  . . -

     
   . , 

1990,  62: 
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խ� մբ կար ծ� մ է, որ պոռն կ�  թյ� ն կա-
րող է հա մար վել ար տաա մ� ս նա կան 
հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի մի  այն այն պի սի 
ձևը, ո րը հիմն  ված չէ ան ձնա կան հա-
մակ րան քի և զգաց մ� ն քային ցան կ� -
թյան վրա: Նրանց կար ծի քով, պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վող ան ձը կա րող է ը նտ րել 
իր հա ճա խորդ նե րին, սա կայն ան ձնա-
կան հա մակ րան քի և զգաց մ� ն քային 
ցան կ�  թյան վրա հիմն  ված չլի նե լը 
պետք է հա մար վի պոռն կ�  թյ�  նը բն� -
թագ րող է ա կան հատ կա նիշ, քա նի որ 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձն ի սկզ բա-
նե հ�  զա կա նո րեն ան տար բեր է հնա րա-
վոր հա ճա խորդ նե րից յ�  րա քան չյ�  րի 
նկատ մամբ1: 

Մեր կար ծի քով՝ հա ճա խոր դի նկատ-
մամբ հ�  զա կան ան տար բե ր�  թյ� -
նը չպետք է հա մար վի պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վե լ�  պար տա դիր հատ կա նիշ: Ե թե 
առ կա է պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձի և 
հա ճա խոր դի մի ջև նախ նա կան պայ մա-
նա վոր վա ծ�  թյ� ն մա տ� ց վող ծա ռա յ� -
թյան դի մաց վար ձատ ր�  թյան վե րա բե-
րյալ, ա պա հա ճա խոր դի նկատ մամբ ան-
ձնա կան հա մակ րան քի առ կա յ�  թյ�  նը 
ստա ն� մ է ա ծան ցյալ նշա նա կ�  թյ� ն: 
Այլ կերպ ա սած՝ պետք չէ բա ցա ռել, որ 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձը բա ցի 
վար ձատ ր�  թյ� ն ստա նա լ�  ցան կ� -
թյ�  նից կա րող է նաև հա մակ րել ո րոշ 
հա ճա խորդ նե րին, սա կայն պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վե լ�  գե րա կա շար ժա ռի թը, 
այ ն�  ա մե  նայ նիվ, շա հա դի տա կանն է: 
1   . .   
  //   

    
 . ., 1992.  22:

Վեր լ�  ծե լով և ը նդ հան րաց նե լով 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  է ա կան հատ-
կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա-
կան գրա կա ն�  թյան մե ջ ար տա հայտ-
ված դիր քո րո շ� մն  ե րը՝ հան գ� մ ե նք 
հետ և�  թյան, որ պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ�  օ րենսդ րա կան սահ ման ման մե ջ 
ան հրա ժեշտ է ամ րագ րել դրա հետ ևյալ 
հատ կա նիշ նե րը՝

1.  Պոռն կ0  թյամբ զբաղ վե լը 
դրսևոր վ0 մ է հա ճա խոր դի հետ սեք-
ս0  ալ բն0 յ թի գոր ծո ղ0  թյ0 ն նե րի կա-
տար մամբ: Այս հատ կա նի շը են թադ ր� մ 
է, որ կա՛մ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձն 
է սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն կա-
տա ր� մ հա ճա խոր դի նկատ մամբ, կա՛մ 
հա ճա խորդն է սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր-
ծո ղ�  թյ� ն կա տա ր� մ պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վող ան ձի նկատ մամբ կա՛մ էլ այդ 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը կր� մ են փո խա-
դարձ բն� յթ: 

2. Սեք ս0  ալ բն0 յ թի գոր ծո ղ0 -
թյ0 ն նե րը կա տար վ0 մ են վար ձատ-
ր0  թյան պայ մա նով: Կար ծ� մ ե նք, որ 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ� ն բն�  թագ րա-
կան է հենց « վար ձատ ր�  թյ� ն», այլ ոչ 
թե « հա տ�  ց� մ» բա ռը, քա նի որ վար-
ձատ ր�  թյ�  նը են թադ ր� մ է  մի  այն դրա-
մով կամ գ� յ քով հա տ�  ց�  մը: Այլ տե-
սա կի հա տ� ց ման (աշ խա տան քի ըն դ� -
ն� մ, բ�  հ� մ քն ն�  թյան նշա նա կ� մ և 
այլն) դի մաց սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի կա տա ր�  մը չպետք է հա մար-
վի պոռն կ�  թյամբ զբաղ վել, քա նի որ դա 
չա փա նանց ը նդ լայ ն� մ է պոռն կ�  թյան 
հաս կա ց�  թյ�  նը և չի հա մա պա տաս-
խա ն� մ դրա է �  թյա նը (մարմն  ի վա-
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ճառ քին): Ը նդ ո ր� մ, վար ձատ ր�  թյ�  նը 
կա րող է տր վել ի նչ պես ան ձամբ պոռն-
կ�  թյամբ զբաղ վող ան ձին, այն պես է լ՝ 
մի ջ նոր դա վոր ված ձևով (օ րի նակ՝ կա-
վա տի մի  ջո ցով): Սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր-
ծո ղ�  թյ� ն նե րի դի մաց վար ձատ ր�  թյան 
վե րա բե րյալ նախ նա կան պայ մա նա վոր-
վա ծ�  թյ� նն այն կար ևոր հատ կա նիշն է, 
ո րով պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լը տար բեր-
վ� մ է թեթ ևա բա րո կյանք վա րե լ� ց, ե րբ 
ան ձը հա ճա խա կի փո խ� մ է իր սե ռա-
կան զ�  գըն կեր նե րին և նրան ցից ստա-
ն� մ տար բեր նվեր ներ: 

3. Ան ձը վար ձատ ր0  թյան դի մաց 
սեք ս0  ալ բն0 յ թի գոր ծո ղ0  թյ0 ն ներ է 
կա տա ր0 մ պար բե րա բար կամ այդ պի-
սի դի տա վո ր0  թյամբ: Կար ծ� մ ե նք, որ 
ե թե ան ձը, չ�  նե նա լով պոռն կ�  թյամբ 
պար բե րա բար զբաղ վե լ�  նպա տակ, 
վար ձատ ր�  թյան դի մաց մե կ ան գամ 
այլ ան ձի հետ կա տա ր� մ է սեք ս�  ալ 
բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն, ա պա դա չի կա-
րող հա մար վել պոռն կ�  թյամբ զբաղ վել, 
քա նի որ «զ բաղ վել» բա ռը են թադ ր� մ 
է գոր ծ�  նե �  թյան տևո ղա կա ն�  թյ� ն և 
պար բե րա կա ն�  թյ� ն (ե րեք կամ ա վե լի 
ան գամ): Մի այն այդ դեպ ք� մ կա րե լի է 
խո սել գոր ծ�  նե �  թյան տվյալ տե սա կի 
մե ջ ան ձի մաս նա գի տաց ման մա սին:  

4. Ան ձը պոռն կ0  թյամբ է զբաղ-
վ0 մ ան ձանց ա նո րոշ շր ջա նա կին 
0  ղղ ված ա ռա ջար կի պայ ման նե ր0 մ: 
Թեև այդ պի սի ա ռա ջարկ ա նելն ի նք-
նին դեռևս պոռն կ�  թյամբ զբաղ վել չէ 
(ին չը դար ձյալ բխ� մ է «զ բաղ վել» բա-
ռի ի մաս տից), սա կայն հենց այդ պի սի 
ա ռա ջար կի առ կա յ�  թյան դեպ ք� մ է, որ 

նման գոր ծ�  նե �  թյամբ զբաղ վե լը խա-
թա ր� մ է սե ռե րի փոխ հա րա բե ր�  թյան 
և սե ռա կան մշա կ� յ թի ձևա վոր ման վե-
րա բե րյալ հա սա րա կ�  թյան ան դամն  ե րի 
բա րո յա կան պատ կե րա ց� մն  ե րը: Այս 
հատ կա նի շը նշա նա կ� մ է, որ պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վող ան ձը որ ևէ ե ղա նա կով 
(հա մա պա տաս խան հա գ� ս տով և կեց-
ված քով փո ղո ց� մ կանգ նե լով, ին տեր-
նե տ� մ հայ տա րա ր�  թյ� ն տե ղադ րե լով, 
ծա նոթ նե րի կամ հա ճա խորդ նե րի մի  ջո-
ցով իր հե ռա խո սա հա մա րը տա րա ծե-
լով և այլն) պատ րաս տա կա մ�  թյ� ն է 
հայտ ն� մ սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ� -
թյ� ն ներ կա տա րել այն ան ձի հետ, ով 
դրա դի մաց ի րեն կվար ձատ րի: Ա ռան-
ձին դեպ քե ր� մ պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ�  ա ռա ջար կը կա րող է ար վել ոչ թե 
պոռնկ�  թյամբ զբաղ վող ան ձի, այլ մե կ 
�  րիշ ան ձի (օ րի նակ՝ կա վա տի) կող-
մի ց՝ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հա մար 
ստեղծ ված հաս տա տ�  թյան հա ճա-
խորդ նե րին մա տ� ց վող ծա ռա յ�  թյ� ն-
նե րի մա սին տե ղե կաց նե լով: Միև ն� յն 
ժա մա նակ, ան ձանց ա նո րոշ շր ջա նա-
կին �  ղղ ված ա ռա ջարկ ա նե լը ի նք նին 
չի նշա նա կ� մ, որ պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վող ան ձն իր ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը պետք է 
մա տ�  ցի յ�  րա քան չյ� ր ցան կա ցո ղին: 
Նա կա րող է մե ր ժել ծա ռա յ�  թյան մա-
տ�  ց� մն  այն հա ճա խորդ նե րին, ով քեր 
ի րեն տհա ճ�  թյ� ն են պատ ճա ռ� մ կամ 
պա հան ջ� մ են կա տա րել այն պի սի սեք-
ս�  ալ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ, ո րոնք ին քը չի 
ցան կա ն� մ կա տա րել2: Այլ կերպ ա սած՝ 
2     

     
 ,     
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պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հա մար է ա-
կա նը ոչ թե ա ռանց բա ցա ռ�  թյան բո լոր 
հա ճա խորդ նե րին ի րենց ցան կա լի սեք-
ս�  ալ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մա տ�  ց� մն  է, 
այլ՝ ան ձանց ա նո րոշ շր ջա նա կին �  ղղ-
ված ա ռա ջար կի առ կա յ�  թյ�  նը և սեք-
ս�  ալ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մա տ�  ց�  մը 
տար բեր ան ձանց: 

Հա մադ րե լով պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե-
լ�  վե րոն շյալ հատ կա նիշ նե րը՝ ա ռա ջար-
կ� մ ե նք Վար չա կան ի րա վա խախ տ� մ-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 179.1-
ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս պո զի ցի ա յ� մ 
ամ րագ րել պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  
հետ ևյալ սահ մա ն�  մը՝ « Պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վե լը՝ տար բեր ան ձանց հետ պար-
բե րա բար կամ այդ պի սի դի տա վո ր� -
թյամբ վար ձատ ր�  թյան պայ մա նով սեք-
ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ կա տա-
րե լը, ե թե առ կա է դրա՝ ա նո րոշ շր ջա նա-
կի ան ձանց �  ղղ ված ա ռա ջար կը»:   

Պար զե լ�  հա մար, թե ա րդյոք որ պես 
ծա ռա յ�  թյ� ն մա տ� ց վող է րո տիկ մե ր-
ս�  մը հա մար վ� մ է պոռն կ�  թյ� ն, նախ 
ան հրա ժեշտ է �  ս� մն  ա սի րել մե րս ման 
բն�  թա գիրն ը նդ հան րա պես: 

Ո րոշ մաս նա գետ ներ կար ծ� մ են, որ 
« մե ր ս� մ» բառն ա ռա ջա ցել է ա րա բե-
րեն «mass» կամ «masch» բա ռից (ն� րբ 
սեղ մե լ, հպ վել), մյ� ս նե րը՝ հ�  նա րեն 
«masso» բա ռից (ձեռ քե րով սեղ մե լ), եր-
րորդ նե րը՝ լա տի նե րեն «massa» բա ռից 
(մատ ներն կպ չող)1: Ը ստ ար դի հայե րե նի 
բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ « մե ր ս� մ» 
նշա նա կ� մ է մարմն  ի տրո ր�  մը՝ մա ժ� -

    ,    
 :  

1   .   . 
. 2- , .  ., - , 

2008,  3:

մը բժշ կա կան, մար զա կան կամ մարմ-
նա հար դար ման նպա տա կով, մա սաժ2: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա ն�  թյան 
մե ջ նշ վ� մ է, որ մե րս ման է �  թյ�  նը 
կա յա ն� մ է մար դ�  մարմն  ի մա կեր-
և� յ թի կամ որ ևէ օր գա նի վրա հա տ� կ 
հնարք նե րի կի րառ մամբ մե  խա նի կա-
կան ներ գոր ծ�  թյան մե ջ: Մաս նա գետ-
ներն ա ռանձ նաց վ� մ են մե րս ման հետ-
ևյալ տե սակ նե րը՝ բ�  ժա կան, հի գի ե նիկ, 
սպոր տային, կոս մե  տիկ, գոր ծի քային 
և ի նք նա մե ր ս� մ: Մերս մա նը նվիր ված 
ձեռ նարկ նե ր� մ նշ վ� մ են նաև մե րս-
ման այն պի սի տե սակ ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
հատ վա ծա կան-ռեֆ լեկ տոր, պրո ֆի լակ-
տիկ, ռե ա նի մա ցի ոն, ման կա կան, սեք սո-
ւալ, գի նե կո լո գի ա կան, �  րո լո գի ա կան, 
պեր կ� ր սի ոն մե ր ս�  մը, կրի ո մե ր ս�  մը, 
ա րո մա մե ր ս�  մը: Որ պես մե րս ման հիմ-
նա կան հնարք ներ նշ վ� մ են շո յ�  մը, 
տրո ր�  մը, փափ կա ց�  մը (սեղ մ�  մը), 
հար վա ծային հնարք ներն �  թրթ ռ�  մը3:

 Հարց է ծա գ� մ՝ ա րդյո՞ք մե րս ման վե-
րոն շյալ բո լոր տե սակ նե րը (այդ թվ� մ՝ 
սեք ս�  ալ մե ր ս�  մը) կա րող են ի րա կա-
նաց վել որ պես բնակ չ�  թյա նը մա տ� ց-
վող ծա ռա յ�  թյ� ն: ՀՀ է կո նո մի  կայի 
նա խա րա րի 2013թ. սեպ տեմ բե րի 19-ի 
№874-Ն հրա մա նով հաս տատ ված՝ տն-
տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ նե րի 
դա սա կարգ չ� մ որ պես ա ռող ջա պա հ� -
թյան բնա գա վա ռ� մ այլ գոր ծ�  նե �  թյ� ն 

2   .   -
 :    : - : 
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նա խա տես ված է մի  այն բ�  ժա կան մե րս-
ման բնա գա վառ նե ր� մ մի  ջին բժշկա-
կան ան ձնա կազ մի  գոր ծ�  նե �  թյ�  նը 
(են թա դաս 86.90.0), որ պես վար սա վի-
րա նոց նե րի և գե ղեց կ�  թյան սրահ նե րի այլ 
ծա ռա յ�  թյ� ն ներ՝ դեմ քի մե ր ս�  մը (են թա-
դաս 96.02.0), որ պես ֆի զի կա կան ա ռող-
ջ�  թյան պահ պան ման հետ կապ ված գոր-
ծ�  նե �  թյ� ն՝ մե րս ման կա բի նետ նե րի (բա-
ցի բ�  ժա կան մե ր ս�  մի ց) ծա ռա յ�  թյ� ն նե-
րը (են թա դաս 96.04.2):      

Ընդ ո ր� մ, ՀՀ կա ռա վա ր�  թյան 
2006 թվա կա նի հ� ն վա րի 12-ի №73-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ մի  ջին մաս-
նա գի տա կան կր թ�  թյան մաս նա գի տ� -
թյ� ն նե րի ցան կի « Վե րա կանգ նո ղա կան 
բժշ կ�  թյ� ն» են թա բաժ ն� մ նա խա տես-
ված է մի  այն « բ�  ժա կան մե ր ս� մ» մաս-
նա գի տ�  թյ�  նը («0915.02.5» դա սիչ) և 
« բ� ժ ք� յր/ բ�  ժեղ բայր-մե ր սող» ո րա կա-
վո ր�  մը («0915.02.01.5» դա սիչ): Ը ստ 
այդմ՝ բ�  ժա կան մե ր ս�  մը հա մար վ� մ է 
բժշ կա կան օգ ն�  թյան և սպա սարկ ման 
տե սակ4:

Ս տաց վ� մ է, որ ՀՀ օ րենսդ ր�  թյան 
հա մա ձայն, բա ցի բ�  ժա կան մե ր ս�  մի ց, 
այլ տե սա կի մե րս ման ծա ռա յ�  թյ� ն ներ 
մա տ�  ցե լ�  հա մար որ ևէ մաս նա գի տա-
կան ո րա կա վո ր� մ չի պա հանջ վ� մ: 
Բայց ա րդյո՞ք դա նշա նա կ� մ է, որ որ-
պես բնակ չ�  թյա նը մա տ� ց վող ծա ռա-
յ�  թյ� ն կա րող է կա տար վել մե րս ման 
ցան կա ցած տե սակ: Կար ծ� մ ե նք՝ ոչ: 

4     2008 -
  27-  276-   

   
    

2-   (  -
   ) 19-   ( -

) « » :  

Բնակ չ�  թյա նը մա տ� ց վող ծա ռա յ�  թյ� -
նը են թադ ր� մ է օ րի նա կան գոր ծ�  նե � -
թյան ի րա կա նա ց� մ, և ե թե մա տ� ց վող 
ծա ռա յ�  թյ� նն իր բն� յ թով, օբյեկ տիվ և 
ս� բյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րով հա մընկ-
ն� մ է որ ևէ ի րա վա խախտ ման (տ վյալ 
դեպ ք� մ` պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ� ) 
հատ կա նիշ նե րին, ա պա այն չի կա րող 
օ րի նա կան հա մար վել, ե թե թե կ� զ կր� մ 
է տվյալ ի րա վա խախտ ման պաշ տո նա-
կան ան վա ն�  մի ց տար բեր վող այլ ան-
վա ն� մ, օ րի նակ՝ սեք ս�  ալ կամ է րո տիկ 
մե ր ս� մ: Նմա նա պես, օ րի նակ, հան-
ցա գոր ծ�  թյ� ն (թմ րա մի  ջո ցի ա պօ րի նի 
ի րա ց� մ) կհա մար վի գլա նակ նե րի մե ջ 
մա րի խ�  ա նա լց նե լը, այդ գլա նակ նե րը 
«ծ խա խոտ» նշ մամբ տ�  փի մե ջ դնե լը և 
վա ճա ռե լը` պն դե լով, թե ծխա խո տի վա-
ճառքն օ րի նա կան գոր ծ�  նե �  թյ� ն է: 

Հատ կան շա կան է, որ հենց է րո տիկ 
մե րս մա նը նվիր ված ձեռ նարկ նե ր� մ 
(ո րոնք դժ վար թե կա րե լի է մաս նա գի-
տա կան գրա կա ն�  թյ� ն ան վա նել) նշ-
վ� մ է, որ է րո տիկ մե ր ս� մն  ան վան վ� մ 
է նաև զ0  գըն կե րային, կա տար վ� մ է 
ի րար սի րող մարդ կանց կող մի ց և բն� -
թագր վ� մ է այն ա ռաձ նա հատ կ�  թյամբ, 
որ ցան կա լի ար դյ� ն քի հաս նե լ�  հա մար 
ան հրա ժեշտ չեն մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք ներ: Է րո տիկ մե ր ս�  մը կր� մ է 
փո խա դարձ բն� յթ, այն �  ղղ ված է է րո-
գեն գո տի նե րի վրա ներ գոր ծ�  թյա նը և 
նպաս տ� մ է զ0  գըն կեր նե րի սեք ս�  ալ 
գրգռ մա նը, ո րի վերջ նա կան ար դյ� նքն 
օր գազմն  է5: Մեկ այլ ձեռ նար կ� մ սեք-
ս�  ալ մե ր ս�  մը բնո րոշ վ� մ է որ պես 
ա մ0 ս նա կան (կամ դրան հա մար ժեք) 

5   . .  : 
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փոխ հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի տա րա տե-
սակ, հա ճե լի գոր ծըն թաց, ո րի նպա-
տակն է զ�  գըն կեր նե րի սե ռա կան գրգ-
ռ�  մը, զգա յա կան վայել քի հա մար պայ-
ման նե րի ստեղ ծ� մն  �  որ պես ա վարտ` 
լի ար ժեք օր գազ մը1 (ը նդգ ծ� մն  ե րը մե րն 
ե ն՝ Մ.Մ.): 

Այն, որ «է րո տիկ մե ր ս� մ» եր և� յ-
թը գո յ�  թյ� ն �  նի, ան ժխ տե լի փաստ 
է, սա կայն այն կա րող է թ� յ լատ րե լի 
լի նել մի  այն որ պես զ�  գըն կեր նե րի ին-
տիմ կյան քի բա ղադ րիչ. այս դեպ ք� մ 
բա ցա կա յ� մ են պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ�  հատ կա նիշ նե րը (վար ձատ ր�  թյան 
պայ մա նը և ա նո րոշ շր ջա նա կի ան ձանց 
�  ղղ ված ա ռա ջար կը), և հա սա րա կ� -
թյ�  ն� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բա րո յա կան 
կար գին վն աս չի պատ ճառ վ� մ: 

Բո լո րո վին այլ է ի րա վի ճա կը, ե րբ 
մե րս ման սրա հի աշ խա տա կի ցը հա ճա-
խոր դի մարմն  ի մե րս ման ըն թաց ք� մ 
սկ ս� մ է կա տա րել նաև այն պի սի գոր-
ծո ղ�  թյ� ն ներ, ո րոնք թե կ� զ �  ղեկց-
վ� մ են մե րս ման տեխ նի կային բնո րոշ 
հնարք նե րով (շո յ� մ, տրո ր� մ և այլն), 
սա կայն կր� մ են սեք ս�  ալ բն� յթ, օ րի-
նակ` ձեռ նա շար ժ�  թյ�  նը, և �  ղղ ված են 
լի ն� մ հա ճա խոր դի սե ռա կան պա հանջ-
մ� նք նե րի բա վա րար մա նը: Ե թե դա կա-
տար վ� մ է պար բե րա բար, վար ձատ ր� -
թյան վե րա բե րյալ նախ նա կան պայ մա-
նա վոր վա ծ�  թյան հա մա ձայն, և ա նո րոշ 
շր ջա նա կի ան ձանց �  ղղ ված ա ռա ջար կի 
(ա ռա ջարկ վող մե րս ման տե սակ նե րը և 
դրանց բն�  թագ րե րը հա ճա խորդ նե րին 
ներ կա յաց նե լ� ) պայ ման նե ր� մ, ա պա 

1   . . .,  735:

մե ր սո ղի գոր ծ�  նե �  թյ� նն իր բո լոր 
հատ կա նիշ նե րով հա մա պա տաս խա ն� մ 
է պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լ�  հատ կա-
նիշ նե րին, ի սկ դա կազ մա կեր պող կամ 
դրան նպաս տող ան ձի (օ րի նակ` մե րս-
ման սրա հի տնօ րե նի) ա րար քը են թա կա 
է ո րակ ման որ պես պոռն կ�  թյամբ զբաղ-
վե լ� ն նպաս տել, ե թե առ կա են նրա դի-
տա վո ր�  թյ�  նը հիմն  ա վո րող բա վա րար 
ա պա ց� յց ներ: 

Ամ փո փե լով շա րադ րան քը՝ տե ղին 
ե նք հա մա ր� մ վկա յա կո չել Ա ՄՆ 16-րդ 
նա խա գահ Աբ րա համ Լին քոլ նի հետ ևյալ 
հայտ նի խոս քը. « Քա նի՞ թաթ կ�  նե նա 
շ�  նը, ե թե նրա պո չը ան վա նենք թաթ: 
Չորս, ո րով հետև թաթ ան վան ված պո-
չը դեռևս թաթ չէ»: Վե րաձ ևա կեր պե լով 
Լին քոլ նի խոս քը՝ կա րող ե նք վս տա հա-
բար պն դել, որ «է րո տիկ մե ր ս� մ» ան-
վան ված պոռն կ�  թյ�  նը չի դա դա ր� մ 
պոռն կ�  թյ� ն լի նե լ� ց, և քա նի դեռ մե ր 
ե րկ ր� մ պոռն կ�  թյամբ զբաղ վե լը հա-
մար վ� մ է ի րա վա խախ տ� մ, պե տ� -
թյան խն դիրն է հա կազ դել պոռն կ� -
թյամբ զբաղ վե լ�  բո լոր, այդ թվ� մ՝ քո-
ղարկ ված դրս ևո ր� մն  ե րին: 

Բա նա լի բա ռեր` պոռն կ�  թյ� ն, 
պոռն կ�  թյամբ զբաղ վել, պոռն կ�  թյամբ 
զբաղ վե լ� ն նպաս տել, սե ռա կան հա րա-
բե ր�  թյ� ն, սեք ս�  ալ բն� յ թի գոր ծո ղ� -
թյ� ն ներ, մե ր ս� մ, է րո տիկ մե ր ս� մ: 
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դ0  թյ0  նից հե տո մի  այն  հայոց ազ-
գային ո գ0 մ ի րենց տեղն 0  նեն  նաև 
այլ ար ժեք ներ, այդ թվ0 մ՝ մարդն իր 
բա րե կե ց0  թյամբ, ի րա վ0 նք նե րով 0  
ա զա տ0  թյ0 ն նե րով: Ը նդ ո ր� մ, մար դը, 
որ պես հայոց ազ գային ո գ�  ար ժեք՝ դիտ-
վ� մ է ոչ թե բո լո րից կտր ված, ի նք ն�  ր� յն 
և ի նք նա կամ ան հատ, այլ ամ բող ջի՝ ազ գի 
մի  ա վոր,Հե գե լի եզ րա բա ն�  թյամբ՝ հա  կա-
կա նի և ը նդ հա ն�  րի մաս կազ մող ե զա կի: 

Հայոց ազ գային ո գին, ա ռար կա յա-
նա լով հայ ժո ղովր դի կյան քի տար բեր 
ո լորտ նե ր� մ, հան դես է գա լիս որ պես 
հայ կա կա ն0  թյ0 ն: Այ սինքն՝ հայ կա-
կա ն�  թյ�  նը ա ռար կա յա ցած հայոց ազ-
գային ո գին է: Հայ կա կա ն�  թյ�  նը հայ 
ժո ղովր դի կյան քի բո լոր ո լորտ նե ր� մ 
հա վա սա րա պես չի դրս ևոր վ� մ: Հայ  
ժո ղովր դի կյան քի այս կամ այն ո լոր տ� մ 
հայ կա կա ն�  թյ�  նը կա րող է դրս ևոր վել 
կամ չդրս ևոր վել, �  նե նալ թ� յլ կամ ցայ-
տ� ն ար տա հայ տ�  թյ� ն: Այս պես, մե ր 
օ րե ր� մ հայ կա կա ն�  թյ�  նը չի կա րող  
ար տա հայտ վել ար դյ�  նա բե ր�  թյան, 
գյ�  ղատն տե ս�  թյան, ա ռևտ րի մե ջ: 
Չի կա րող լի նել  հայ կա կան ար դյ�  նա-
բե ր�  թյ� ն, գյ�  ղատն տե ս�  թյ� ն կամ 
ա ռև տ� ր: Թերևս, ներ կա յ� մս կա րե լի է 
խո սել աշ խա տան քի նկատ մամբ հայե րի 
վե րա բեր մ� ն քի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն-
նե րի մա սին: Հայե րը, մաս նա վո րա պես, 
աշ խա տա սեր են, նա խա ձեռ նող, հնա-
րա մի տ և այդ ա մե  նը հայ կա կա ն�  թյան 
ար տա հայ տ�  թյ� ն է: Նյ�  թա կան կյան-
քի ո լոր տ� մ հայ կա կա ն�  թյ� նն ար տա-
հայտ վ� մ է ար հեստ նե ր� մ, մա սամբ՝ 
կեն ցա ղ� մ և հանգս տի մե ջ:

 Հայ կա կա ն�  թյ� նն ա ռա վել ցայ տ� ն 
ար տա հայտ վ� մ է հայ ժո ղովր դի հոգևոր  
կյան քի ո լոր տ� մ: Այս տեղ  ար դեն  կա-
րե լի է խո սել հայ կա կան ար վես տի, 
կրթ�  թյան, դաս տի ա րա կ�  թյան, կրո նի 
մա սին: Հայ կա կա ն�  թյ� նն ար տա հայտ-
վ� մ է նաև հայ ժո ղովր դի կյան քի կազ-
մա կերպ ման ո լոր տ� մ, բա ցա ռ�  թյամբ 
պե տ�  թյան և օ րենսդ ր�  թյան: 

Հայոց ազ գային ո գ0   և հայ կա կա-
ն0  թյան զար գաց ման տրա մա բա ն0 -
թյ0  նը պա հան ջ0 մ է, որ պե տ0  թյ0  նը 
և օ րենսդ ր0  թյ0  նը հայ կա կան լի նեն: 
Ցա վոք, ներ կա յ� մս հայ կա կա ն�  թյան  
և պե տ�  թյան �  օ րենսդ ր�  թյան մե ջ 
ար մա տա կան խզ� մ կա: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյ�  նը, ի նչ պես քիչ հե-
տո կտես նենք, հայ կա կան պե տ�  թյ� ն 
չէ, ոչ էլ Հա յաս տա նի օ րենսդ ր�  թյ� նն է 
հայ կա կան, ին չը լ� րջ հար ված է հայոց 
ազ գային ո գ� ն: Ի նչ վե րա բե ր� մ է հայ 
ժո ղովր դի  կյան քի ար տա քին ձևե րի կազ-
մա կերպ ման մյ� ս ի նս տի տ� տ նե րին և 
նոր մե  րին, ա պա այդ նոր մե  ր� մ հայ կա-
կա ն�  թյ� նն այս պես թե այն պես, ար տա-
հայտ ված է: 

Այդ ի նս տի տ� տ նե րից  են զ� տ հայ-
կա կան զա նա զան կազ մա կեր պ�  թյ� ն-
ներն �  մի  �  թյ� ն նե րը, ըն տա նի քը, ազ-
գակ ց�  թյ�  նը, բա րե կա մ�  թյ�  նը, ըն կե-
ր�  թյ�  նը, ի նչ պես նաև ոչ պե տա կան 
նոր մա տիվ  հա մա կար գե րը: 

Հայ կա կա ն�  թյ�  նը  ցայ տ�  նո րեն 
ար տա հայտ վ� մ է նաև  հայ ժո ղովր դի 
կյան քի ներ քին հիմ քե ր� մ: Այս տեղ  ար-
դեն կա րե լի է խո սել հայ կա կան փի լի սո-
փա յա կան, բա րո յա կան, կրո նա կան, քա-
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ր� մ էր, հիմն  ա կա ն� մ, նրանց կյան քի 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի ա ռանձ-
նա հատ կ�  թյ� ն նե րով: Ժո ղո վ� րդ նե րի 
բնո րոշ գծե րի և ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն-
նե րի գի տա կան �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րի 
սկիզբ կա րե լի է հա մա րել XVIII դա րը:

Ֆ րան սի ա ցի լ�  սա վո րիչ նե րը ժո ղո-
վ� րդ նե րի բնո րոշ գծերն �  ա ռանձ նա-
հատ կ�  թյ� ն ներն ար տա հայ տե լ�  հա-
մար  գի տա կան շր ջա նա ռ�  թյան մե ջ 
դրե ցին « ժո ղովր դի ո գի» հաս կա ց�  թյ� -
նը: Ժո ղովր դի ո գ�  ա ռա ջին �  ս� մն  ա-
սի րող նե րից էր Ֆրան սի ա ցի փի լի սո-
փա Շառլ Մոն տեսքյոն (1689-1755), ո րը, 
ի նչ պես և Հե րո դո տո սը, ժո ղո վ� րդ նե-
րի բնո րոշ գծերն �  ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն նե րը բա ցատ ր� մ էր բնակ լի մա յա-
կան պայ ման նե րով: 

Ժո ղովր դի ո գին �  ս� մն  ա սի ր�  թյան 
հա տ� կ ա ռար կա է դարձ րել գեր մա նա ցի 
մտա ծող  Յո հան Հեր դե րը (1744-1803), 
ո րը գոր ծա ծ� մ էր « Ժո ղովր դա կան ո գի», 
« Ժո ղովր դի հո գի», « Ժո ղովր դի ո գի» 
հաս կա ց�  թյ� ն նե րը: Ժո ղո վ� րդ նե րի 
բնո րոշ գծե րին և ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն նե րին ան դրա դար ձել են նաև հո-
գե բան նե րը, ո րոնք ժո ղովր դա կան ո գին 
հա մա ր� մ է ին հո գե բա նա կան յ�  րա-
հա տ� կ եր և� յթ: Այս պես, գեր մա նա ցի 
հո գե բան Վիլ հելմ Վ� նդ տը (1832-1920)  
գտ ն� մ էր, որ ժո ղովր դի հո գին են կազ-
մ� մ մարդ կանց ը նդ հա ն� ր  պատ կե րա-
ց� մն  ե րը, զգաց մ� նք նե րը, ձգ տ� մն  ե րը, 
մի  խոս քով՝ հո գե բա նա կան ապ ր� մն  ե րի 
ամ բող ջ�  թյ�  նը:

 Ժո ղովր դա կան ո գ� ն մե ծ �  շադ ր� -
թյ� ն է ին դարձ ն� մ, հատ կա պես, ի րա-

վ� ն քի պատ մա կան դպ րո ցի ներ կա-
յա ց�  ցիչ նե րը: Այդ դպ րո ցի հիմն  ա դիր 
Գ� ս տավ Հ�  գոյի (1784-1844) կար ծի-
քով՝ ի րա վ� ն քը ժա մա նա կի և տա րա ծ� -
թյան  մե ջ « Ժո ղովր դա կան գի տակ ց� -
թյան» ծա վալ ման  օ րի նա չափ հետ ևանք 
է: Ի րա վ� ն քի պատ մա կան դպ րոցն իր 
հե տա գա զար գա ց� մն  ստա ցավ գեր մա-
նա ցի նշա նա վոր ի րա վա բան  Կառլ Ֆոն 
Սա վինյի ի (1779-1861) կող մի ց: Նրա կար-
ծի քով` ի րա վ� ն քը ժո ղովր դա կան ո գ�  
ար տա հայ տ�  թյ� ն է, ո րն �  նի իր պատ-
մա կան նա խադ րյալ նե րը: Սա վինյին ժո-
ղովր դա կան ո գին բնո րո շ� մ էր որ պես 
ի րա վա կան ա վան դ� յթ նե րի հա մակ ց� -
թյ� ն: Նա գտ ն� մ էր,  որ ժո ղովր դա կան 
ո գին ծա վալ վ� մ է ժա մա նա կի �  տա րա-
ծ�  թյան  մե ջ և հան դես է գա լիս որ պես 
ի րա վ� նք, ը նդ ո ր� մ, ժո ղովր դա կան 
ո գ�  ծա վա լ� մն  �  նի իր տրա մա բա ն� -
թյ�  նը: Պատ մա կան դպ րոցն իր ա վար-
տ� ն տես քը ստա ցավ գեր մա նա ցի մե կ 
�  րիշ ի րա վա բա նի՝ Գե որգ Պ� խ տայի 
(1798 -1864)  աշ խա տ�  թյ� ն նե ր� մ: Նա 
ի րա վ� ն քը ն� յն պես հա մա ր� մ էր  ժո-
ղովր դա կան ո գ�  ար տա հայ տ�  թյ� ն, 
կեն դա նի մար մի ն, ո րը զար գա ն� մ է 
ժո ղովր դի կյան քի զար գաց ման հետ 
մի  ա սին: Նրա կար ծի քով՝ ի րա վ� նքն 
ար տա հայ տ� մ է ժո ղովր դի բար քե րը, 
սո վո ր� յթ նե րը, ա վան դ� յթ նե րը, հա-
մոզ մ� նք նե րը և հա մա պա տաս խա ն� մ է 
ժո ղովր դի բնա վո ր�  թյանն �  ո գ� ն: 

Ժո ղո վ� րդ նե րի բնո րոշ գծերն �  
ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն ներն ար տա հայ-
տե լ�  հա մար մե նք կօգ տա գոր ծենք «ազ-
գային ո գի» հաս կա ց�  թյ�  նը, ո րը, մե ր 
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կար ծի քով, ա վե լի ճշգ րիտ է ար տա ցո լ� մ 
այդ եր և� յ թը, բա ցի այդ, հնա րա վո ր� -
թյ� ն է ըն ձե ռ� մ սահ մա նա զա տե լ�  « ժո-
ղո վ� րդ» և «ազգ» հաս կա ց�  թյ� ն նե րը:

 Մեր կար ծի քով՝ ազ գային ո գին 
տվյալ ժո ղովր դին պատ կա նող ան-
հատ նե րին բնո րոշ, ան հա կա սա կա-
ն0  թյան ձգ տող, փո խա դարձ կապ ված  
և մի  մյանց պայ մա նա վո րող պատ կե-
րա ց0 մն  ե րի, ար ժեք նե րի, նոր մե  րի, 
ի նչ պես նաև ըն դ0  նա կ0  թյ0 ն նե րի, 
կա րո ղ0  թյ0 ն նե րի և բնա վո ր0  թյան 
հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջ0  թյ0 ն է, ո րն 
ա ռար կա յա ն0 մ է ժո ղովր դի կյան քի 
ար տա քին ձևե ր0 մ  և ներ քին հիմ քե-
ր0 մ: 

Ազ գային ո գին �  նի նյ�  թա կան կրող-
ներ, ո րոնք տվյալ ժո ղովր դի ներ կա յա-
ց�  ցիչ ներն են: Այս կամ այն ժո ղովր դին 
պատ կա նող մար դիկ, �  նեն մի  այն ի րենց 
բնո րոշ բնա խո սա կան, բնա կազ մա կան, 
գե նե տի կա կան, նյար դային  հա մա կար-
գի, մաս նա վո րա պես, �  ղե ղի և զգա յա-
րան նե րի կա ռ� ց ված քի կազ մա բա նա-
կան և գոր ծառ նա կան ա ռանձ նա հատ-
կ�  թյ� ն նե րը,    ո րոն ցով տար բեր վ� մ 
են մյ� ս ժո ղո վ� րդ նե րին  պատ կա նող 
մարդ կան ցից: Նաև այդ ա ռանձ նա հատ-
կ�  թյ� ն ներն են պայ մա նա վո ր� մ տար-
բեր ժո ղո վ� րդ նե րի ազ գային ո գի նե րի 
տար բե ր�  թյ� ն նե րը: 

Ինչ պես մարդն է բաղ կա ցած     մարմ-
նից և հո գ� ց, այդ պես էլ ա զգն է կազմ-
ված կոնկ րետ ժո ղովր դին պատ կա նող  
մարդ կան ցից և ազ գային ո գ� ց: Այս տե-
ղից հետ և� մ է, որ տվյալ  ազ գին պատ-
կա նե լ�  եր կ�  նա խա պայ ման կա: Նախ՝ 

ան հա տը պետք է լի նի տվյալ ժո ղովրդից, 
և, ե րկ րորդ՝ այդ ան հա տը պետք է լի նի 
ազ գային ո գ�  կրող: Այ սինքն՝ ազ գը ժո-
ղովր դին պատ կա նող այն ան հատ նե րի 
ամ բող ջ�  թյ� նն է, ո րոնք կր� մ են ազ-
գային ո գին: Դա նշա նա կ� մ է, որ ան հա-
տը կա րող է տվյալ ժո ղովր դին պատ կա-
նել, բայց  ազ գին չպատ կա նել: Ա սենք, 
ան հա տը կա րող է հայ լի նել, բայց հայ 
ազ գի հետ որ ևէ ա ռն չ�  թյ� ն  չ�  նե նալ, 
ե թե ազ գային ո գ�  կրող չէ: 

Ազ գային ո գին  ձևա վոր վ� մ և զար գա-
ն� մ է տվյալ ժո ղովր դի պատ մա կան զար-
գաց ման ըն թաց ք� մ՝ բնա կան և հա սա րա-
կա կան մի  ջա վայ րե րի և մարդ կանց  բնա-
ծին նա խադ րյալ նե րի փո խազ դե ց�  թյան 
շնոր հիվ: Եվ որ քան հի նա վ� րց է տվյալ 
ժո ղո վ� ր դը, որ քան  եր կար է նրա ան ցած 
ճա նա պար հը, այն քան  ա մ� ր, հաս տա-
տ� ն  և բյ�  րե ղա ցած է ազ գային ո գին: 

Ազ գային  ո գ�   ձևա վոր ման  և զար-
գաց ման գոր ծ� մ բա ցա ռիկ դեր �  նի լե-
զ� ն, ո րը ոչ մի  այն մարդ կային հա ղոր-
դակ ց�  թյան, մտա ծո ղ�  թյան և ար տա-
հայտ ման, այլև աշ խար հի ճա նա չո ղ� -
թյան մի  ջոց է: Լեզ վի շնոր հիվ է ձևա վոր-
վ� մ աշ խար հի լեզ վա կան պատ կե րը, 
ո րը  մի շտ չէ, որ հա մա պա տաս խա ն� մ 
է աշ խար հի տրա մա բա նա կան պատ կե-
րին: Այս տե ղից հետ և� մ է, որ ե թե տար-
բեր լե զ�  նե րով խո սող ժո ղո վ� րդ ներն 
�  նեն աշ խար հի տար բեր լեզ վա կան 
պատ կեր ներ, �  րեմն , տար բեր են նաև 
նրանց ազ գային ո գի նե րը: 

Ազ գային ո գին ա ռար կա յա ն� մ է 
տվյալ ժո ղովր դի կյան քի բո լոր ո լորտ-
նե ր� մ՝ նյ�  թա կան, հոգ ևոր կյան ք� մ, 

Æð²ìàôÜøÆ îºêàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N4 / 201678



79

կյան քի ա պա հով ման  նյ�  թա կան մի -
ջոց նե ր� մ,  կյան քի կազ մա կերպ ման 
ար տա քին ձևե ր� մ և հիմ քե ր� մ, մի -
ջազ գային կյան ք� մ և այլն: Ազ գային 
ո գին, ա ռար կա յա նա լով ժո ղովր դի 
կյան քի նյ�  թա կան ո լոր տ� մ, դրս ևոր-
վ� մ է ար տադ ր�  թյան, գյ�  ղատն տե-
ս�  թյան, ա ռևտ րի, ար հեստ նե րի, կեն-
ցա ղի �  հանգս տի ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն նե ր� մ: Ժո ղովր դի հոգ ևոր կյան քի 
ո լոր տ� մ  ազ գային ո գին դրս ևոր վ� մ է 
գի տ�  թյան, կրո նի, ար վես տի, բա րո յա-
կա ն�  թյան, կր թ�  թյան, դաս տի ա րա-
կ�  թյան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե ր� մ: 
Մի ջազ գային կյան ք� մ ազ գային  ո գին 
ա ռար կա յա ն� մ  և դրս ևոր վ� մ է դի վա-
նա գի տ�  թյան, պա տե րազ մի  կամ խա-
ղա ղ�  թյան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
ր� մ: Ժո ղովր դի կյան քի ա պա հով ման 
նյ�  թա կան մի  ջոց նե ր� մ ա ռար կա յա նա-
լով՝ ազ գային ո գին դրս ևոր վ� մ է բնա-
կա վայ րե րի, բնա կա րան նե րի, կե րա կ� -
րի և հա գ� ս տի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն-
նե ր� մ և այլն: 

Ազ գային ո գին ա ռար կա յա ն� մ է նաև 
ժո ղովր դի կյան քի կազ մա կերպ ման ար-
տա քին ձևե ր� մ  և ներ քին հիմ քե ր� մ: 
Ժո ղովր դի կյան քի կազ մա կեր պ�  մը 
են թադ ր� մ է, նախ՝ նրա կյան քի ար-
տա քին ձևե րի, և ե րկ րորդ՝ նրա կյան քի 
ներ քին հիմ քե րի կար գա վո ր�  մը: Ժո-
ղովր դի կյան քի կազ մա կերպ ման  ար-
տա քին ձևերն ե ն՝ սո ցի ա լա կան, այդ 
թվ� մ՝ պե տա կան ի նս տի տ� տ ներն �  
պե տ�  թյ� նն ամ բող ջ�  թյամբ, ե կե ղե-
ցա կան ի նս տի տ� տ նե րը և Ե կե ղե ցին, 
նոր մա տիվ հա մա կար գե րը՝ բա րո յա կան, 

կրո նա կան, ի րա վա կան նոր մե  րը, սո վո-
ր� յթ նե րը և ա վան դ� յթ նե րը: 

Ժո ղովր դի կյան քի ներ քին հիմ քերն 
ե ն՝ փի լի սո փա յա կան, բա րո յա կան, կրո-
նա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան, գե-
ղա գի տա կան պատ կե րա ց� մն  ե րը և հա-
մա պա տաս խան ար ժեք նե րը: Ի նչ պես 
տես ն� մ ե նք, պե տ�  թյ�  նը և օ րենսդ ր� -
թյ�  նը սեր տո րեն կապ ված են ազ գային 
ո գ�  հետ և եր կ� սն էլ ժո ղովր դի կյան քի 
կազ մա կերպ ման կար ևո րա գ� յն ար տա-
քին ձևե րից են: 

Հայերն աշ խար հի հնա գ� յն ժո ղո-
վ� րդ նե րից են: Հայոց  ազ գային ո գին 
ձևա վոր վել է հա զա րա մյակ նե րի ըն-
թաց ք� մ, այդ պատ ճա ռով  շատ հզոր 
է, ա դա ման դի պես կարծր, ա դա ման դի 
պես  մա ք� ր �  պարզ: Հայոց ազ գային 
ո գ�  շնոր հիվ է, որ, ի հե ճ� կս մե ր թշ-
նա մի  նե րի, այ սօր էլ ապ ր� մ ե նք և ա րա-
ր� մ: Հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց ք� մ  են-
թարկ վել ե նք բա զ� մ փոր ձ�  թյ� ն նե րի, 
ն� յ նիսկ ցե ղաս պա ն�  թյան դժոխ քով 
ե նք ան ցել, բայց պահ պա նել ե նք հայոց 
ազ գային ո գին: Նա խորդ դա ր� մ,  պատ-
մա կան ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի բե ր�  մով  
հայ ժո ղովր դի՝ բնաջն ջ�  մի ց փրկ ված 
մն ա ցոր դը սփռ վեց աշ խար հով մե կ, մի  
փոք րիկ մասն էլ հանգր վա նեց ներ կայիս 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա-
րած ք� մ: Թե´ սփյ� ռ ք� մ, թե´ այս տեղ 
հայոց ազ գային ո գին  կր կին են թարկ վեց 
�  ժ գին հար ված նե րի, սփյ� ռ ք� մ՝ ի րենց 
պատ կե րա ց� մն  ե րը, ար ժեք ներն �  նոր-
մե րն �  նե ցող  ազ գե րի և ժո ղո վ� րդ նե-
րի, Հա յաս տա ն� մ՝ ի րենց ար տա ռոց 
պատ կե րա ց� մն  ե րը, ար ժեք ներն �  նոր-
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մե րն �  նե ցող կո մ�  նիստ նե րի կող մի ց: 
Հայոց ազ գային ո գին դի մա ցավ նաև այդ 
հար ված նե րին և մե ծ դժ վա ր�  թյամբ, այ-
ն� ա մե  նայ նիվ, կեն դա նի մն աց:  

Հայոց ազ գային ո գին, ի նչ պես ազ-
գային ո գին ը նդ հան րա պես, փո խա-
դարձ կապ ված և մի  մյանց պայ մա նա-
վո րող  պատ կե րա ց� մն  ե րի, ար ժեք նե րի 
և նոր մե  րի, ըն դ�  նա կ�  թյ� ն նե րի, կա-
րո ղ�  թյ� ն նե րի և բնա վո ր�  թյան  գծե-
րի ամ բող ջ�  թյ� ն է, ո րը ներ հա տ� կ 
է հայ ժո ղովր դի մե  ծա մաս ն�  թյա նը: 
Հայոց ազ գային ո գ�  մե ջ ա ռանձ նա հա-
տ� կ տեղ �  նեն  ա վան դա կան ար ժեք-
նե րը, ո րոնց հիմ քը ո րո շա կի պատ կե-
րա ց� մն  եր են:  Ե թե նկա տի �  նե նանք, 
որ ա վան դա կան ար ժեք ներն ի րենք  են  
ծն� մ պատ կե րա ց� մն  եր և մարմն  ա վոր-
վ� մ են նոր մե  ր� մ, կա րող ե նք ա սել, որ 
ա վան դա կան ար ժեք նե րը հայոց ազ-
գային ո գ�  մի  ջ� կն են: Այդ ա վան դա-
կան ար ժեք նե րի մե ջ ա ռանձ նա ն� մ են 
մի  քա նի հիմն  ա րար ար ժեք ներ, ա վե լի 
ճիշտ՝ ար ժե քային կենտ րոն ներ, ո րոնց 
շ� րջ խմբ վ� մ են բազ մա թիվ այլ ար ժեք-
ներ: 

Հայոց ազ գային ո գ�  ա վան դա կան 
ար ժեք նե րի հա մա կար գ� մ  ա ռա ջին տե-
ղ� մ  են Ա ստ ված և Ա ստ ծ�  հետ կապ-
ված այն պի սի ար ժեք ներ, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ Ե կե ղե ցին, հա վա տը, դա վա նան քը, 
Ա ստ ծ�  հետ մի  ա վոր վե լը, ա ստ վա ծա-
պաշ տ�  թյ�  նը, ե կե ղե ցա կան ծե սերն �  
ա րա րո ղ�  թյ� ն նե րը և այլն: Այս ար ժեք-
նե րը հայ ժո ղովր դի կյան ք� մ հայտն վել 
են քրիս տո նե �  թյ� ն ըն դ�  նե լ� ց հե տո և 
դար ձել են մե ր կյան քի ան սա սան հիմ քը: 

Այս ար ժեք նե րի հա մար մե նք պայ քա րել 
ե նք դա րեր շա ր�  նակ, հա ն� ն Ա ստ ծ�  
և հա վա տի պա տե րազ մե լ ե նք, ի նչ պես, 
օ րի նակ, Ա վա րայ ր� մ, մա քա ռել ե նք և 
նա հա տակ վել: Ի զ� ր չէ, որ մե նք հա-
մար վ� մ ե նք բա րե պաշտ և խա չա պաշտ 
ժո ղո վ� րդ: 

Հայոց ազ գային ո գ�  հիմ ք� մ ըն կած 
հա ջորդ ար ժե քը հայ րե նիքն է, ո րի շ� րջ 
խմբ վ� մ են այն պի սի ար ժեք ներ, ի նչ պի-
սիք են Հա յաս տան աշ խար հը, հայ ազ-
գը, պե տ�  թյ� նն  �   պե տա կա ն�  թյ�  նը 
և այլն: Մենք Հա յաս տա նը հա մա րել և 
հա մա ր� մ ե նք սր բա զան եր կիր, դրախ-
տա վայր: Հա ն� ն հայ րե նի քի սե փա կան  
ան ձը զո հա բե րե լ�  պատ րաս տա կա մ� -
թյ�  նը մի շտ էլ բնո րոշ է ե ղել հայե րին: 
Հա յաս տան աշ խար հի մե ծ մա սի կո ր� ս-
տը զգա յ� ն  հար ված էր մե ր ժո ղովր դին: 
Այդ կորս տի հետ չի կա րող  հաշտ վել 
հայոց ազ գային ո գին կրող  և ոչ մի  հայ: 
Եվ քա նի դեռ ո ղջ է թե կ� զ և մե կ հայ 
մարդ, ով ազ գային ո գ�  կրող  է, զավ-
թիչ նե րը չեն կա րող հան գիստ ապ րել  և 
ի րենց  հա մա րել մե ր ե րկ րի տե րե րը: 

Հայոց ազ գային ո գ�  մյ� ս  հիմն  ա-
րար ար ժեքն  ըն տա նիքն է, ո րի շ� րջ 
խմբ վ� մ են այն պի սի ար ժեք ներ, ի նչ պի-
սիք ե ն՝ մայ ր�  թյ�  նը, ման կ�  թյ�  նը, ըն-
տա նի քի բա րե կե ց�  թյ�  նը, ազ գակ ց� -
թյ�  նը, բա րե կա մ�  թյ�  նը և այլն: Հայոց 
ազ գային ո գին կրող մարդն ըն տա նի քը 
հա մա ր� մ է սր բ�  թյ� ն  և հա ն� ն ըն-
տա նի քի պատ րաստ է ցան կա ցած զո-
հա բե ր�  թյան: 

Աստ ված, հայ րե նիք, ըն տա նիք՝ 
ա վան դա կան ար ժեք նե րի այս եր րոր-
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դ0  թյ0  նից հե տո մի  այն  հայոց ազ-
գային ո գ0 մ ի րենց տեղն 0  նեն  նաև 
այլ ար ժեք ներ, այդ թվ0 մ՝ մարդն իր 
բա րե կե ց0  թյամբ, ի րա վ0 նք նե րով 0  
ա զա տ0  թյ0 ն նե րով: Ը նդ ո ր� մ, մար դը, 
որ պես հայոց ազ գային ո գ�  ար ժեք՝ դիտ-
վ� մ է ոչ թե բո լո րից կտր ված, ի նք ն�  ր� յն 
և ի նք նա կամ ան հատ, այլ ամ բող ջի՝ ազ գի 
մի  ա վոր, Հե գե լի եզ րա բա ն�  թյամբ՝ հա  կա-
կա նի և ը նդ հա ն�  րի մաս կազ մող ե զա կի: 

Հայոց ազ գային ո գին, ա ռար կա յա-
նա լով հայ ժո ղովր դի կյան քի տար բեր 
ո լորտ նե ր� մ, հան դես է գա լիս որ պես 
հայ կա կա ն0  թյ0 ն: Այ սինքն՝ հայ կա-
կա ն�  թյ�  նը ա ռար կա յա ցած հայոց ազ-
գային ո գին է: Հայ կա կա ն�  թյ�  նը հայ 
ժո ղովր դի կյան քի բո լոր ո լորտ նե ր� մ 
հա վա սա րա պես չի դրս ևոր վ� մ: Հայ  
ժո ղովր դի կյան քի այս կամ այն ո լոր տ� մ 
հայ կա կա ն�  թյ�  նը կա րող է դրս ևոր վել 
կամ չդրս ևոր վել, �  նե նալ թ� յլ կամ ցայ-
տ� ն ար տա հայ տ�  թյ� ն: Այս պես, մե ր 
օ րե ր� մ հայ կա կա ն�  թյ�  նը չի կա րող  
ար տա հայտ վել ար դյ�  նա բե ր�  թյան, 
գյ�  ղատն տե ս�  թյան, ա ռևտ րի մե ջ: 
Չի կա րող լի նել  հայ կա կան ար դյ�  նա-
բե ր�  թյ� ն, գյ�  ղատն տե ս�  թյ� ն կամ 
ա ռև տ� ր: Թերևս, ներ կա յ� մս կա րե լի է 
խո սել աշ խա տան քի նկատ մամբ հայե րի 
վե րա բեր մ� ն քի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն-
նե րի մա սին: Հայե րը, մաս նա վո րա պես, 
աշ խա տա սեր են, նա խա ձեռ նող, հնա-
րա մի տ և այդ ա մե  նը հայ կա կա ն�  թյան 
ար տա հայ տ�  թյ� ն է: Նյ�  թա կան կյան-
քի ո լոր տ� մ հայ կա կա ն�  թյ� նն ար տա-
հայտ վ� մ է ար հեստ նե ր� մ, մա սամբ՝ 
կեն ցա ղ� մ և հանգս տի մե ջ:

 Հայ կա կա ն�  թյ� նն ա ռա վել ցայ տ� ն 
ար տա հայտ վ� մ է հայ ժո ղովր դի հոգևոր  
կյան քի ո լոր տ� մ: Այս տեղ  ար դեն  կա-
րե լի է խո սել հայ կա կան ար վես տի, 
կրթ�  թյան, դաս տի ա րա կ�  թյան, կրո նի 
մա սին: Հայ կա կա ն�  թյ� նն ար տա հայտ-
վ� մ է նաև հայ ժո ղովր դի կյան քի կազ-
մա կերպ ման ո լոր տ� մ, բա ցա ռ�  թյամբ 
պե տ�  թյան և օ րենսդ ր�  թյան: 

Հայոց ազ գային ո գ0   և հայ կա կա-
ն0  թյան զար գաց ման տրա մա բա ն0 -
թյ0  նը պա հան ջ0 մ է, որ պե տ0  թյ0  նը 
և օ րենսդ ր0  թյ0  նը հայ կա կան լի նեն: 
Ցա վոք, ներ կա յ� մս հայ կա կա ն�  թյան  
և պե տ�  թյան �  օ րենսդ ր�  թյան մե ջ 
ար մա տա կան խզ� մ կա: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյ�  նը, ի նչ պես քիչ հե-
տո կտես նենք, հայ կա կան պե տ�  թյ� ն 
չէ, ոչ էլ Հա յաս տա նի օ րենսդ ր�  թյ� նն է 
հայ կա կան, ին չը լ� րջ հար ված է հայոց 
ազ գային ո գ� ն: Ի նչ վե րա բե ր� մ է հայ 
ժո ղովր դի  կյան քի ար տա քին ձևե րի կազ-
մա կերպ ման մյ� ս ի նս տի տ� տ նե րին և 
նոր մե  րին, ա պա այդ նոր մե  ր� մ հայ կա-
կա ն�  թյ� նն այս պես թե այն պես, ար տա-
հայտ ված է: 

Այդ ի նս տի տ� տ նե րից  են զ� տ հայ-
կա կան զա նա զան կազ մա կեր պ�  թյ� ն-
ներն �  մի  �  թյ� ն նե րը, ըն տա նի քը, ազ-
գակ ց�  թյ�  նը, բա րե կա մ�  թյ�  նը, ըն կե-
ր�  թյ�  նը, ի նչ պես նաև ոչ պե տա կան 
նոր մա տիվ  հա մա կար գե րը: 

Հայ կա կա ն�  թյ�  նը  ցայ տ�  նո րեն 
ար տա հայտ վ� մ է նաև  հայ ժո ղովր դի 
կյան քի ներ քին հիմ քե ր� մ: Այս տեղ  ար-
դեն կա րե լի է խո սել հայ կա կան փի լի սո-
փա յա կան, բա րո յա կան, կրո նա կան, քա-
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ղա քա կան, ի րա վա կան, գե ղա գի տա կան 
պատ կե րա ց� մն  ե րի, գա ղա փար նե րի և 
հա մա պա տաս խան հայ կա կան ար ժեք-
նե րի մա սին: 

Հայ կա կա ն�  թյ�  նը դրս ևոր վ� մ է 
նաև հայ ժո ղովր դի մի  ջազ գային կյան-
ք� մ, ի նչ պես դի վա նա գի տ�  թյան մե ջ, 
այն պես էլ պա տե րազ մ� մ: Դի վա նա-
գի տ�  թյան մե ջ խո րա մանկ չենք, ան-
մն ա ցորդ նվիր վ� մ ե նք « բա րե կամ» ժո-
ղո վ� րդ նե րին, հա ն� ն նրանց շա հե րի 
ն� յ նիսկ սե փա կան շա հերն ե նք  ոտ-
նա հա ր� մ: Ա ռանձ նա հա տ� կ վե րա բեր-
մ� նք �  նենք նաև պա տե րազ մի  և խա-
ղա ղ�  թյան նկատ մամբ: Մենք՝ հայերս, 
կար ևո ր� մ ե նք խա ղա ղ�  թյ�  նը, բայց 
պա տե րազ մի ց չենք  վա խե ն� մ, վկան՝ 
2016 թվա կա նի ապ րի լյան ի րա դար-
ձ�  թյ� ն նե րը, ե րբ մե ծ �  փոքր ձգ տ� մ 
է ին  հայտն վել ռազ մա ճա կա տ� մ՝ ա ռա-
ջին գծ� մ: Դա նշա նա կ� մ է, որ Հա յաս-
տա նի իշ խա ն�  թյ� ն նե րը պետք է ոչ թե 
ժո ղովր դին վա խեց նեն պա տե րազ մով, 
այլ՝ նա խա պատ րաս տեն պա տե րազ մի : 
Մենք  և մե ր իշ խա ն�  թյ� ն նե րը  պետք 
է գի տակ ցենք, որ թ� ր քե րի` աշ խար հ� մ 
մե ր մի  ակ թշ նա մի  նե րի հետ, բո լոր վի-
ճե լի հար ցե րը կա րող են լ� ծ վել մի  այն  
պա տե րազ մի  մի  ջո ցով: Որ քան էլ խա-
ղա ղ�  թյան ձգ տենք, մի և ն� յն է, վաղ  թե 
�  շ թ� ր քե րը հար ձակ վե լ�  են մե ր ե րկ-
րի վրա: Թող  հար ձակ վեն, այս պես թե 
այն պես պա տե րազ մը մե ր բո լոր հար ցե-
րի լ� ծ ման մի  ակ ձևն է: Խոս քը մի  այն 
Ար ցա խի հար ցի լ� ծ ման մա սին չէ: Ար-
ցա խը մե ր հար ցե րի լ� ծ ման սկ զիբն է, 
մի նչ դեռ մե նք  շատ հար ցեր �  նենք լ� -

ծե լ� ՝ Նա խիջ ևա նից մի նչև Վան: Հարկ է 
նշել, որ այդ պա տե րազ մ� մ նյ�  թա կան 
մի  ջոց նե րը, զին վոր նե րի թվա քա նա կը 
և սպա ռա զի ն�  թյ�  նը կար ևոր նշա նա-
կ�  թյ� ն �  նեն, բայց ոչ վճ ռա կան: Ե թե 
թշ նա մի ն պա տե րազմ սան ձա զեր ծի, մե ր 
դեմ  դ� րս են գա լ�  մշա կ� յթ և ան ցյալ 
չ�  նե ցող ժո ղովր դի` վայ րի բնազդ նե րին 
են թա կա, լո լի կա-կա նա չե ղե նային ո գի 
կրող զին վոր ներ:

 Ներ կա յ� մս  հայոց ազ գային ո գին 
շա ր�  նա կ� մ է են թարկ վել  �  ժ գին 
հար ձա կ� մն  ե րի: Ա րև մ� տքն իր ա զա-
տա կան պատ կե րա ց� մն  ե րով  և գա-
ղա փար նե րով  ներ խ�  ժ� մ է տար բեր,  
այդ թվ� մ՝ հայ ժո ղովր դի կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րը: Ա զա տա կան պատ կե րա-
ց� մն  ե րի, գա ղա փար նե րի և ար ժեք նե րի 
ա ռա ջին զո հերն ի րենք՝ Ա րև մ� տ քի ժո-
ղո վ� րդ ներն են: Այս պես, եր բեմն  ի ռազ-
մա շ� նչ գեր մա նա ցի նե րը, հա մա րյա, 
կորց րել են ի րենց ազ գային ո գին: Ե ՛վ 
տխ� ր է, և՛ ծի ծա ղե լի, ե րբ գեր մա նա ցի 
տղա մար դիկ, ի նշան եկ վոր նե րի կող մի ց 
ի րենց կա նանց բռ նա բա րե լ�  դեմ բո ղո-
քի, կի սաշր ջազ գեստ ներ հա գած եր թեր 
են ան ցկաց ն� մ: Ա զա տա կան պատ կե-
րա ց� մն  ե րը, գա ղա փար նե րը և ար ժեք-
նե րը մե ծ ա վե րա ծ�  թյ� ն ներ են գոր ծ� մ 
նաև ոչ եվ րո պա կան ժո ղո վ� րդ նե րի 
կյան ք� մ: Ներ կա յ� մս ի ՞նչ է տե ղի �  նե-
ն� մ ճա պո նա ցի նե րի սա մ�  րա յա կան 
ո գ�  հետ, նրանք ին չ� ՞ են  խո նարհ վ� մ 
ի րենց եր կիրն ա տո մային ռմ բա հար-
ման են թար կած և հա րյ� ր հա զա րա վոր 
մարդ կանց կյան քը խլած ա մե  րի կա ցի նե-
րի ա ռջև: Ի նչ վե րա բե ր� մ է Հա յաս տա-
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նին, ա պա մե նք՝ ան կա խ�  թյան հռ չա-
կ�  մի ց հե տո փոր ձ� մ ե նք հրա ժար վել 
հայոց ազ գային ո գ�  մի  ջ�  կը կազ մող  
պատ կե րա ց� մն  ե րից, ա վան դա կան ար-
ժեք նե րից և նոր մե  րից, մե ր հա յաց քը 
հա ռ� մ ե նք Ա րև մ� տ քին և ձգ տ� մ ե նք 
կյան ք� մ ար մա տա վո րել, այս պես կոչ-
ված, եվ րո պա կան ար ժեք նե րը: Մենք  
ի նք նա մո ռաց գն� մ ե նք դե պի Եվ րո-
պա՝ չն կա տե լով, որ Եվ րո պան, իր ար-
ժեք նե րով հան դերձ, դա տա պարտ ված 
է կոր ծան ման: Եվ ոչ այն  պատ ճա ռով, 
որ ո ղող վել է Աֆ րի կայից  և Ա սի այից 
ե կած մի  լի ո նա վոր փախս տա կան նե րով, 
այլ ո րով հետև  կորց րել է իր հոգ ևոր 
կողմն  ո րո շիչ նե րը: Աս վածն ա մե ն ևին  
էլ աշ խար հա քա ղա քա կան  այլ �  ժային 
կենտ րոն նե րին, մաս նա վո րա պես, Ռ� -
սաս տա նին մի  ա նա լ�  կոչ չէ: Ռ�  սաս-
տա նը եվ րո պա-ա սի ա կան, քրիս տո նե ա- 
մահ մե  դա կան, հա կա սա կան շա հե րով, 
գեր տե ր�  թյ� ն է: Հետ և�  թյ� ն՝ ան հրա-
ժեշտ է ըն թա նալ սե փա կան 0  ղի ով, 
ղե կա վար վել սե փա կան  շա հե րով և 
ի րա գոր ծել ազ գային ո գ0  հրա մա յա-
կան նե րը: Ի նք ն�  ր� յն քա ղա քա կա ն� -
թյ� ն վա րե լ�  հա մար թո՞ւյլ ե նք, փոք րա-
թի՞վ: Այո´, ե թե դա վա ճա ն� մ ե նք հայոց 
ազ գային ո գ� ն: 

Արև մ� տ քին հա ջող վել է հայ ժո ղովր-
դին պար տադ րել հայոց ազ գային ո գ�  և 
հայ կա կա ն�  թյան հետ որ ևէ ա ռն չ�  թյ� ն 
չ�  նե ցող պե տ�  թյ� ն և օ րենսդ ր�  թյ� ն: 
Ին չ� ՞ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� -
նը հայ կա կան պե տ�  թյ� ն չէ: Այն պարզ 
պատ ճա ռով, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան Սահ մա նադ ր�  թյ� նն ամ-

րագ ր� մ է հայ ժո ղովր դի կյան քի կազ-
մա կերպ ման այն պի սի գա ղա փար ներ, 
սկզ բ� նք ներ, ար ժեք ներ, նոր մե ր, ո րոնք 
հայ կա կան չեն: Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան Սահ մա նադ ր�  թյան �  ս� մ-
նա սի ր�  թյ�  նը ց� յց է  տա լիս, որ այն 
ամ րագ ր� մ է ա զա տա կան (լի բե րալ) 
գա ղա փար ներ, սկզ բ� նք ներ, ար ժեք ներ 
և նոր մե ր: 

Ա զա տա կա ն�  թյ�  նը  խիստ ո րո շա-
կի պատ կե րա ց� մն  եր �  նի ան հա տի, 
հա սա րա կ�  թյան և պե տ�  թյան վե րա-
բե րյալ: Ա զա տա կա ն�  թյան հա մա ձայն՝ 
ան հա տի բնո րոշ գի ծը բա նա կա ն� -
թյ� նն է, ո րով  նա տար բեր վ� մ է մյ� ս 
բո լոր կեն դա նի է ակ նե րից: Բա նա կա-
ն�  թյան մի  ջո ցով մար դը ռա ցի ո նա լի-
զաց ն� մ է շր ջա կա մի  ջա վայ րը, մի  ա վո-
ր� մ, տա րան ջա տ� մ և դա սա կար գ� մ է 
եր և� յթ նե րը: Բա նա կա ն�  թյ�  նը մի  ակ 
և վեր ջին  մի  ջոցն է, ո րի շնոր հիվ մար-
դը ոչ մի  այն ճա նա չ� մ է շր ջա կա մի  ջա-
վայ րը, ի րերն �  եր և� յթ նե րը, այլև  այդ 
ա մե  նը գնա հա տ� մ է իր պա հանջ մ� նք-
նե րի, հե տաքրք ր�  թյ� ն նե րի և շա հե րի 
տե սան կյ�  նից: Ե րբ մարդն աշ խարհ է 
գա լիս, նրա գի տակ ց�  թյ�  նը, Լո քի ար-
տա հայտւ թյամբ, « մա ք� ր տախ տակ» 
է, ո րի վրա հե տա գա յ� մ իր նշան ներն 
է դն� մ մի  ջա վայ րը և ձևա վո ր� մ  մար-
դ� ն: Բա նա կա ն�  թյան շնոր հիվ է, որ 
մարդն ա զա տո րեն փո խազ դե ց�  թյան 
մե ջ է մտ ն� մ մի  ջա վայ րի հետ և  ո րո շ� մ 
իր կյան քի �  ղին:

 Բա նա կա ն�  թյ� ն �  նե ցող մարդն ամ-
բող ջա կան, ի նք նա բավ մի  ա վոր է, ո րն 
�  նի իր պա հանջ մ� ք նե րը, հե տաքրք-
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ր�  թյ� ն ներն �  շա հե րը: Մար դը, որ պես 
ան հատ, բարձ րա գ� յն կե ց�  թյ� ն է, մե -
ծա գ� յն  և բարձ րա գ� յն ար ժեք: Դա 
նշա նա կ� մ է, որ մե  ծա գ� յն և բա ցար-
ձակ ար ժեք ներ են նաև ան հա տի պա-
հանջ մ� նք նե րը, հե տաքրք ր�  թյ� ն ներն 
�  շա հե րը:  Ան հատն օ ժտ ված է ա նօ-
տա րե լի ար ժա նա պատ վ�  թյամբ, ո րը 
նրա ի րա վ� նք նե րի և ա զա տ�  թյ� ն նե րի 
ան քակ տե լի հիմքն է: Մար դ�  ի նք նա կա-
մ�  թյան և ի նք նա վա ր�  թյան գա ղա փա-
րից բխ� մ է մարդ կանց ի րա վա հա վա-
սա ր�  թյան  գա ղա փա րը: Բո լոր մար դիկ 
բն�  թյամբ հա վա սար են, հետևա բար, 
նրանք պետք է �  նե նան հա վա սար ի րա-
վ� նք ներ և օ րեն քով հա վա սար պա-
տաս խա նատ վ�  թյ� ն կրեն: Չնա յած 
ա զա տա կա ն�  թյ�  նը շատ է ա րժ ևո ր� մ 
ի րա վա կան հա վա սա ր�  թյ�  նը, սա կայն 
այդ հա վա սա ր�  թյ�  նը ոչ թե մարդ կանց 
մի  ա վո րող, այլ տա րան ջա տող հա վա սա-
ր�  թյ� ն է: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է  հա սա րա կ�  թյան 
և պե տ�  թյան վե րա բե րյալ ա զա տա կան 
գա ղա փար նե րին, ա պա այդ գա ղա փար-
նե րի հա մա ձայն` հա սա րա կ�  թյ�  նը բա-
նա կա ն�  թյամբ օ ժտ ված ի նք նա բավ և 
ի նք նա կամ ան հատ նե րի ամ բող ջ�  թյ� ն 
է: Այդ պի սի հա սա րա կ�  թյան մե ջ իշ խա-
ն�  թյ�  նը պատ կա ն� մ է ժո ղովր դին, ո րն 
այն ի րա կա նաց ն� մ է ը նտ ր�  թյ� ն նե րի, 
հան րաք վե նե րի, պե տա կան և տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
և պաշ տո նա տար  ան ձանց մի  ջո ցով: 
Պե տա կան իշ խա ն�  թյ� նն ի րա կա նաց-
վ� մ է Սահ մա նադ ր�  թյա նը և օ րենք նե-
րին հա մա պա տաս խան՝ օ րենս դիր, գոր-

ծա դիր և դա տա կան իշ խա ն�  թյ� ն նե րի 
բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման հի-
ման վրա: Պե տ�  թյ�  նը չ�  նի այլ նպա-
տակ և ի մաստ, քան բո լոր հնա րա վոր 
մի  ջոց նե րով մար դ� ն, նրա ի րա վ� նք-
նե րը և ա զա տ�  թյ� ն նե րը պաշտ պա նե-
լը, հա ն� ն մար դ�  հա սա րա կ�  թյ�  ն� մ 
խա ղա ղ�  թյ� նն �  ան վտան գ�  թյ�  նը, 
ե րկ րի տա րած քային ամ բող ջա կա ն� -
թյ�  նը ա պա հո վե լը: Պե տ�  թյան ար-
տա քին քա ղա քա կա ն�  թյ�  նը պետք է 
ի րա կա նաց վի մի  ջազ գային ի րա վ� ն քի 
հի ման վրա՝ բո լոր պե տ�  թյ� ն նե րի հետ 
բա րիդ րա ցի ա կան, փոխ շա հա վետ հա-
րա բե ր�  թյ� ն ներ  հաս տա տե լ�  մի  ջո-
ցով: 

Մար դիկ տար բեր մի  ա վո ր� մն  ե րի և 
կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի մի  ջո ցով ձևա-
վո ր� մ են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կ�  թյ� ն, ո րի շր ջա նակ նե ր� մ յ�  րա-
քան չյ� ր մարդ գե րա դա ս� մ է իր պա-
հանջ մ� նք նե րը, հե տաքրք ր�  թյ� ն նե րը 
և շա հե րը, փնտ ր� մ է եր ջան կ�  թյ� ն, 
բա րե կե ց�  թյ� ն և վայելք ներ: Հա սա րա-
կ�  թյան մե ջ ան հատ նե րի  ձգ տ� մն  ե րը 
և գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը ո չն չով չպետք է 
սահ մա նա փակ վեն,  բա ցա ռ�  թյամբ այն 
դեպ քե րի, ե րբ այդ ձգ տ� մն  ե րը և գոր-
ծո ղ�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես նաև ան հա տի 
պա հանջ մ� նք նե րի, հե տաքրք ր�  թյ� ն-
նե րի և շա հե րի բա վա րա ր�  մը հա կա-
ս� մ և բախ վ� մ է մյ� ս ան հատ նե րի 
ն� յ նան ման ձգ տ� մն  ե րին �  գոր ծո ղ� -
թյ� ն ներն, նրանց պա հանջ մ� նք նե րի, 
հե տաքրք ր�  թյ� ն նե րի և շա հե րի բա վա-
րար մա նը: 

Ան հա տի և հա սա րա կ�  թյան այս գա-
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ղա փար նե րից բխ� մ են   նաև մի  շարք 
այլ գա ղա փար ներ և սկզ բ� նք ներ, ո րոն-
ցից են, մաս նա վո րա պես,  գա ղա փա-
րա խո սա կան բազ մա կար ծ�  թյ�  նը և 
բազ մա կ�  սակ ցա կան հա մա կար գը, սե-
փա կա ն�  թյան բո լոր ձևե րի ճա նա չ�  մը 
և հա վա սար պաշտ պա ն�  թյ�  նը, մաս-
նա վոր սե փա կա ն�  թյան վրա հիմն  ված 
շ�  կա յա կան տն տե ս�  թյ�  նը, ա զատ 
տն տե սա կան մր ցակ ց�  թյ�  նը, ի րա վ� ն-
քի գե րա կա յ�  թյ�  նը, սահ մա նադ րա կա-
ն�  թյ�  նը և այլն: 

Ա զա տա կա ն0  թյ0  նը թե՛ ան հա տին, 
թե՛ հա սա րա կ0  թյա նը և պե տ0  թյա նը 
կտ ր0 մ է գո յա բա նա կան  հիմ քե րից 
և ի մաս տազր կ0 մ է նրանց գո յ0  թյ0 -
նը: Մաս նա վո րա պես, ե թե ա զա տա կան 
գա ղա փար ներ կրո ղին հարց �  ղղ վի, թե 
վեր ջին հաշ վով ի ՞նչ ի մաստ �  նեն մար-
դը, հա սա րա կ�  թյ�  նը և պե տ�  թյ�  նը, 
ա պա լա վա գ� յն դեպ ք� մ պա տաս-
խա նը կլի նի այն մշ�  շոտ պն դ�  մը, թե 
մար դ� , հա սա րա կ�  թյան և պե տ�  թյան 
ի մաս տը հա վեր ժա կան ա ռա ջըն թա ցի և 
մարդ կանց բա րե կե ց�  թյան ան վերջ բա-
րե լավ ման ա պա հո վ� մն  է: Սա կայն այն 
հար ցը, թե հա ն� ն ին չի է ան հրա ժեշտ 
ա ռա ջըն թա ցը և մարդ կանց բա րե կե-
ց�  թյան ան վերջ բա րե լա վ�  մը, ան պա-
տաս խան կմն  ա: Հաս կա նա լի է, որ այս 
հա մա տեքս տ� մ հա վեր ժա կան ա ռա-
ջըն թա ցը և մարդ կանց բա րե կե ց�  թյան 
ան վերջ բա րե լա վ�  մը, որ պես ան վեր ջի 
գա ղա փար ներ, հո ռի ան վեր ջ�  թյան գա-
ղա փար ներ են: 

Ա զա տա կա ն�  թյան նշ ված գա ղա-
փար նե րը և սկզ բ� նք ներն ամ րագր ված 

են Հա յաս տա նի Սահ մա նադ ր�  թյ�  ն� մ: 
Այս պես, Հա յաս տա նի Սահ մա նադ ր� -
թյամբ մար դը հռ չակ վ� մ է բարձ րա գ� յն 
ար ժեք: Մար դ�  ար ժա նա պատ վ�  թյ�  նը  
հա մար վ� մ է ա նօ տա րե լի և ան խախ տե-
լի, մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և ա զա տ� -
թյ� ն նե րի ան քակ տե լի հիմք: Ա վե լին, 
Հա յաս տա նի Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը �  ղ-
ղա կի ամ րագ ր� մ է, որ մար դ�  և քա-
ղա քա ց�  հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րի և 
ա զա տ�  թյ� ն նե րի հար գ� մն  �  պաշտ-
պա ն�  թյ�  նը հան րային իշ խա ն�  թյան  
պար տա կա ն�  թյ� ն ներն են: Ամ րագր� մ 
է նաև, որ հան րային իշ խա ն�  թյ�  նը 
սահ մա նա փակ ված է մար դ�  և քա ղա-
քա ց�  հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րով և 
ա զա տ�  թյ� ն նե րով՝ որ պես ան մի  ջա կա-
նո րեն գոր ծող ի րա վ� նք: 

Բայց ե թե Հա յաս տա ն� մ մարդն է 
բարձ րա գ� յն ար ժե քը, �  րեմն  մյ� ս բո-
լոր ար ժեք նե րը ստո րա դաս են այդ ար-
ժե քին, ստո րա դաս է Ա ստ ված, հայ րե նի-
քը, ազ գը, պե տ�  թյ�  նը, ո րն ըն դա մե  նը 
սպա սար կ� մ է մար դ� ն, վեր ջա պես ըն-
տա նի քը: Ա կն հայտ է, որ Հա յաս տա ն� մ 
գի տակ ցա բար ներ մ� ծ վ� մ է ան հա-
տա պաշ տ�  թյ� ն: Ճիշտ է, դրա նով ի սկ 
ան հրա ժեշտ պայ ման ներ են ստեղծ վ� մ 
ան հա տի նա խա ձեռ ն�  թյան և ձեռ նե րե-
ց�  թյան  զար գաց ման հա մար, բայց մի -
ա ժա մա նակ խո րաց վ� մ են մարդ կանց 
ե սա սի ր�  թյ�  նը, վայելք նե րի ձգտ� մ-
նե րը և այլն, ին չը նպաս տ� մ է հայ հա-
սա րա կ�  թյան ա վան դա կան կա պե րի 
խզմա նը և հայոց ազ գային ո գ�  հրա մա-
յա կան նե րի ոտ նա հար մա նը: 

Ակն հայտ է, որ Հա յաս տա նի Սահ-

Æð²ìàôÜøÆ îºêàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N4 / 2016 85



86

մա նադ ր0  թյ0  նը գլ խի վայր է շր ջ0 մ 
հայոց ա վան դա կան ար ժե հա մա կար-
գը՝ մար դը զբա ղեց ն0 մ է Ա ստ ծ0  
տե ղը: Քա նի որ Հա յաս տա ն� մ Սահ-
մա նադ ր�  թյ� նն �  նի կար ևոր հա սա-
րա կա կան և քա ղա քա կան-ի րա վա կան 
նշա նա կ�  թյ� ն, ամ րագ ր� մ է հա մա-
պար տա դիր գա ղա փար ներ, ար ժեք ներ  
և նոր մե ր, ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, 
սկզ բ� նք նե րը, ար ժեք ներն �  նոր մե  րը 
պար զա պես պար տադր վ� մ են հայ ժո-
ղովր դի այն հատ վա ծին, ո րն ապ ր� մ 
է ներ կայիս Հա յաս տա նի տա րած ք� մ: 
Այս պի սով, Հա յաս տա նի Սահ մա նադ-
ր0  թյ0 նն 0  ղ ղա կի հար վա ծ0 մ է հայ-
կա կան ա վան դա կան ար ժե հա մա կար-
գին, հայոց ազ գային ո գ0 ն և հայ կա-
կա ն0  թյա նը: 

Բա ցի այդ, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան Սահ մա նադ ր�  թյ� նն ան-
տե ս� մ է հայ ժո ղովր դի կյան քի եր կ�  
կար ևոր ի րո ղ�  թյ� ն: Ա ռա ջին, հայ ժո-
ղովր դի եր կ�  եր րոր դը, գ�  ցե և ա վե-
լին, գտն վ� մ է Հա յաս տա նից դ� րս և 
ե րկ րորդ, Հա յաս տա նը շր ջա պատ ված 
է թ� ր քա կան եր կ�  բար բա րոս պե տ� -
թյ� ն նե րով, ո րոնք ձգ տ� մ են ո չն չաց նել 
մե զ և գրա վել նաև մե ր՝ մի  ժա մա նակ 
ըն դար ձակ տա րածք նե րից մն ա ցած վեր-
ջին հո ղակ տո րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը 
հռ չակ վել է մե ր հայ րե նի քի մի  փոք րիկ 
հատ վա ծ� մ, հայ ժո ղովր դի մե կ եր րոր-
դի կող մի ց: Հարց է  ծա գ� մ՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տ�  թյ� նն այդ մե կ եր րոր-
դի հայ րե նիքն  �  պե տ�  թյ� ՞նն է, թե՞ 
ո ղջ հա յ�  թյա նը: Սահ մա նադ ր�  թյան 

հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյ�  նը մի  այն նրա ն� մ բնակ վող նե րի 
հայ րե նիքն �  պե տ�  թյ� նն է՝ սփյ� ռ քա-
հա յ�  թյ�  նը լի ո վին մե  կ�  սաց ված է Հա-
յաս տա նի հա սա րա կա կան - քա ղա քա-
կան կյան քից: Մեր Սահ մա նադ ր�  թյան 
հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նը հայ կա կան 
սփյ� ռ քի հետ ի րա կա նաց ն� մ է հա մա-
կող մա նի կա պե րի զար գաց մանն �  հա-
յա պահ պան մանն �  ղղ ված քա ղա քա կա-
ն�  թյ� ն, նպաս տ� մ է հայ րե նա դար ձ� -
թյա նը: Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը նաև ամ-
րագ ր� մ է, որ Հա յաս տա նը մի  ջազ գային 
ի րա վ� ն քի հի ման վրա նպաս տ� մ է այլ 
պե տ�  թյ� ն նե ր� մ հայոց լեզ վի, հայ կա-
կան պատ մա կան և մշա կ�  թային ար-
ժեք նե րի պահ պան մա նը, հայ կր թա կան 
և մշա կ�  թային կյան քի զար գաց մա նը: 
Այս նպա տակ նե րը խիստ հա մե ստ են, 
�  նեն զ� տ կր թա կան և մշա կ�  թային 
բն� յթ, մի նչ դեռ հայ կա կան սփյ� ռ քը 
հզոր է, հա ր� ստ, �  նի մե ծ նե ր� ժ և 
սահ մա նադ րա կան հա մա պա տաս խան 
կա ռ�  ցա կար գե րի առ կա յ�  թյան դեպ-
ք� մ կա րող է նպաս տել Հա յաս տա նի 
հզո րաց մա նը և բար գա վաճ մա նը: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է Հա յաս տա նի կոր-
ծան ման և նվաճ ման նպա տակ �  նե ցող 
թ� ր քա կան պե տ�  թյ� ն նե րի գո յ�  թյա-
նը, ա պա այդ ի րո ղ�  թյ� նն ան հնար 
է դարձ ն� մ Հա յաս տա նի ար տա քին 
քա ղա քա կա ն�  թյան այն հիմն  ա րար 
սկզբ� նք նե րի լի ար ժեք կեն սա գոր ծ�  մը, 
ո րոնք ամ րագր ված են Սահ մա նադ ր� -
թյ�  ն� մ: Այդ թ� ր քա կան պե տ�  թյ� ն նե-
րի հետ մի  ջազ գային ի րա վ� ն քի հի ման 
վրա հա րա բե ր�  թյ� ն ներ հաս տա տել, 
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ա ռա վել ևս նրանց հետ բա րիդ րա ցի ա-
կան, փոխ շա հա վետ կա պեր ստեղ ծել 
հնա րա վոր չէ: Ար տա քին քա ղա քա կա-
ն�  թյան այդ սկզ բ� նք նե րը, ա կն հայտ է, 
լրա ց� մն  ե րի կա րիք �  նեն այն հաշ վով, 
որ պես զի թ� ր քե րը մո ռա նան մե ր ձեռ-
քը կտ րե լ�  մա սին և ձգ տեն համ բ�  րել և 
ի րենց գլ խին դնել այն: 

Սահ մա նադ ր�  թյամբ ամ րագր ված 
ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, սկզ բ� նք-
նե րը, ար ժեք նե րը և նոր մե  րը չեն սահ-
մա նա փակ վ� մ հայ ժո ղովր դի կյան քի 
կազ մա կերպ ման ար տա քին ձևե րը սահ-
մա նե լով: Նրանք ներ թա փան ց� մ են 
նաև հայ ժո ղովր դի կյան քի այլ ո լորտ նե-
րը, ի նչ պես և ներ քին հիմ քերն �  քայ քա-
յ� մ են նրան ց� մ մարմն  ա վոր ված ազ-
գային ո գին:

 Սահ մա նադ ր�  թյան  ա զա տա կան 
գա ղա փար նե րը, սկզ բ� նք նե րը, ար-
ժեք նե րը և նոր մե  րը ա մե  նից ա ռաջ ներ-
թա փան ց� մ են հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր 
կյան քի ո լոր տը և ա վե րա ծ�  թյ� ն ներ են 
գոր ծ� մ գի տ�  թյան (խոս քը բնա կան  
գի տ�  թյ� ն նե րի մա սին չէ), կր թ�  թյան, 
դաս տի ա րա կ�  թյան մե ջ: Գի տ�  թյան 
մե ջ, մաս նա վո րա պես, ի րա վա գի տ� -
թյ�  ն� մ փորձ է ար վ� մ ա մե ն կերպ հիմ-
նա վո րել մար դա կենտ րոն ա զա տա կան 
պատ կե րա ց� մն  ե րը, նրանց ա ռա ջա դեմ 
բն� յթն �  կար ևո ր�  թյ�  նը: Սահ մա նադ-
րա կան ի րա վ� ն քի գի տ�  թյ�  նը, օ րի-
նակ, իր հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի և �  ս� մ-
նա սի ր�  թյ� ն նե րի ա ռար կա է դարձ ն� մ 
գոր ծող Սահ մա նադ ր�  թյան ի նս տի-
տ� տ նե րի և նոր մե  րի ար դյ�  նա վե տ� -
թյան բարձ րաց ման, նրանց գոր ծո ղ� -

թյան ե րաշ խիք նե րի ամ րապնդ ման, 
Սահ մա նադ ր�  թյան և սահ մա նադ րա-
կա ն�  թյան զար գաց ման և բազ մա թիվ 
այլ խն դիր ներ: Այդ հե տա զո տ�  թյ� ն նե-
րը և �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րը, վեր ջին 
հաշ վով, �  ղղ ված են հայոց ազ գային 
ո գին և հայ կա կա ն�  թյ�  նը եղ ծե լ�  ար-
դյ�  նա վե տ�  թյան բարձ րաց մա նը, և 
գ�  ցե, հե տաքրք ր�  թյ� ն են ներ կա յաց-
ն� մ եվ րո պա կան ի րա վա գի տ�  թյան 
հա մար, բայց չն չին �  ան նշան են հայոց 
ազ գային ո գ�  տե սա կե տից:

 Հա յաս տա նի կր թա կան ո լոր տ� մ 
ա մե  ն� ր �  ս�  ցան վ� մ են մար դա կենտ-
րոն գա ղա փար ներ, փորձ է կա տար-
վ� մ  ա պա ց�  ցե լ�  այդ գա ղա փար նե րը 
Հա յաս տա ն� մ ար մա տա վո րե լ�  ան-
հրա ժեշ տ�  թյ�  նը: Ցա վա լի է, բայց այ-
սօր ա զա տա կան փի լի սո փա յ�  թյ�  նը և 
գա ղա փա րա խո ս�  թյ� նն �  ս�  ցա նե լը 
դար ձել է մե ր կր թ�  թյան  ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր նե րից մե  կը:

 Սահ մա նադ ր�  թյամբ ամ րագր ված 
ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, սկզ բ� նք-
նե րը, ար ժեք նե րը և նոր մե  րը հայտն վ� մ 
են նաև դաս տի ա րա կ�  թյան ո լոր տ� մ: 
Դեռ ման կ� ց ե րե խա նե րին ներշնչ վ� մ 
են մար դ� ՝ բա ցար ձակ ար ժեք լի նե լ� , 
նրա ի րա վ� նք նե րի և ա զա տ�  թյ� ն նե-
րի ա նօ տա րե լի �  թյան գա ղա փար նե-
րը: Վեր ջերս շատ է խոս վ� մ ե րե խայի 
ի րա վ� նք նե րի մա սին: Ի նչ պես նշ վեց, 
ըն տա նի քը հայոց ազ գային ո գ�  կար ևո-
րա գ� յն ար ժեք նե րից է: Բայց ե րե խա նե-
րի ի րա վ� նք նե րը    տար փո ղող ան ձինք 
մո ռա ն� մ են, որ հայ ըն տա նի քը հիմն -
ված է ոչ թե ի րա վ� ն քի և ար դա ր�  թյան, 
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այլ սի րո և նվիր վա ծ�  թյան վրա: Ի սկ սե-
րը շատ ա վե լի բարձր է ի րա վ� ն քից և 
ար դա ր�  թյ�  նից, ը նդ գր կ� մ է ի նչ պես 
ի րա վ� ն քը, այն պես է լ՝ ար դա ր�  թյ�  նը:

 Մեր Սահ մա նադ ր�  թյան մի  ջո ցով 
ա զա տա կա ն�  թյ�  նը ներ թա փան ց� մ է 
նաև հայ ժո ղովր դի կյան քի ներ քին հիմ-
քե րը և հայե րին պար տադ ր� մ է հայոց  
ազ գային ո գ� ն հա կա սող այն պի սի գա-
ղա փար ներ, սկզ բ� նք ներ և ար ժեք ներ, 
ո րոնք մի տ ված են դ� րս մղե լ�  հայ ժո-
ղովր դի կյան քի ներ քին հիմք հան դի սա-
ցող   հայ կա կան պատ կե րա ց� մն  ե րը, 
ա վան դա կան ար ժեք նե րը, նոր մե  րը և 
զբա ղեց նե լ�  նրանց տե ղը: 

Ա զա տա կա ն�  թյ�  նը Սահ մա նադ ր� -
թյան մի  ջո ցով մ� տք է  գոր ծ� մ նաև հայ 
ժո ղովր դի մի  ջազ գային կյան քի ո լոր տը: 
Ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, սկզ բ� նք-
նե րը, ար ժեք նե րը և նոր մե րն այս ո լոր-
տ� մ ոչ մի  այն չեն ար տա հայ տ� մ հայ 
ժո ղովր դի նպա տակ նե րը և իղ ձե րը, այլև 
Հա յաս տա նին պար տադ ր� մ են պարտ-
վո ղա կան ար տա քին քա ղա քա կա ն� -
թյ� ն: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նի Սահ մա նադ-
ր�  թյան թռ�  ցիկ �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� նն 
ան գամ ց� յց է տա լիս, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյ�  նը ոչ թե հայ կա կան 
պե տ�  թյ� ն է, այլ հայ ժո ղովր դի կյան-
քի ի րո ղ�  թյ� ն ներն ան տե սող, հայոց 
ազ գային ո գ�  և հայ կա կա ն�  թյան դեմ 
�  ղղ ված մի  սո վո րա կան ժո ղովր դա վա-
րա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան պե-
տ�  թյ� ն, ի նչ պի սիք են մե րձ բալ թյան և 
սկան դի նա վյան ե րկր նե րը, Հո լան դի ան, 
Դա նի ան, Բել գի ան և այլն: Հե տաքր քիր 

է, ե թե  այդ ե րկր նե րից մե  կը հրաշ քով 
հայտն վեր մե ր տա րա ծաշր ջա ն� մ, աշ-
խար հա քա ղա քա կան ն� յն պայ ման նե-
ր� մ, ի նչ և Հա յաս տա նը, որ քա՞ն ժա մա-
նակ կգո յատ ևեր: 

Իսկ ի նչ պի սի՞ն պետք է լի նեն Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը և նրա Սահ-
մա նադ ր�  թյ�  նը, որ պես զի այն հա մար-
վի հայ կա կան պե տ�  թյ� ն: Փոր ձենք 
շատ հա մա ռոտ և ը նդ հա ն� ր գծե րով 
քննար կել այդ հար ցե րը, ո րոնց տե սա-
կան լի ար ժեք ի մաս տա վո ր�  մը և մշա-
կ�  մը հե տա գայի խն դիր է:

 Հա յաս տա նը կա րող է հայ կա կան 
պե տ0  թյ0 ն լի նել ա մե  նից ա ռաջ այն 
դեպ ք0 մ, ե րբ նրա Սահ մա նադ ր0  թյան 
հիմ ք0 մ ըն կած լի նեն հայոց ազ գային 
ո գ0  հիմն  ա րար ա վան դա կան ար ժեք-
նե րը՝ Ա ստ ված, հայ րե նիք, ըն տա նիք:

 Ց� յց տա լ�  հա մար, թե ի նչ պես է այդ 
հնա րա վոր, մե նք եր բեմն  կվ կա յա կո չենք 
Հ�  նաս տա նի՝ Եվ րո պա կան Մի �  թյան 
ան դա մի , փի լի սո փա յ�  թյան և ժո ղովր-
դա վա ր�  թյան այդ օր րա նի, գոր ծող 
Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը:

 Մեր Սահ մա նադ ր�  թյան մե ջ Ա ստ-
ված, ազ գը, հայ րե նի քը, հայը ը նդ հան-
րա պես չեն հի շա տակ վ� մ, կար ծես գո-
յ�  թյ� ն էլ չ�  նեն, մի չ դեռ Հ�  նաս տա նի 
Սահ մա նադ ր�  թյան մե ջ Ա ստ ված, ազ-
գը, հայ րե նի քը, հ� յ նը հա ճախ են հի շա-
տակ վ� մ: Եվ ոչ մի  այն պար զա պես հի-
շա տակ վ� մ են, այլև հան դես են գա լիս 
որ պես կար ևո րա գ� յն ար ժեք ներ: Բա-
վա կան է ա սել, որ Հ�  նաս տա նի Սահ-
մա նադ ր�  թյ� նն ըն դ� ն ված է հա ն� ն 
Ս� րբ, Հա մա գո և Ան բա ժա նե լի Եր րոր-
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դ�  թյան:
 Մեր Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը մար դ� ն 

�  ղ ղա կի հռ չա կ� մ է բարձ րա գ� յն ար-
ժեք, մի նչ դեռ Հ�  նաս տա նի  Սահ մա-
նադ ր�  թյ�  նը մար դ� ն  բարձ րա գ� յն 
ար ժեք չի հռ չա կ� մ, այլ ըն դա մե  նը ար-
ձա նագ ր� մ է, որ մար դ�  ար ժա նա պատ-
վ�  թյան հար գ� մն  �  պաշտ պա ն�  թյ� -
նը պե տ�  թյան ա ռաջ նա հերթ  պար տա-
կա ն�  թյ� նն է (հոդ ված 2): 

Այն, որ Հ�  նաս տա նի Սահ մա նադ-
ր�  թյամբ ոչ թե մարդն է  բարձ րա գ� յն 
ար ժեք, այլ Ա ստ ված, հաս տատ վ� մ է 
նրանց Սահ մա նադ ր�  թյան բազ մա թիվ 
դր� յթ նե րով: Այս պես, մե ր Սահ մա նադ-
ր�  թյ� նն ար ձա նագ ր� մ է, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը ճա նա չ� մ 
է Հա յաս տա նյայց Ա ռա քե լա կան Ս� րբ 
Ե կե ղե ց� ՝ որ պես ազ գային ե կե ղե ց�  
բա ցա ռիկ ա ռա քե լ�  թյ�  նը հայ ժո ղովր-
դի հոգ ևոր կյան ք� մ, նրա ազ գային 
մշա կ� յ թի զար գաց ման և ազ գային 
ի նք ն�  թյան պահ պան ման գոր ծ� մ: Այս 
նորմն , ը ստ է �  թյան, ո չինչ չա սող նորմ 
է: Հե տո ի ՞նչ, որ պե տ�  թյ�  նը ճա նա չ� մ 
է ե կե ղե ց�  այդ ա ռա քե լ�  թյ�  նը, մա նա-
վանդ, մե կ այլ նոր մով ամ րագր ված է, 
որ կրո նա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներն  
ի րա վա հա վա սար են: Մինչ դեռ Հ�  նաս-
տա նի Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը ե րկ ր� մ 
տի րա պե տող կրոն է հռ չա կ� մ Քրիս տո-
սի ար ևե լյան Ո ւղ ղա փառ Ե կե ղե ց�  հա-
վա տը: Ը նդ ո ր� մ, նշ վ� մ է, որ Ե կե ղե-
ց�  գլ�  խը մե ր Տեր Հի ս� ս Քրիս տոսն 
է (հոդ ված 3): Հի ս� ս Քրիս տո սի ան-
վան հի շա տա կ�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս, 
որ Հ�  նաս տա նի Սահ մա նադ ր�  թյ�  նը 

Ե կե ղե ցին հա մա ր� մ է ոչ թե մի  սո վո-
րա կան կրո նա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն, 
այլ ա ստ վա ծա մարդ կային գերբ նա կան 
կա ռ� յց:

 Հ�  նաս տա նի Սահ մա նադ ր�  թյ� նն 
ամ րագ ր� մ է հան րա պե տ�  թյան նա-
խա գա հի հետ ևյալ եր դ�  մը. «Երդ վ� մ 
եմ Ս� րբ, Հա մա գո և Ան բա ժան Եր-
րոր դ�  թյան ան վամբ՝ պահ պա նել Սահ-
մա նադ ր�  թյ�  նը և օ րենք նե րը, հո գալ 
նրանց բա րե խիղճ կա տար ման հա մար, 
պաշտ պա նել ազ գային ան կա խ�  թյ�  նը 
և տա րած քային ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը, 
պահ պա նել հ� յ նե րի ի րա վ� նք նե րը և 
ա զա տ�  թյ� ն նե րը, ծա ռայել հ� յն  ժո-
ղովր դի ը նդ հա ն� ր շա հե րին և ա ռա ջըն-
թա ցին» (հոդ ված 33): Պատ գա մա վո րը 
ն� յն պես ե րդ վ� մ է Ս� րբ, Հա մա գո և 
Ան բա ժան Եր րոր դ�  թյան ան վամբ, ի սկ 
այլ կրոն դա վա նող նե րը՝ ի րենց կրո-
նին կամ հա վա տին հա մա պա տաս խան 
(հոդ ված 59): Ի սկ մե ր Հան րա պե տ� -
թյան նա խա գա հը, պար զա պես, ե րդ-
վ� մ է, ա ռանց հի շա տա կե լ� , թե ին չով 
է ե րդ վ� մ, այ սինքն՝ նրա ե րդ ման մե ջ 
կրո նա կան բո վան դա կ�  թյ�  նը լի ո վին 
ար տամղ ված է: Այս տեղ հարկ է նկա տի 
�  նե նալ, որ եր դ�  մը սր բա զան խոս տ� մ 
է, ո րի ժա մա նակ ե րդ վողն իր խոստ ման 
վկան է դարձ ն� մ Ա ստ ծ� ն և պատ րաս-
տա կա մ�  թյ� ն է հայտ ն� մ իր վրա �  ղ-
ղե լ�   Ա ստ ծ�  բար կ�  թյ�  նը և պա տի ժը՝   
եր դ�  մը դր ժե լ�  դեպ ք� մ: Հա ճախ, եր-
դ�  մը բա ցա հայ տ� մ է պատ ժի բո վան-
դա կ�  թյ�  նը և այդ դեպ ք� մ  նշ վ� մ է, 
թե ե րդ վողն ի նչ  բա րիք նե րից է զրկ վե-
լ� : Եր բեմն  էլ եր դ�  մը հա մա ռոտ վ� մ է, 
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այդ դեպ ք� մ նշ վ� մ է կոնկ րետ բա րի-
քը, ո րից ե րդ վո ղը զրկ վե լ�  է՝ խոս տ�  մը 
չկա տա րե լ�  դեպ ք� մ: Այդ բա րիք նե րից 
ե ն՝ մար դ�  կյան քը (ե րդ վ� մ եմ կյան-
քովս), զա վակ նե րը (ե րդ վ� մ եմ զա վակ-
նե րովս), ծնող նե րը (ե րդ վ� մ եմ ծնող-
նե րովս), մարմն  ի մա սե րը (ե րդ վ� մ եմ 
գլխովս) և այլն: Ե թե նկա տի �  նե նանք, որ 
այդ բա րիք նե րը ար ժեք ներ են, ի սկ Ա ստ-
ված ն� յն պես ար ժեք է, ա պա «երդ վ� մ 
եմ Ս� րբ Հա մա գո, Ան բա ժա նե լի Եր րոր-
դ�  թյան ան վամբ» ար տա հայ տ�  թյ� նն 
ար ձա նագ ր� մ է, որ Ա ստ ված ար ժեք նե րի 
ար ժեք է:

 Տար բեր ա ռիթ նե րով Հ�  նաս տա նի 
Սահ մա նադ ր�  թյ� նն ան դրա դառ ն� մ 
է նաև հայ րե նի քին, ազ գին, ըն տա նի-
քին, ին չը վկա յ� մ է հ� յ նե րի կյան ք� մ 
այդ ար ժեք նե րի կար ևոր ման մա սին: 
Այս պես, Հ�  նաս տա նի Սահ մա նադ ր� -
թյ� նն ամ րագ ր� մ է, որ ամ բողջ իշ խա-
ն�  թյ�  նը բխ� մ է ժո ղովր դից, գո յ�  թյ� ն 
�  նի ժո ղովր դի և ազ գի հա մար (հոդ ված 
1): Դա նշա նա կ� մ է, որ Սահ մա նադ ր� -
թյ�  նը տար բե ր�  թյ� ն է դն� մ ժո ղովր դի 
և ազ գի մի ջև: Ի սկ մե ր Սահ մա նադ ր� -
թյ� նն ամ րագ ր� մ է, որ իշ խա ն�  թյ�  նը 
Հա յաս տա ն� մ պատ կա ն� մ է ժո ղովր-
դին, ազ գի մա սին ոչ մի  խոսք չկա: Հ� -
նաս տա նի Սահ մա նադ ր�  թյան մե կ այլ 
հոդ ված ամ րագ ր� մ է, որ կր թ�  թյ�  նը 
պե տ�  թյան կար ևո րա գ� յն խն դիրն է և 
նրա նպա տա կը հ� յ նե րի բա րո յա կան, 
հոգ ևոր, մաս նա գի տա կան և կրո նա կան 
գի տակ ց�  թյան զար գա ց� մն  է (հոդ ված 
16): Ի սկ մե ր Սահ մա նադ ր�  թյ� նն ամ-
րագ ր� մ է, որ պե տ�  թյ�  նը պար զա պես 

խթա ն� մ է կր թ�  թյան զար գա ց�  մը, 
ի սկ թե կր թ�  թյ� նն ի նչ նպա տակ ներ 
է հե տապն դ� մ, է ա կան չէ: Հ�  նաս տա-
նի Սահ մա նադ ր�  թյ� նն ամ րագ ր� մ է, 
որ պառ լա մե ն տի պատ գա մա վոր նե րը 
ներ կա յաց ն� մ են ազ գին (հոդ ված 51), 
այ սինքն՝ պատ գա մա վորն ազ գի դեմքն 
է, ի սկ մե ր Սահ մա նադ ր�  թյամբ պատ-
գա մա վո րը ներ կա յաց ն� մ է ժո ղովր դին: 
Այ ն�  հետև, Հ�  նաս տա նի Սահ մա նադ-
ր�  թյան հա մա ձայն՝ ըն տա նիքն ազ գի 
զար գաց ման և պահ պան ման հիմքն է 
(հոդ ված 21), մե ր Սահ մա նադ ր�  թյամբ՝ 
բնակ չ�  թյան պահ պան ման և վե րար-
տադ ր�  թյան հիմ քը: Հաս կա նա լի է, որ   
ա զգն �  բնակ չ�  թյ�  նը ն� յ նա կան չեն: 
Կա րե լի է նաև այլ օ րի նակ ներ բե րել, 
բայց սահ մա նա փակ վենք այս քա նով, 
մա նա վանդ, Հա յաս տա նի և Հ�  նաս տա-
նի Սահ մա նադ ր�  թյ� ն նե րի հա մե  մա-
տա կան-ի րա վա կան վեր լ�  ծ�  թյ�  նը մե ր 
խն դի րը չէ:

 Հա յաս տանն իս կա կան հայ կա կան 
պե տ�  թյ� ն դարձ նե լ�  հա մար ոչ մի  այն 
ան հրա ժեշտ է Սահ մա նադ ր�  թյ�  ն� մ 
ամ րագ րել հայոց ազ գային ո գ� ն բնո-
րոշ պատ կե րա ց� մն  եր, ա վան դա կան 
ար ժեք ներ և նոր մե ր, այլև լ�  ծել ևս մի  
քա նի կար ևոր հար ցեր: Ի նչ պես նշ վեց, 
պատ մա կան մի  շարք տխ� ր ի րա դար-
ձ�  թյ� ն նե րի բե ր�  մով մե նք կորց րել 
ե նք Հա յաս տա նի տա րածք նե րի մե ծ մա-
սը, ի սկ հայ ժո ղո վ� ր դը ցր վել է աշ խար-
հով մե կ: Հա յաս տա նը, ո րի մե կ բե կորն 
է ներ կայիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյ�  նը, ե ղել է ո ղջ հայ ժո ղովր դի եր կի-
րը, ո ղջ հայ ժո ղովր դի հայ րե նի քը: Ե թե 
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մե զ հա ջող վել է նախ կի ն� մ ըն դար ձակ 
Հա յաս տա նի այդ մի  մա ս� մ ստեղ ծել 
պե տ�  թյ� ն, ա պա դա չի նշա նա կ� մ, 
որ այդ պե տ�  թյ�  նը մի  այն նրա ն� մ 
ապ րող հայե րի պե տ�  թյ� նն է: Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ0  թյ0  նը ո ղջ հա յ0 -
թյան հայ րե նիքն  է, ո րով հետև այն մե ր 
մե ծ հայ րե նի քի մի  մասն է, հետ ևա-
բար աշ խար հ0 մ ցր ված բո լոր հայերն 
ի րա վ0 նք ներ 0  նեն նրա նկատ մամբ: 
Զա նա զան հան դի սա վոր նիս տե րի կամ 
սփյ� ռ քա հայե րի մաս նակ ց�  թյամբ ի րա-
կա նաց վող մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ժա մա նակ, 
մե նք հպար տո րեն հայ տա րա ր� մ ե նք, թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը ո ղջ 
հա յ�  թյան հայ րե նիքն �  պե տ�  թյ� նն 
է, ի սկ Եր ևա նը՝ հա յ�  թյան մայ րա քա ղա-
քը: Սա կայն այդ հայ տա րա ր�  թյ� ն ներն 
ի րա կա ն�  թյան հետ ոչ մի  կապ չ�  նեն, 
ո րով հետև ար տա ցոլ ված չեն Հա յաս տա-
նի Սահ մա նադ ր�  թյ�  ն� մ: Հա յաս տա-
նը հայ կա կան պե տ�  թյ� ն դարձ նե լ�  
հա մար պետք է այն իս կա պես դարձ նել 
ո ղջ հա յ�  թյան պե տ�  թյ�  նը, ո ղջ հայ 
ժո ղովր դին ներգ րա վել Հա յաս տա նի կա-
ռա վար ման գոր ծ� մ: Այդ պա հան ջը նաև 
հայոց ազ գային ո գ�  հրա մա յա կանն է: 
Իս կա պես, ե թե պե տ�  թյ� նն ազ գային 
ո գ�  դրս ևո ր� մն  ե րից մե կն է, ի սկ հայոց 
ազ գային ո գին կր� մ են նաև բազ մա-
թիվ սփյ� ռ քա հայեր, �  րեմն  Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը հայ կա կան 
պե տ�  թյ� ն կլի նի հա մա հայ կա կան պե-
տ�  թյ� ն լի նե լ�  դեպ ք� մ: Ժա մա նա կին 
ՀՅԴ ներ կա յաց րած Սահ մա նադ ր�  թյան 
նա խագ ծով ա ռա ջարկ վ� մ էր Հա յաս-
տա նի օ րենս դիր մարմն  � մ քսան տեղ 

հատ կաց նել սփյ� ռ քի գաղ թօ ջախ նե րին 
և ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ կազ մա-
կեր պել հա մա հայ կա կան հան րաք վե ներ 
և այլն: Ի հար կե, այդ ա ռա ջարկ նե րը 
սփյ� ռ քա հա յ�  թյա նը պե տա կան իշ խա-
ն�  թյա նը մաս նա կից դարձ նե լ�  և Հա-
յաս տա նը հա մա հայ կա կան պե տ�  թյան 
վե րա ծե լ�  ե ղա նակ նե րից մե կն է ին, սա-
կայն նա խա գի ծը մե րժ վեց: Բեր վե ցին 
հա զար �  մի  ա ռար կ�  թյ� ն ներ, ի նչ պես 
հիմն  ա վոր, այն պես  էլ մտա ցա ծին: Բայց 
նա խագ ծի մե րժ ման ի րա կան պատ ճա ռը 
Հա յաս տա նի այն ժա մա նակ վա « վեր նա-
խա վի» իշ խա ն�  թյան տենչն էր, ո րը բո-
լոր մի  ջոց նե րով  պետք է սահ մա նա փա-
կեր Հա յաս տա նի այդ « վեր նա խա վ� մ» 
հայտն վե լ�  հա վակ ն�  թյ� ն �  նե ցող նե-
րի շր ջա նա կը: Սա կայն կա րե լի է գտնել 
սփյ� ռ քա հա յ�  թյա նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյան կյան քին մաս նա կից 
դարձ նե լ�  այլ տար բե րակ ներ, ո րոնք չեն 
հա կա սի ար դեն  ներ կայիս « վեր նա խա-
վի» իշ խա նա տեն չ�  թյա նը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը 
հա մա հայ կա կան պե տ�  թյան վե րա-
ծե լ�  ե ղա նակ նե րից մե  կը կա րող է լի-
նել Հայոց Մեծ Խորհր դի (ան վա ն�  մը 
պայ մա նա կան է) ստեղ ծ�  մը: Խորհր դի 
կազ մի  մե ջ պետք է ը նդ գրկ վեն  հայոց  
գաղ թօ ջախ նե ր� մ ը նտր ված հայ  մար-
դիկ: Այդ ը նտ ր�  թյ� ն նե րի սկզ բ� նք նե-
րի, կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման 
մա սին կա րե լի է մտա ծել: Հայոց Մեծ 
Խորհր դի կազ մ� մ  ի պաշ տո նե  պետք է 
ը նդ գրկ ված լի նեն Հա յաս տա նի վար չա-
պե տը, Ազ գային Ժո ղո վի նա խա գա հը, 
Հան րա պե տ�  թյան նա խա գա հը, հայոց 
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եր կ�  կա թո ղի կոս նե րը, Կոս տանդ ն� -
պոլ սի և Ե ր�  սա ղե մի  պատ րի արք նե րը 
(են թադր վ� մ է, որ այս ան ձինք ի րենց  
նվի րա բե րել են  Ա ստ ծ� ն և հայ ժո ղովր-
դին): Հայոց  Մեծ Խոր հ� ր դը  պետք է 
գ�  մար վի տա րին մե կ ան գամ, քն նար կի 
նա խորդ տար վա ար դյ� նք նե րը և ո րո շի 
հա ջորդ  տար վա ա նե լիք նե րը: Խոր հ� ր-
դը  պետք է ըն դ�  նի ո րո շ� մն  եր, ո րոնք 
կեն սա գործ վ� մ են Ազ գային ժո ղո վի  և 
կա ռա վա ր�  թյան մի  ջո ցով: Հայոց Մեծ 
Խորհր դի կա ռա վար մա նը  պետք է 
հանձն վի հա մա հայ կա կան հիմն  ադ րա-
մը: Խոր հ� րդն ին քը պետք է տնօ րի նի  
հիմն  ադ րա մի  մի  ջոց նե րը և վե րահս կի 
ծախ սե րը: Սփյ� ռ քի հայե րը պետք է կա-
մա վոր հի մ� նք նե րով  այդ հիմն  ադ րա-
մի ն վճա րեն   տա րե կան  ամ րա կայ ված 
մի  գ�  մար՝ հա մա հայ կա կան տ� րք: Ե թե 
սփյ� ռ քա հայե րը հա մոզ ված լի նեն, որ 
հիմն  ադ րա մի  մի  ջոց նե րը ծախս վ� մ են 
նպա տա կային, չեն զլա նա  հա մա հայ կա-
կան տ� ր քը վճա րել: Այդ դեպ ք� մ դրա-
մա հա վա քի տա րե կան  մա րա թոն նե րի 
կա րիք  չի լի նի, ե րբ ո ղջ հա յ�  թյ�  նից 
հա վա ք� մ ե նք մի  չն չին գ�  մար՝ մի  քա-
նի մի  լի ոն դո լար և �  րա խա ն� մ: 

Հա մա հայ կա կան պե տ0  թյ0  նը 
պետք է  0  նե նա ար դի ա կան զեն քով 
զին ված ա մ0 ր, կար գա պահ բա նակ: 
Հայ կա կան պե տ�  թյ�  ն� մ պետք է հատ-
կա պես զար գա ցած լի նի պա հես տա զո-
րային նե րի ի նս տի տ�  տը: Այդ ի նս տի տ� -
տը պետք է մի  ա վո րի հա մա պա տաս խան 
տվյալ ներ �  նե ցող Հա յաս տա նի ա րա կան  
և ի գա կան սե ռի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, 
ով քեր կա մա վոր հի մ� նք նե րով պատ րաստ 

են  ծա ռայե լ�  հայ րե նի քին: Պա հես տա-
զո րային նե րը, կին թե տղա մարդ, պետք է 
կա րո ղա նան օ գտ վել զեն քից  և �  նե նան 
ռազ մա կան որ ևէ մաս նա գի տ�  թյ� ն: Պա-
հես տա զո րային նե րի ի նս տի տ�  տը պետք 
է գոր ծի ոչ մի  այն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյ�  ն� մ, այլև սփյ� ռ ք� մ: Սփյ� ռ քա-
հայ գաղ թօ ջախ նե ր� մ պետք է ստեղ ծել 
մի  մյան ցից ան կախ հայ ե րկ րա պահ նե րի 
մի  �  թյ� ն ներ՝ Գա րե գին Նժ դե հի Ցե ղակ-
րոն Ո ւխ տե րի նմա ն�  թյամբ: Հա մա հայ կա-
կան պա հես տա զո րի շնոր հիվ ան հրա ժեշ-
տ�  թյան դեպ ք� մ շատ ա րագ կա րող ե նք  
թշ նա մ�  դեմ հա նել մի  քա նի հա րյ� ր հա-
զար զին վոր �  նե ցող բա նակ:

 Բա ցի �  ժեղ  և մար տ�  նակ բա նա-
կից՝ հայ կա կան պե տ�  թյ�  նը պետք է 
�  նե նա նաև ազ գային ան վտան գ0 -
թյան հզոր ծա ռա յ0  թյ0 ն: Հայ կա կան  
պե տ�  թյան ազ գային ան վտան գ�  թյան  
ծա ռա յ�  թյ�  նը չպետք է սահ մա նա փակ-
վի դա սա կան գոր ծա ռ� յթ նե րով: Այն 
պետք է ի րա կա նաց նի  ևս մե կ գոր ծա ռ� յթ՝ 
հայոց  ազ գային ար ժա նա պատ վ�  թյան 
ոտ նա հա ր� մն  ե րը կան խե լը: Ե թե հայոց  
ցե ղաս պա ն�  թյան կազ մա կեր պիչ ներն �  
ի րա կա նաց նող նե րը հայ հե րոս նե րի կող-
մի ց ժա մա նա կին չպատժ վե ին, մե նք՝ որ-
պես  ա զգ, շատ նսե մա ցած վի ճա կ� մ կլի-
նե ինք: Ի սկ այ սօր ին չ� ՞ ան պա տիժ մն ան 
քնած հային կաց նա հա րած կամ մե ր մե -
ռած զին վոր նե րին գլ խա տած թ� ր քա կան 
« հե րոս նե րը»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տն-
տե սա կան, հա սա րա կա կան - քա ղա-
քա կան կյան ք� մ կա ե րեք պա տ�  հաս, 
ո րոնք   քայ քա յ� մ են մե ր եր կի րը: Այդ 
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պա տ�  հաս ներն ե ն՝  մե  նաշ նոր հը, կո-
ռ� պ ցի ան և աղ քա տ�  թյ�  նը: Մե նաշ-
նոր հը քայ քա յ0 մ է տն տե ս0  թյ0  նը, 
կո ռ0 պ ցի ան՝ պե տ0  թյ0  նը,  աղ քա-
տ0  թյ0  նը՝ մարդ կային հո գին: Հայ-
կա կան պե տ�  թյ�  ն� մ այդ պա տ� -
հաս նե րը պետք է ար մա տա խիլ ար վեն: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ մե -
նաշ նոր հի առ կա յ�  թյ�  նը պայ մա նա վոր-
ված է զ� տ ս� բյեկ տիվ գոր ծոն նե րով: 
Քա ղա քա կան  կամ քի և ցան կ�  թյան 
դեպ ք� մ ն� յ նիսկ այ սօր վա  գոր ծող  
օ րենսդ ր�  թյամբ մե  նաշ նոր հը կա րե լի է 
ար մա տա խիլ ա նել: Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ�  թյ�  ն� մ, բա ցի մե  նաշ նոր հի 
դեմ պայ քա րող  մար մի ն նե րից, բո լո րը  
գի տեն, թե որ կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներն 
�  ան ձինք  մե  նաշ նոր հային դիրք � -
նեն: Կո ռ� պ ցի ան ար մա տա խիլ  ա նելն 
ա վե լի բարդ է, բայց ն� յն պես հնա րա-
վոր է: Կո ռ� պ ցի ան ար մա տա խիլ ա նե-
լ�  շատ հայտ նի մի  ջոց ներ կան, ո րոնք 
կի րառ վ� մ են տար բեր ե րկր նե ր� մ: 
Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ա ռն վազն եր-
կ�  մի  ջոց ներ, ո րոնք ե թե ար մա տա խիլ 
չա նեն, գո նե  նվա զա գ� յ նի կհասց նեն 
կո ռ� պ ցի ան:  Ա ռա ջի նը Հա յաս տա-
նի բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար ե կա-
մ� տ նե րի և ծախ սե րի պար տա դիր հայ-
տա րա րագ րեր սահ մա նելն է, ե րկ րոր դը՝ 
այդ հայ տա րա րագ րե րի հի ման վրա  
հա մա հա յաս տա նյան  գ� յ քագ ր� մն  եր 
ան ցկաց նե լը: Թող պարզ վի, թե ով ի նչ 
�  նի և որ տե ղից: Ու նեց ված քի աղ բյ� ր-
նե րը չհիմն  ա վո րե լ�  դեպ ք� մ այն պետք 
է բռնագ րա վել:  

Հայ կա կան պե տ�  թյ�  ն� մ աղ քատ 

հայեր չպետք է լի նեն: Աղ քա տ�  թյան վե-
րաց ման շատ մի  ջոց ներ կան, այդ թվ� մ՝ 
տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը 
բարձ րաց նե լը և աշ խա տա տե ղեր ստեղ-
ծե լը: Չանդ րա դառ նա լով աղ քա տ�  թյան 
դեմ պայ քա րի մի  ջոց նե րին` նշենք, որ 
հայ կա կան պե տ�  թյ�  ն� մ աղ քատ նե րի 
մա սին պետք է հո գան հա ր� ստ նե րը, 
ի սկ թե ի նչ պես և ի նչ կար գով, ար դեն 
տն տե սա գետ նե րի գործն է: 

Եվ վեր ջա պես, հայ կա կան պե տ� -
թյ�  նը պետք է գի տակ ցի և ձևա կեր պի 
իր ար տա քին քա ղա քա կան ա ռաջ նա-
հեր թ�  թյ� ն նե րը: Հայտ նի է, որ թ� ր-
քե րը ցան կա ն� մ են մե զ ո չն չաց նել և 
զավ թել մե ր տա րածք նե րը: Ի նչ պես նշե-
ցինք, թ� ր քե րի հետ ան հնար է բա նակ-
ց�  թյ� ն ներ վա րել, ի նչ-որ բան պայ մա-
նա վոր վել, ա ռա վել ևս ի նչ-որ զի ջ� մն  եր 
ա նել: Այս ի րա վի ճա կ� մ ի նչ պե՞ս պետք 
է վար վի Հա յաս տա նը: Պա տաս խա նը 
մե կն է՝ պետք է փլ0  զել թ0 ր քա կան 
պե տ0  թյ0 ն նե րը: Այդ նպա տա կից չի 
կա րե լի հրա ժար վել պատ ճա ռա բա նե-
լով, թե ի վի ճա կի չենք այդ ա նել: Մենք 
և՛  կա րող ե նք մա սե րի բա ժա նել թ� ր-
քա կան պե տ�  թյ� ն նե րը, և՛ ան հրա ժեշտ 
ռե ս� րս ներ �  նենք: Ե ՛վ Ա դր բե ջա նը, և՛ 
Թ� ր քի ան մի  ա տարր չեն: Ա դր բե ջա ն� մ 
կան թա լիշ ներ, լեզ գի ներ և այլ ազ գեր, 
Թ� ր քի ա յ� մ՝ մոտ քսան մի  լի ոն քր դեր, 
ա րաբ ներ, հ� յ ներ, ա մե  նա կար ևո րը՝ մի  
քա նի մի  լի ոն ծպ տյալ հայեր: Թ0 ր քի ան, 
ը ստ է 0  թյան, կա վե ոտ քե րով հս կա է, 
այն է լ՝ թշ նա մի  նե րով շր ջա պատ ված: 
Թե՛ Ա դր բե ջա ն� մ, թե՛ Թ� ր քի ա յ� մ բո-
լոր այդ ազ գե րի հետ պետք է աշ խա-
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տել, ի սկ Թ� ր քի այի դեմ ներ կա յ� մս 
մարտնչող քր դե րին՝ զենք �  զի նամ թերք 
մա տա կա րա րել:

 Հայ կա կան պե տ�  թյան վե րա բե րյալ 
այս նկա տա ռ� մն  երն �  ա ռա ջար կ� -
թյ� ն նե րը կա րող են ա նի րա կան, ն� յ-
նիսկ �  տո պի ա կան թվալ, բայց այդ պես 
չէ: Ճշ մա րիտ հայ կա կան պե տ�  թյ� ն 
ստեղ ծե լ�  և հայ կա կան իղ ձերն ի րա կա-

նաց նե լ�  հա մար ան հրա ժեշտ է մի  այն 
մե կ պայ ման: Հա յաս տա ն� մ պե տա կան 
իշ խա ն�  թյ�  նը պետք է գլ խա վո րեն ոչ 
թե պար զա պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյան քա ղա քա ցի ներ, ի նչ պես նշված 
է Սահ մա նադ ր�  թյ�  ն� մ, այլ հայոց ազ-
գային ո գին կրող հայեր, ո րոնց հա մար 
վեր և� մ Ա ստ ված է, ներք և� մ՝ հայ րե-
նիքն �  ազ գը: 
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