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Գիտագործնական և ս%ա&թոդական հանդես

Գիտական խմբագրական խորհրդ
Լրատվական գործ նե թյ ն
իրականացնող՝ ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ։
Վկայական 02Ա N 045833,
տրված՝ 23.07.1999թ.։
Պետական հաշվառման համարը՝ 01533531։
Հաշվառման ամսաթիվը՝ 28.07.1999թ.։
Հասցեն՝ Երևան, Իսահակյան 28,
հեռ. 58-01-82։
Համարի թողարկման պատասխանատ ,
գլխավոր խմաբագիր՝
Հովհաննես Ստեփանյան
Պատասխանատ քարտ ղար՝
Տեթևիկ Կիրակոսյան
Խմբագր թյան հասցեն՝
Մա<կոնյանց 46/5
Էլ.փոստ՝ qnnich.amsagir@gmail.com

Աղվան Հովսեփյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր (խորհրդի նախագահ)
Արամ Թամազյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի
տեղակալ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական
գիտ թյ նների դոկտոր
Արթր Ղամբարյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի տեղակալ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր
Հովհաննես Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ թյան,
սոցիոլոգիայի և իրավ նքի ինստիտ տի պետաիրավական

Հանձնված է տպագր թյան՝ 26.12.2016թ.
Ֆորմատ՝ 70x100 1/16։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 6 պայմ. մամ լ։
Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան մ։

հետազոտ թյ նների բաժնի վարիչ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ռաֆիկ Պետրոսյան, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկ Գրիգորյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի
տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչ թյան
պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած
Գրիգոր Սարգսյան, ՀՀ քննչական կո<տեի քրեական
գործերի քնն թյան աջակց թյան վարչ թյան պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած
Վարազդատ Տեր-Գևորգյան, ՀՀ քննչական կո<տեի
դեպարտաOնտի իրավական ապահովման և վիճակագր թյան վարչ թյան պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների
թեկնած
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴՆԵԼ Է
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏ
ՀԵԼՄԹ ՓՈԼԴԵՌԻՆ

2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանն ընդնել
է Բավարիայի արդարադատթյան նախկին նախարար, ներկայմս իրավական
հարցերով խորհրդատ Հելմթ Փոլդեռին։
Ա.Հովսեփյանը ողջնել է հյրին՝ Հայաստան այցելել համար  բարձր
գնահատել նրա ներդրմը՝ Հայաստանմ իրականացվող դատաիրավական
բարեփոխﬓերին ցցաբերած աջակցթյան և, ընդհանրապես, մարդ
իրավնքների պաշտպանթյան, իրավնքի գերակայթյան հաստատման
գործմ։
Կողﬔրը քննարկել են երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի լայն
շրջանակ, ձեռք բերել փոխգործակցթյնը շարնակել պայմանավորվածթյն։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴՆԵԼ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆՄ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՒ ԼԻԱԶՈՐ
ԴԵՍՊԱՆԻՆ

2016 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանն ընդունել է Հայաստանմ Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիմր Ուրազաևին։ Կողﬔրը քննարկել են երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։
ՀՀ ՔԿ նախագահը բարձր է գնահատել դեսպանատան կատարած
աշխատանքը՝ երկ երկրների ժողովրդների բարեկամթյան ամրապնդման
գործմ և արձանագրել, մասնավորապես, իրավապահ մարﬕնների ﬕջև
ձևավորված համագործակցթյան ավանդյթները։ Կողﬔրը հավաստել
են
իրենց պատրաստակամթյնը՝ շարնակել  առավել խորացնել
փոխգործակցթյնը։
Հանդիպման ընթացքմ ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահը և Ղազախստանի
դեսպանն անդրադարձել են ՀՀ քննչական կոﬕտեի և Ղազախստանի քննչական
մարﬕնների ﬕջև համագործակցթյնն առավել սերտացնել հեռանկարներին,
ձեռք բերել պայմանավորվածթյն` աշխատանքային կարգով քննարկﬓերը
շարնակել վերաբերյալ։

4
4

øÜÜÆâ / N4 / 2016

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ
ԸՆԴՆԵԼ Է ՀՀ-Մ ԵՄ ՊԱՏՎԻՐԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՊՅՈՏՐ ՍՎԻՏԱԼՍԿՆ

2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ՔԿ Նախագահ Աղվան Հովսեփյանն
ընդնել է ՀՀ-մ ԵՄ պատվիրակթյան ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկն։
Հանդիպման ընթացքմ կողﬔրը բարձր են գնահատել համագործակցթյան
որակը և քննարկել երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի
լայն շրջանակ։ ՀՀ ՔԿ նախագահն անդրադարձել է ԵՄ պատվիրակթյան
իրականացրած դրամաշնորհային ծրագրերով հայտնաբերված չարաշահﬓերի
դեպքերի առթիվ ՀՀ ՔԿ վարյթմ քննվող քրեական գործերի նախաքննթյանը։
Քննչական կոﬕտեմ հարցվել է 2 քրեական գործ՝ ՀՀ-մ Եվրոպական
ﬕթյան
պատվիրակթյան
կողﬕց
հատկացված
դրամաշնորհներից
հափշտակթյն կատարել վերաբերյալ, որոնցից ﬔկով բավարար ապացյցներ
են ձեռք բերվել 134.620 եվրոյին համարժեք դրաﬕ հափշտակթյան վերաբերյալ,
պարզվել է հափշտակթյան ﬔխանիզմը, առերևյթ հանցագործթյն կատարած
անձի ինքնթյնը, ով ընդնել է առաջադրված ﬔղադրանքը և ամբողջթյամբ
վերականգնել պատճառված ﬖասը։
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Երկրորդ քրեական գործով բացահայտվել են հափշտակթյնների ﬕ շարք
դրվագներ, որի շրջանակներմ որպես ﬔղադրյալ է ներգրավվել 10 անձ, ընդ որմ՝
նրանցից երկսի նկատմամբ հայտարարվել է հետախզմ։ Քրեական գործով
շարնակվմ են իրականացվել ﬔծածավալ քննչական գործողթյններ՝ տվյալ
քրեական գործով հափշտակթյնների իրական ծավալը, դրանց մասնակցթյն
նեցած բոլոր անձանց շրջանակը պարզել և նրանց գործողթյններն
անհատականացնել ղղթյամբ։ ՀՀ ՔԿ նախագահ Ա.Հովսեփյանը կարևորել
է հետախզման ﬔջ գտնվող անձանց հայտնաբերմը՝ քրեական գործի
բազմակողմանիթյնը, օբյեկտիվթյնն  լրիվթյնն ապահովել համար։
Դեսպանը պատրաստակամթյն է հայտնել իր իրավասթյան շրջանակներմ
աջակցել քննթյանը և ձեռք է բերվել պայմանավորվածթյն՝ աշխատանքային
կարգով շարնակել քննարկﬓերը։
Կողﬔրը քննարկել են նաև համագործակցթյնը զարգացնել վերաբերյալ
հարցեր՝ նախանշելով կոնկրետ ղղթյններ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ ՄԵԿՆԵԼ Է ԹԵՀՐԱՆ

ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած
պատվիրակթյնն 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ին աշխատանքային այցով
ﬔկնել է Թեհրան:
Այցի ընթացքմ նախատեսվմ են հանդիպﬓեր ԻԻՀ վերահսկողթյան
գլխավոր կազմակերպթյան նախագահ Նասեր Սերաջիի, Իրանի Իսլամական
Հանրապետթյան դատական իշխանթյան ղեկավարթյան հետ։
ՀՀ ՔԿ նախագահը կայցելի նաև Իսֆահան, որտեղ հանդիպﬓեր կնենա
նահանգապետի, արդարադատթյան նախարարի, գլխավոր քննիչի և դատախազի
հետ։
Ա. Հովսեփյանի գլխավորած պատվիրակթյնը Թեհրան է ﬔկնել ԻԻՀ
վերահսկողթյան գլխավոր կազմակերպթյան նախագահ Նասեր Սերաջիի
հրավերով:
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ
ԹԵՀՐԱՆՄ ՆԵՑԵԼ Է ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՆԴԻՊՄՆԵՐ

2016 թվականի
դեկտեմբերի 26-ին ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ
Աղվան Հովսեփյանը Թեհրանմ հանդիպել է ԻԻՀ վերահսկողթյան գլխավոր
կազմակերպթյան նախագահ Նասեր Սերաջիի հետ:
Կողﬔրը գոհնակթյամբ արձանագրել են երկ երկրների իրավապահ
մարﬕնների ﬕջև ձևավորված արդյնավետ համագործակցթյնը, այդ
նպատակով մշակված իրավական կառցակարգերը: Կարևորվել է արդյնավետ
փոխգործակցթյնը` մասնավորապես անդրազգային հանցավորթյան դեմ
պայքարմ ﬕմյանց իրավական օգնթյն ցցաբերել, թմրաﬕջոցների
ապօրինի շրջանառթյան, կիբեր և կոռպցիոն հանցագործթյնների
բացահայտման, քննթյան առանձնահատկթյնների վերաբերյալ փորձի
փոխանակման, քաղաքացիների  իրավաբանական անձանց իրավնքների 
ազատթյնների պաշտպանթյան ոլորտմ:
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Ի
կատարﬓ
Երևանմ
ստորագրված
փոխըմբռնման
հշագրի`
պայմանավորվածթյն է ձեռք բերվել՝ ստորագրել համագործակցթյան
երկամյա ծրագիր, որի շրջանակներմ երկստեք կարևորված վերոնշյալ հարցերի
վերաբերյալ կկազմակերպվեն համատեղ ﬕջոցառﬓեր, քննարկﬓեր:
Բանակցթյնների ավարտին տեղի է նեցել մամլի ասլիս, որի ժամանակ
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը և ԻԻՀ վերահսկողթյան
գլխավոր կազմակերպթյան նախագահ Նասեր Սերաջին պատասխանել են
լրագրողների հարցերին:
Աշխատանքային այցի ընթացքմ ՀՀ ՔԿ նախագահը հանդիպﬓեր է
նեցել նաև ԻԻՀ Արդարադատթյան իշխանթյան առաջին տեղակալ պարոն
Ղոլամհոսեին Մոհսենի Էժեիի, ԻԻՀ դատական իշխանթյան սոցիալական և
հանցագործթյնների կանխարգելման հարցերով տեղակալ Մոհամադ Բաղեր
Օլֆաթի հետ:
Հանդիպﬓերի ընթացքմ կողﬔրը ընդգծել են հանցավորթյան դեմ
պայքարմ, քրեական գործերի քննթյան ընթացքմ համագործակցթյան
կարևորթյնը` քրեորեն արգելված արարքներ թյլ տված անձանց պատժի
անխսափելթյնն ապահովել,
մարդ իրավնքներն պաշտպանել
ղղթյամբ:
Քննարկվել են երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի լայն
շրջանակ` նախանշելով համագործակցթյնը զարգացնել ﬕ շարք նոր
ղղթյններ:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ ԹԵՀՐԱՆՄ ԳՏՆՎՈՂ
ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵԼ Է
ԻԻՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԵՏ

2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ Աղվան
Հովսեփյանը Թեհրանմ հանդիպել է ԻԻՀ արդարադատթյան նախարար
Մոսթաֆա Փրմոհամադիի հետ:
Զրցակիցները բարձր են գնահատել երկ երկրների ﬕջև տարբեր
ոլորտներմ առկա համագործակցթյան որակը և կարևորել դատաիրավապահ
մարﬕնների արդյնավետ փոխգործակցթյնը։ Մասնավորապես՝ կարևորվել են
քրեական գործերով ﬕմյանց իրավական օգնթյան ցցաբերմը, հնարավորինս
սեղմ ժամկետներմ տեղեկատվթյան փոխանակմը, ինչը կնպաստի
հանցագործթյնների լիարժեք բացահայտմանն  պատժի անխսափելիթյանը,
քաղաքացիների իրավական պաշտպանթյանը։
Այս ռմով կարևորվել են իրավապահ մարﬕնների ﬕջև համագործակցթյնը
կանոնակարգող ստորագրված փաստաթղթերը, և պայմանավորվածթյն
ձեռք
բերվել
աշխատանքային
կարգով
շարնակել
քննարկﬓերը՝
համագործակցթյնն առավել արդյնավետ դարձնել ղղթյամբ։
ԻԻՀ աշխատանքային այցի շրջանակներմ ՀՀ ՔԿ նախագահը հանդիպմ է
նեցել նաև ԻԻՀ Մեջլիսի դատաիրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահի
հետ, քննարկվել են երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի լայն
շրջանակ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԿԱՐԵՎՈՐԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՄԻՋԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ
ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԸ

ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ
Աղվան Հովսեփյանն 2016 թվականի
դեկտեմբերի 29-ին ընդնել է ՀՀ-մ
Իրանի Իսլամական Հանրապետթյան
արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ
Քազեմ Սաջադիին։
Զրցակիցները
բարձր
են
գնահատել երկ երկրների ﬕջև
տարբեր ոլորտներմ ձևավորված
համագործակցթյնը,
քննարկել
երկստեք
հետաքրքրթյն
ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։
ԻԻՀ դեսպանն արձանագրել է, որ ԻԻՀ
Նախագահի՝ Հայաստան կատարած
այցի ընթացքմ երկ երկրների
ղեկավարների ﬕջև ձեռք են բերվել
կոնկրետ պայմանավորվածթյններ,
որոնք
համագործակցթյան
նոր պատհան են բացել։ Այս
համատեքստմ
կարևորվել
է
դատաիրավական մարﬕնների ﬕջև համագործակցթյան զարգացմը։
Կողﬔրը քննարկել են ՀՀ ՔԿ նախագահի՝ օրերս Թեհրան կատարած
այցելթյան արդյնքները և համոզմնք հայտնել, որ այն էապես կնպաստի
իրավաս մարﬕնների ﬕջև փոխգործակցթյան արդյնավետթյանը նպաստող
նոր կառցակարգերի մշակմանը։
Կարևորվել է այցի ընթացքմ ձեռք բերված պայմանավորվածթյնը՝ ՀՀ
քննչական կոﬕտեի և ԻԻՀ վերահսկողթյան գլխավոր կազմակերպթյան
ﬕջև համատեղ գործողթյնների ծրագիր ստորագրել վերաբերյալ,
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որի շրջանակներմ կկազմակերպվեն համատեղ քննարկﬓեր՝ քրեական
գործերով ﬕմյանց իրավական օգնթյն ցցաբերել, անդրազգային
հանցագործթյնների, այդ թվմ՝ թմրաﬕջոցների ապօրինի շրջանառթյան,
կիբեր և կոռպցիոն հանցագործթյնների բացահայտման, քննթյան
առանձնահատկթյնների վերաբերյալ, կիրականացվի փորձի փոխանակմ։
Ծրագրի նախագիծն արդեն մշակվել է, և նախատեսվմ է, որ այն ստորագրﬕց
հետո քննարկﬓերը կկազմակերպվեն նաև երկ երկրների սահմանաﬔրձ
շրջաններմ, ինչը կնպաստի առավել ջերմ  անﬕջական հարաբերթյնների
հաստատմանը տարածքային ստորաբաժանﬓերի ﬕջև։
Ա.Հովսեփյանը Թեհրանմ այցելել է նաև ԻԻՀ Մեջլիս, հանդիպﬓեր
նեցել դատաիրվական մշտական հանձնաժողովի անդաﬓերի հետ, որի
ժամանակ կարևորվել է երկ երկրների ﬕջև քաղաքացիական և քրեական
գործերով իրավական համագործակցթյան մասին ստորագրված ﬕջպետական
համաձայնագրի՝ օր առաջ վավերացմը ԻԻՀ Մեջլիսի կողﬕց։ Ա.Հովսեփյանն
արձանագրել է, որ ﬕջգերատեսչական փաստաթղթերի շրջանակներմ երկ
երկրների իրավաս մարﬕնների ﬕջև ձևավորվել են համագործակցթյան
լավ ավանդյթներ  ﬔխանիզﬓեր, ինչին ﬕջպետական համաձայնագրի
վավերացմը կարող է էապես նոր որակ հաղորդել։
Դրական գնահատելով ՀՀ ՔԿ նախագահի այցի ընթացքմ Թեհրանմ
ձեռք բերված պայմանավորվածթյնները՝ կողﬔրը համաձայնթյն են ձեռք
բերել աշխատանքային կարգով քննարկել դրանք գործնականմ կիրառել
ընթացակարգերը։
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ՇԱՏԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆՆԸ
Արամ Թամազյան
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի տեղակալ
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտթյնների դոկտոր

Այս հանցագործ0թյ0նը նախատեսված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։
Օրենսդիրն այն դասմ է ծանրացնող
հանգամանքներմ կատարված սպանթյնների շարքը, քանի որ այդ հանցագործթյամբ, տժողի կյանքից բացի, ﬕաժամանակ հանցավորի համար
ակնհայտորեն վտանգվմ է նաև այլ
անձի կամ անձանց կյանքը։
Նշված հանցակազﬓ ամրագրվել է
դեռևս ցարական Ռսաստանի օրենքների ժողովածներմ։ 1845 թվականի օրենքների ժողովածն, թվարկելով
հանրավտանգ ﬕջոցներով և եղանակներով կատարված սպանթյնները,
դրանք դասել է ծանրացնող հանգամանքներմ կատարված սպանթյնների շարքը։ 1903 թվականի օրենքների
ժողովածն նախկինմ սահմանված
ցանկը փոխարինեց «շատերի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակով» ձևակերպմամբ՝ դրանով իսկ վերացնելով
հանցագործթյան կատարման եղանակի անհարկի թվարկմը, ինչպես
նաև լծեց դրա ոչ սպառիչ լինել հետ
կապված հաճախակի ծագող խնդիրները։ Նշված ձևակերպﬓ առանց էական
փոփոխթյնների հետագայմ ամ-

րագրվել է ինչպես Ռսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետթյան
1927, 1961 և 2003 թվականների քրեական օրենսգրքերմ։
Չնայած հանցագործթյան կատարման հանրավտանգ եղանակը հաճախ
լինմ է այնքան բացահայտ (պայթյն,
հրկիզմ, փլզմ, թնավորմ, կրակահերթ և այլն), որ շատերի կյանքի համար վտանգ ներկայացնելը կասկած չի
հարցմ, այնհանդերձ, իրավակիրառ և դատական պրակտիկայի վերլծթյնը ցյց է տալիս, որ այս հանցագործթյան որակման ժամանակ դեռևս
կան լրջ բարդթյններ և խնդիրներ։
Հարցերը, որոնք ծագել և ծագմ են
տեսթյան ﬔջ և դատական պրակտիկայմ, վերաբերմ են շատերի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակի հասկացթյանը, հանցագործթյան կատարման ﬕջոցներին  գործիքներին, հանցագործթյան կատարման իրադրթանը, հանցավորի դիտավորթյան
դրսևորմանը, նրա ձևերին, հանցագործթյւսն օբյեկտիվ և սբյեկտիվ կողﬕ
այլ հատկանիշներին։
Սրանք են նաև պատճառները, որ
«Դիտավորյալ սպանթյնների վերաբերյալ գործերով դատական պրակտի-
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կայմ ծագած որոշ հարցերի մասին»
ԽՍՀՄ Գերագյն դատարանի պլենﬕ
1963 թվականի հլիսի 3-ի, նյն մարմնի «Դիտավորյալ սպանթյնների գործերով դատական պրակտիկայի մասին»
1975 թվականի հլիսի 27-ի, ՌԴ Գերագյն դատարանի պլենﬕ 1992 թվականի դեկտեմբերի 22-ի, ՀՀ Գերագյն
դատարանի պլենﬕ 1993 թվականի
դեկտեմբերի 2-ի, ՌԴ Գերագյն դատարանի պլենﬕ 1999 թվականի հնվարի 7-ի «Սպանթյնների գործերով
դատական պրակտիկայի մասին» որոշﬓերմ մշտապես անդրադարձ Է կատարվել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան որակման կանոններին։
Հարցը քննարկման առարկա Է դարձել նաև իրավաբանական գրականթյան ﬔջ։ Նշված խնդիրներին անդրադարձել են Ա.Ա. ժիժիլենկոն, Մ.Կ. Անիյանցը, Մ.Դ. Շարգորոդսկին, Ա.Ա. Պիոնտկովսկին, Վ.Դ. Մենշագինը, Մ.Ի.
Յակբովիչը, Վ.Ֆ. Կիրիչենկոն, Ն.Ի.
Զագորոդնիկովը, Ս.Ի. Տիշկևիչը, Վ.Վ.
Ստաշիսը, Մ.Ի. Բաժանովը, Վ.Գ. Բելկաևը, Ն.Մ. Սվիդլովը, Լ.Ա.Անդրեևան,
Ս.Վ.Բորոդինը, Լ.Լ.Կրգլիկովը և րիշներ:
Խնդիրներից ﬔկը եղել է այն, թե որքան անձանց կյանքին վտանգ սպառնալ դեպքմ է հանցագործթյան կատարման եղանակը համարվմ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր:
Փորձելով լծել ծագած խնդիրը`
ԽՍՀՄ Գերագյն դատարանի պլենմը 1963 թվականի հլիսի 3-ի որոշմամբ
øÜÜÆâ / N4 / 2016

սահմանել է, որ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակ ասելով պետք է
հասկանալ մահվան պատճառման այնպիսի եղանակը, որը հանցավորի համար
ակնհայտորեն վտանգավոր է ոչ ﬕայն
ﬔկ անձի կյանքի համար: Նյնատիպ
ձևակերպմ է տրվել նաև «Դիտավորյալ սպանթյնների վերաբերյալ գործերով» դատական պրակտիկայի մասին
ԽՍՀՄ Գերագյն դատարանի պլենﬕ
1975 թվականի հլիսի 27-ի որոշմամբ:
Ինչպես դժվար չէ նկատել, որ դատական բարձրագյն ատյանի որոշմները տժողների թվի հարցմ հստակթյն չեն մտցրել: Կոնկրետ որքան
անձինք պետք է վտանգի ենթարկվեն,
որ կատարման եղանակը դիտվի շատերի կյանքի համար վտանգավոր` պարզ
չէ շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակի օրենսդրական ձևակերպﬕց
կարելի է հասկանալ ինչպես ոտնձգթյան եղանակի վտանգավոր լինելը տժողից բացի երկ կամ ավելի անձանց
կյանքի համար, այնպես էլ տժողից բացի թեկզ ﬔկ անձի կյանքի համար:
Փաստորեն, չնենալով հստակ չափորոշիչներ` գործնականմ խնդիրը
հանգեցրել է տարակարծիք ﬔկնաբանթյնների կիրառման: Այսպես, առաջին ատյանի դատարանը կոնկրետ գործով անձի գործողթյններմ չի դիտել
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակ՝ նշելով, որ հանցավորի գործողթյններով տժողից բացի վտանգվել է ընդաﬔնը ﬔկ անձի կյանք, իսկ
«շատեր» ասելով հասկացվմ է երկսից ավելի անձ։ Մեկ այլ գործով՝ փա-
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խստի դիմած երկ ձկնագողերի ղղթյամբ տեսչի կողﬕց հրացանից ﬕ
ւ՚սւնի անգամ կրակելը և դրա արդյնքմ ձկնորսներից ﬔկին սպանելը դատական բարձրագյն ատյանը որակել է
որպես հասարակ սպանթյն՝ նշելով,
որ երկ անձի ղղթյամբ կրակելը չի
վկայմ շատերի կյանքին վտանգ սպառնալ մասին։
Նմանատիպ դիրքորոշմ են արտահայտել ﬕ շարք գիտնականներ՝ նկատելով, որ արարքը շատերի կյանքի համար
վտանգավոր նպատակով սպանթյն
որակել համար անհրաժեշտ է, որ հանցավորը գիտակցի, որ սպանելով անձին՝
ﬕաժամանակ վտանգ է ստեղծմ այլ
անձանց համար։
Այսպես, Զ.Օ. Աշիտովի կարծիքով,
տժողից բացի վտանգ ստեղծելը նաև
ﬕայն ﬔկ անձի կյանքի համար չի կարող հավասարեցվել շատերի կյանքի
համար վտանգ ստեղծելն։ Ըստ նրա,
օրենքմ խոսվմ է տժողից բացի շատերի կյանքի համար վտանգ ստեղծել
մասին, այլ ոչ թե ﬔկ կամ երկ։ Այդ իսկ
պատճառով, օրինականթյան խստագյն պահպանման համար հեղինակն
անթյլատրելի Է համարմ այդ կետի
տարածական ﬔկնաբանմը։
Օրենքի ոչ տարածական ﬔկնաբանման կողﬓակիցներ են Ա.Ա. Ժիժիլենկոն,
Ն.Ի. Զագորոդնիկովը, Մ.Կ. Անիյանցը
և րիշներ։ Նրանց կարծիքով, տվյալ
դեպքմ, օրենքի բովանդակթյնը
պետք է ﬔկնաբանվի տառացի կերպով՝
նրա տեքստին, այսինքն օրենքմ ձևակերպված բառային արտահայտթյանը

ճիշտ համապատասխան։
Ի տարբերթյն նշված դիրքորոշման, Ս.Ի. Տիշկևիչը, Տ.Վ. Կոնդրաշովան, Ս.Վ. Բորոդինը և մյսները գտնմ
են, որ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակ ասելով պետք է հասկանալ
տժողից բացի թեկզև ﬔկ անձի կյանքին վտանգ սպառնալը։
Ս.Վ. Բորոդինի կարծիքով, տվյալ
դեպքմ օրենքը պատասխանատվթյնը ծանրացնող հանգամանք է համարմ հանցագործթյան կատարման եղանակը, որը վտանգ է ստեղծմ
ավելի քան ﬔկ անձի կյանքի համար և,
հետևաբար, բոլոր այն դեպքերմ, երբ
սպանթյան եղանակը տժողի հետ
ﬔկտեղ վտանգ է ստեղծմ այլ անձի
կամ անձանց կյանքի համար, արարքը ենթակա է որակման որպես շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյն։ Ա.Ն. Պոպովը նյնպես գտնմ է, որ սպանթյան
տվյալ տեսակի առանձնացման հիմքմ
ընկած է հանցագործթյան կատարման
եղանակը, այլ ոչ թե կատարված հանցագործթյան զոհերի թիվը։
Նշված տարակարծիք մոտեցﬓերը
չի կարելի ﬕանշանակ ճիշտ կամ սխալ
համարել։ Իրոք, եթե շատերի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան տառացի ﬔկնաբանմը «շատեր» իմաստով ենթադրմ
Է, որ սպանթյան կատարման եղանակը նախատեսված զոհից բացի պետք
Է վտանգավոր լինի աﬔնաքիչը երկ
անձանց կյանքի համար, ապա ճիշտը
Ն.Ի. Զագորոդնիկովի, Մ.Կ. Անիյանցի,
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Ա.Ա. ժիժիլենկոյի, Զ.Օ. Աշիտովի դիրքորոշﬓ է, իսկ եթե սպանթյան այդ
տեսակը «շատեր» ասելով նկատի նի
նաև կոնկրետ տժողին, ապա արարքը շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյն
որակել համար բավարար է տժողից
բացի թեկզև ﬔկ անձի առկայթյնը։
Թե նշված երկսից որն է նկատի նեցել օրենսդիրը՝ դժվար է կռահել։ Եթե
օրենսդիրը նկատի է նեցել ներկայմս
կիրառթյն ստացած երկրորդ տարբերակը, այսինքն՝ տժողից բացի թեկզև
ﬔկ անձի կյանքին վտանգ սպառնալը, ապա, կարծմ ենք, նման դեպքմ
«շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով» ձևակերպﬓ ավելի ճիշտ
կլիներ փոխարինել «այլ անձի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակով» ձևակերպմամբ, որով կվերանային եղած
տարակարծթյնները։
Հարկ Է նկատել, որ օրենքը խստացված պատասխանատվթյն է սահմանմ ոչ թե ցանկացած վտանգի կամ
ﬖասի առաջացման, այլ ﬕայն այլ անձի
կամ անձանց կյանքին իրական վտանգի առաջացման համար։ Այդ իսկ պատճառով, եթե հանցավորը կիրառել է այնպիսի ﬕջոցներ և գործիքներ, որոնք
ակնհայտորեն չեն կարող այլ անձի մահ
պատճառել, ապա քննարկվող հանցակազմը բացակայմ է։
Թվացյալ կամ ենթադրյալ վտանգի
դեպքմ նյնպես արարքը չի կարող
որակվել որպես շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանթյն։ Օրինակ՝ զենքին վարժ
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տիրապետող անձի կողﬕց հրազենի
գործադրմամբ այլ անձանց հետ գտնվող
զոհին սպանելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի այլ հատկանիշների բացակայթյան դեպքմ ենթակա
է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104
հոդվածի 1-ին մասով։
Շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյան
օբյեկտիվ կողմը բնթագրող հիﬓական
հատկանիշներն են հանցավորի ընտրած
ﬕջոցը, ինչպես նաև հանցագործթյան
կատարման իրադրթյնը։
Սպանթյան հանրավտանգ եղանակը նախ և առաջ պայմանավորված
է հանցավորի օգտագործած ﬕջոցով։
Պարզ է, որ մարդաշատ վայրմ նռնակի
գործադրմամբ կատարված սպանթյնը վտանգավոր է նաև այլ անձանց կյանքի համար, քանի որ այն կարող է սպանել պայթյնի շառավղով տասնյակ ﬔտրերի վրա գտնվող բազմաթիվ անձանց։
Տեսթյնը և պրակտիկան նման ﬕջոցների թվին են դասմ զենքը, կրակը,
պայթցիկ սարքերը, թյնը, գազը, ռադիոակտիվ, դյրավառ նյթերը և այլն։
Բոլոր այս ﬕջոցներին բն0թագրական
է այն, որ նրանք կր0մ Են զգալի ավերիչ և ոչնչացնող 0ժ և ի վիճակի են ﬕաժամանակ մահ պատճառել բազմաթիվ անձանց։
Ա.Ն. Պոպովը, օգտագործվող ﬕջոցների ոչնչացնող հատկթյնից և
կիրառման հանգամանքներից ելնելով՝
դրանք պայմանականորեն բաժանել է
երեք տեսակի.
ա) ﬕջոցներ, որոնց օգտագործմը
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վտանգավոր է ինչպես տժողի, այնպես
էլ այլ անձանց կյանքի համար (իրավիճակային վտանգավոր),
բ) ﬕջոցներ, որոնց օգտագործմը
տևական ժամանակով վտանգավոր Է
անորոշ թվով անձանց կյանքի համար
(երկարաժամկետ վտանգավոր),
գ) ﬕջոցներ, որոնց օգտագործմը
կիրառման ժամանակ վտանգավոր է ﬕայն շատերից ﬔկի կյանքի համար (սահմանափակ վտանգավոր)։
Իրավիճակային վտանգավոր ﬕջոցները կարող են հանցավորի կողﬕց
օգտագործվել ինչպես անﬕջականորեն,
այնպես էլ նրա բացակայթյամբ կամ,
ինչպես ընդնված է անվանել, առանց
տեսանելի վերահսկողթյան։
Անﬕջականորեն օգտագործվող ﬕջոցներից է հրազենը։ Հանցավորի բացակայթյամբ օգտագործվող ﬕջոց
կարող է հանդիսանալ նախապես տեղադրված պայթցիկ սարքը։
Ինչպես անﬕջականորեն, այնպես
էլ հանցավորի բացակայթյամբ օգտագործվող ﬕջոցի կիրառման դեպքմ
արարքի ճիշտ որակման համար խիստ
կարևոր է ﬕ շարք էական հանգամանքների բացահայտմը, որոնք կապված
են ﬕ դեպքմ հանցակազﬕ սբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշների դրսևորման, մյս դեպքմ՝ ﬕջոցի կիրառման
և իրավիճակի հետ։
Օրինակ՝ կոտորակներով լիցքավորված հրազենից խմբի ղղթյամբ արձակված կրակոցը կարող է համարվել
շատերի կյանքի համար վտանգավոր,
երբ այն կատարվել է որոշակի տարա-

ծթյնից, ﬕնչդեռ այդ նյն զենքից այլ
անձանց կյանքին վտանգ չսպառնացող
ընդհպ կրակոցը չի կարող համարվել
շատերի կյանքի համար վտանգավոր։
Կամ, օրինակ՝ հողամասի կամ շինթյան
մտքի մոտ տեղադրված պայթցիկ
սարքի օգտագործման, կամ հողամասի,
կամ այգին շրջապատող ցանկապատի
վրա անցկացված էլեկտրական հոսանքի
գործադրման ﬕջոցով կատարված սպանթյնը կարող է համարվել շատերի
կյանքի համար վտանգավոր, երբ դրանց
արդյնքմ զոհվել են ﬔկ կամ ավելի
անձինք, իսկ մյսներին պատճառվել
են տարբեր ծանրթյան մարﬓական
ﬖասվածքներ, կամ վերջիններս պատահականորեն չեն տժել։ Այն դեպքերմ,
երբ պայթյնի կամ էլեկտրահարման
ժամանակ տժողը եղել է ﬔնակ և այլ
անձանց կյանքին վտանգ չի սպառնացել, իսկ հանցավորի համար ﬕևնյն է
եղել, թե ինչ հետևանքներ կառաջանան,
արարքը չի կարող համարվել շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն։ Այսինքն՝
տեսանելի վերահսկող0թյ0նից դ0րս
հանրավտանգ ﬕջոցների կիրառման
ժամանակ հանցավորը հիﬓական0մ
դրսևոր0մ է չկոնկրետացված դիտավոր0թյ0ն, հետևաբար և նրա թ0յլ
տված արարքը ենթակա է որակման
ըստ առաջացած հետևանքների։
Գործադրված ﬕջոցով պայմանավորված՝ Գ.Ն. Բորզենկովը սպանթյան կատարման եղանակը բաժանել է ժեղ և
թյլ կառավարվողի, նկատելով, որ ժեղ
կառավարվող եղանակի դեպքմ (նշա-

18
18

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

նառ կրակոց), որպես կանոն, առկա են
անﬕջական (ղղակի) պատճառական
կապ և ղղակի դիտավորթյն, իսկ
թյլ կառավարվող եղանակի դեպքմ
(պայթյն, հրկիզմ)՝ ﬕջնորդավորված
պատճառական կապ և անղղակի դիտավորթյն։ Վերջին դեպքմ, ըստ
հեղինակի, հավանական են դառնմ
սխալը տժողի անձի, հ|ււսնց թվի, մահաց հետևանքի առաջացման նկատմամբ դրսևորված վերաբերմնքի հարցմ և այլն։
Երկարաժամկետ վտանգավոր ﬕջոցների առանձնահատկթյնն այն
է, որ այդպիսի ﬕջոցների ոչնչացնող
հատկթյնը կրմ է տևական բնյթ
դրանց օգտագործման գոտմ գտնվող
անորոշ թվով անձանց համար։ Օրինակ՝
ջրամբարի, ջրհորի, ընդհանր օգտագործման սննդի թնավորմը տևական
ժամանակով վտանգավոր է բազմաթիվ
անձանց կյանքի համար։ Երկարաժամկետ վտանգավոր ﬕջոցների կիրառման դեպքմ կիրառման վայրմ այլ
անձանց առկայթյնը պարտադիր չէ,
քանի որ օգտագործած ﬕջոցը վտանգավոր բնյթը պահպանմ է դրանից
հետո անորոշ ժամանակով և անորոշ
թվով անձանց կյանքի համար։ Ի տարբերթյն իրավիճակային վտանգավոր
ﬕջոցների, օրինակ՝ պայթցիկ սարքի
օգտագործման, երկարաժամկետ վտանգավոր ﬕջոցները ﬔկ «արարքով» չեն
ավարտվմ։ Եվ, նյնիսկ, եթե այլ անձի
կյանքի նկատմամբ եղած վտանգը հանցավորի կամքից անկախ պատճառներով
վերացել է, արարքը դրանով չի կորցնմ
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վտանգավորթյնը, քրեաիրավական
հատկանիշները։
Սահմանափակ վտանգավոր ﬕջոցների առանձնահատկթյնն այն է, որ
այն օգտագործելը կարող է վտանգավոր
լինել ﬕայն կոնկրետ անձի կամ ﬕաժամանակ վտանգի ենթարկված անորոշ թվով անձանցից ﬕայն ﬔկի կյանքի
համար։ Օրինակ՝ դանակի կամ կացնի
նետմը բազմթյան ﬔջ գտնվող անձի
ղղթյամբ չնայած կարող է վտանգավոր լինել այնտեղ գտնվող ցանկացած
անձի համար, սակայն կարող է մահ
պատճառել ﬕայն ﬔկ անձի։ Նման դեպքմ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակը բացակայմ է։
Այս հարցի հետ կապված մասնագիտական գրականթյան ﬔջ կան տարբեր կարծիքներ։ Ա.Ի. Տիշկևիչը, Վ.Վ.
Ստւսշիսը, Մ.Ի. Բաժանովը գտնմ են,
որ այն դեպքերմ, երբ օգտագործված
ﬕջոցը կարող է մահ պատճառել թեկզև
ﬕայն ﬔկ անձի, սակայն այն վտանգի է
ենթարկմ այնտեղ գտնվող յրաքանչյր անձի կյանքը, հանցավորի կողﬕց
ընտրված ﬕջոցը պետք է դիտել շատերի
կյանքի համար վտանգավոր։ Հակառակ
այս դիրքորոշման, Լ.Լ. Կրգլիկովը,
Ա.Ն. Պոպովը և մյսները գտնմ են,
որ ﬔկ գործողթյամբ ﬕաժամանակ ﬕ
շարք օբյեկտների ոչնչացման վտանգն
է առաջ բերմ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակ, այլ ոչ թե ﬔկ գործողթյամբ ﬕաժամանակ վտանգի ենթարկված ﬕ շարք օբյեկտներից ﬕայն
ﬔկի ոչնչացման վտանգը։
Գործնականմ առավել շատ են
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նման խնդիրներ ծագմ հրազենով արձակված ﬔկ կրակոցի դեպքմ։ Ըստ
Հայաստանի Հանրապետթյան քրեական իրավնք դասագրքի հեղինակների, «ﬔկ կրակոցը չի կարող համարվել
շատերի կյանքի համար վտանգավոր»։
Խոսքը, բնականաբար, ﬔկ փամփշտի արձակման մասին է, որը տժողից
բացի վտանգավոր չէ այլ անձի կյանքի
համար։
Այսինքն՝ ﬕայն իրավիճակային ե երկարաժամկետ վտանգավոր ﬕջոցների
գործադրման դեպքմ է վտանգ սպառնմ շատերի կյանքին, իսկ սահմանափակ վտանգավոր ﬕջոցների կիրառման
դեպքմ վտանգը սպառնմ է շատերից
ﬔկի կյանքին։
Սակայն հանրավտանգ ﬕջոցի կիրառմը դեռևս բավարար չէ սպանթյնը շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված համարել համար։ Վերջինս այդպիսին է համարվմ
ﬕայն այն դեպքմ, երբ օգտագործվել
է այնպիսի պայմաններմ, երբ դրանց
օդտագործմը ﬕաժամանակ իրական վտանգ է ստեղծմ այլ անձի կամ
անձանց կյանքի համար։ Այսինքն՝ հանրավտանգ ﬕջոցի կիրառﬓ ղղակիորեն կապված է որոշակի իրադր0թյան
հետ, որով պայմանավորված՝ արարքը
ﬕ դեպքմ ենթակա է որակման որպես
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյն,
մյս դեպքմ՝ ոչ։ Ինչպես արդեն նկատեցինք, որպես կանոն, հրազենից ընդհպ կրակոցը վտանգ չի ստեղծմ այլ
անձանց կյանքի համար, իսկ որոշակի

հեռավորթյնից արձակած կրակոցը՝
պայմանավորված կոտորակների ցրման
շառավղով, չափերով և այլ հանգամանքներով, կարող է վտանգ ստեղծել խոցելիթյան գոտմ (|տնվող անձանց
համար։ Կամ, ընդհանր օգտագործման սննդի գնավորմը վտանգավոր
է շատերի կյանքի համար, ﬕնչդեռ ﬔկ
բաժսւկ սրճի թնավորմը այդպիսին
չէ, նյնիսկ, եթե թնավորված սրճը
սխալմամբ մատցվի այլ անձի։ Կամ,
հանցագործին հաստատապես հայտնի
և բնակարանմ ﬕայնակ գտնվող տժողի սպանթյնը բնակարանի պայթեցման, հրկիզման, փլզման եղանակով չի կարող դիտվել որպես շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյն և հակառակը՝
հանցագործին հաստատապես հայտնի և բնակարանմ ﬕայնակ չգտնվող
տժողի սպանթյնը պայթեցման,
հրկիզման, փլզման եղանակով պետք
է դիտվի որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն։ Կամ, օրինակ՝ ﬕայն
տժողի օգտագործած սննդի, ջրի թնավորմամբ կատարված սպանթյնը
չի կարող դիտվել որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն և հակառակը՝
տժողին սպանել նպատակով նաև
այլ անձանց օգտագործման համար ընդհանր սննդի և ջրի թնավորմամբ կատարված սպանթյնը պետք է դիտվի
որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն։ Կամ, օրինակ՝ հանցավորին հաս-
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տատապես հայտնի և ավտոﬔքենայով
ﬕայնակ ընթացող տժողին սպանել
նպատակով ավտովթարի կազմակերպմով սպանթյնը չի կարող դիտվել
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյն և
հակառակը՝ հանցավորին հաստատապես հայտնի և ավտոﬔքենայմ ﬕայնակ չգտնվող տժողին սպանել նպատակով ավտովթարի կազմակերպմամբ
սպանթյնը պետք է որակվի որպես
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյն։
Ինչպես նշել է Մ.Ի. Ուզնյանը, «Դատական պրակտիկան այդ հանցակազﬓ
առկա է համարմ, երբ սպանթյան
եղանակն ինքնին վտանգավոր է լինմ
շրջապատի մարդկանց կյանքի համար։
Ընդ որմ, ելակետը պետք է համարել ոչ
ﬕայն այն, թե գործադրված ﬕջոցներն
 գործիքներն իրենց բնյթով ինչպիսին են եղել, կարող էին արդյոք իրական
վտանգ ստեղծել շրջապատի մարդկանց
կյանքի համար, թե ոչ, այլև այն, թե յրաքանչյր կոնկրետ դեպքմ դրանց
գործադրման հետևանքով իրականմ
այդպիսի վտանգ ստեղծվել է, թե ոչ»։
Այսինքն՝ հանրավտանգ ﬕջոցի հանրավտանգ հատկթյնը դեռևս բավարար չէ արարքը շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
համարել համար, այլ անհրաժեշտ է,
որ յրաքանչյր կոնկրետ իրավիճակմ այն վտանգավոր լինի նախատեսված զոհից բացի այլ անձի կամ անձանց
կյանքի համար։
Սակայն հանցակազﬕ օբյեկտիվ կողøÜÜÆâ / N4 / 2016

ﬕ այս հատկանիշն առանձին վերցրած
նյնպես բավարար չէ արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով որակել համար։ Անհրաժեշտ է, որ յ0րաքանչյ0ր կոնկրետ
դեպք0մ հանցավորը գիտակցի իր
գործող0թյ0նների վտանգավոր բն0յթը ﬔկից ավելի անձանց կյանքի համար։
Օրինակ՝ Ա-ն մթ0թյան ﬔջ նկատելով այգ0ց գող0թյ0ն կատարող
անձին՝ կոտորակներով լիցքավորված
որսորդական հրացանից կրակել է նրա
0ղղ0թյամբ էւ սպանել նրան։ Սակայն
պարզվել է, որ զոհի հետ ﬕասին եղել
է ես ﬔկ անձ, որին Ա-ն չի նկատել և
չի գիտակցել իր գործող0թյան վտանգավոր բն0յթը նաև այլ անձի կյանքի
համար։ Տվյալ դեպք0մ, չնայած օգտագործած հանրավտանգ ﬕջոցին,
արարքը չի կարող որակվել որպես
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպան0թյ0ն,
քանի որ օրենք0մ նշված ծանրացնող
հանգամանքը չի ընդգրկվել հանցավորի գիտակց0թյամբ։ Այսինքն՝ օգտագործվող ﬕջոցի այլ անձի կյանքի
համար վտանգավոր բն0յթը չգիտակցելը բացառ0մ է արարքը շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպան0թյ0ն որակելը։ Ինչպես սահմանված է ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 5-րդ մաս0մ, դիտավորյալ հանցագործ0թյան
ծանրացնող հանգամանքների համար
անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվ0թյան, եթե նա գիտակցել է
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այդ հանգամանքները։
Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպան0թյ0նը կարող
է կատարվել ինչպես 0ղղակի, այնպես
էլ ան0ղղակի դիտավոր0թյամբ։ Տվյալ
դեպքմ հանցավորը գիտակցմ է իր
կողﬕց ընտրված եղանակի վտանգավոր լինելը ﬔկից ավելի անձանց կյանքի համար, նախատեսմ է վտանգավոր
հետևանքները և ﬕ դեպքմ ցանկանմ
է, որ դրանք առաջանան, իսկ մյս դեպքմ, չցանկանալով վտանգավոր հետևանքների առաջացմը, գիտակցաբար
թյլ է տալիս դրանք։ Այսինքն՝ հանցավորի դիտավորթյնն ընդգր կմ
է հանցավոր գործողթյնների հետևանքով ﬔկից ավելի ան ձանց կյանքին
վտանգ սպառնալը։ Ընդ որմ, ﬕ դեպքմ՝ որոշակի անձի կամ անձանց սպանթյան նկատմամբ հանցավորը դրսևորմ է ղղակի, և այլ անձանց մահ կամ
մարﬓական ﬖասվածք պատճառել
հնարավորթյան նկատմամբ՝ անղղակի դիտավորթյն, մյս դեպքմ՝
վտանգի ենթարկված բոլոր անձանց
նկատմամբ անղղակի դիտավորթյն։ Նման դիրքորոշմ, տարբեր ձևակերպﬓերով, արտահայտել են նաև
Մ.Ի. Յակբովիչը, Վ.Ֆ. Կիրիչենկոն,
Ն.Ի. Զագորոդնիկովը, Վ.Գ. Բելյաևը,
Ն.Մ. Սվիդլովը, Լ.Ա. Անդրեևան, Ս.Վ.
Բորոդինը և մյսները։
Տ.Վ. Կոնդրաշովայի կարծիքով, շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով սպանթյնը հնարավոր է
կատարել ինչպես ղղակի, այնպես էլ
անղղակի դիտավորթյամբ, այդ թվմ

զոհի հետ ﬕասին վտանգի ենթարկված այլ անձանց մահվան առաջացման
նկատմամբ կարող է դրսևորվել ինչպես
անղղակի դիտավորթյն, այնպես էլ
անզգշթյն։ Ա.Ն. Պոպովը նման մոտեցմը համարել է անընդնելի և նկատել, որ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյնը դիտավորյալ հանցագործթյն
է, որտեղ նախատեսված բոլոր հնարավոր հետևանքների նկատմամբ կարող
է լինել ﬕայն հանցավորի դիտավորթյնը։ Եթե որևէ հետևանքի նկատմամբ
հանցավորը դրսևորել է անզգշթյն,
ապա, ըստ նրա, այդ հետևանքը դրս է
գտնվմ տվյալ հանցակազﬕ շրջանակից։ Ա. Ն. Պոպովի տեսակետն ընդնելի է, որքանով որ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակի էթյնը ﬕայն
այն անձանց կյանքի համար վտանգավոր հետևանքների առաջացման վտանգի ստեղծﬓ է, իսկ այդպիսի փաստական հետևանքների առաջացﬓ արդեն
գտնվմ է քննարկվող հանցակազﬕց
դրս։
Որոշ հեղինակների պնդմամբ, այս
հանցագործթյան դեպքմ զոհը պետք
է կոնկրետացված լինի, քանի որ հանցագործը նպատակադրվմ է կոնկրետ
անձի սպանթյան։ Հետևաբար, ըստ
նրանց, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանթյնը կարող է կատարվել ﬕայն ղղակի դիտավորթյամբ։ Դժվար չէ նկատել, նման
տեսակետի ընդնման դեպքմ խիստ
կնեղացվի հանցակազﬕ կիրառման
շրջանակը, քանի որ այնտեղ չեն կարող

22
22

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

ընդգրկվել առանձին վերցրած անղղակի դիտավորթյամբ կատարվող հանցագործթյան դեպքերը։
Քննարկման առարկա են դարձել նաև
արարքի որակման խնդիրները՝ պայմանավորված տժողների թվով։ Ընդնվել
և գործնականմ կիրառմ է ստացել
այն դրյթը, համաձայն որի, եթե շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան ժամանակ
անձն նեցել է երկ կամ ավելի անձանց սպանել դիտավորթյն, ապա
արարքը ենթակա է որակման ոչ ﬕայն
որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն, այլև երկ կամ ավելի անձանց
սպանթյն։ Այսինքն՝ արարքը պետք է
որակվի որպես շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով երկ կամ ավելի անձանց սպանթյն, եթե հանցավորն ղղակի կամ անղղակի դիտավորթյամբ սպանել է երկ կամ ավելի
անձանց, ﬕաժամանակ նախատեսել և
գիտակցաբար թյլ է տվել այլ անձանց
կյանքին սպառնացող իրական վտանգ։
Իսկ այն դեպքերմ, երբ հանցավորը
գիտակցել է, նախատեսել և թյլ է տվել
բոլոր անձանց մահը և այլ անձանց կյանքին վտանգ չի սպւսռնացել, արարքը
ենթակա է որակման որպես երկ կամ
ավելի անձանց սպանթյն Այսինքն,
այն դեպքերմ, երբ սպանվել են վտանգի ենթարկված բոլոր անձինք, կամ հանցավորը ձգտել է մահ պատճառել ﬕ քանի անձանց, առանց այլ անձանց կյանքը
վտանգի ենթարկել, արարքը չի կարող
որակվել որպես շատերի կյանքի համար
øÜÜÆâ / N4 / 2016

վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանթյն։
Հետևաբար, հանցագործթյան կատարման եղանակը, առանձին վերցրած,
առանց դիտավորթյան ձևի, չի կարող որոշիչ լինել արարքը ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ
կետով որակել համար։ Եթե հանցավորի դիտավորթյնն ղղված է եղել
երկ կամ ավելի անձանց սպանթյանը, և նա իր գործողթյններով հասել
է իր հանցավոր նպատակին, ապա նման
դեպքմ հանցագործթյան կատարման
եղանակն արդեն որոշիչ լինել չի կարող,
և անձը քրեական պատասխանատվթյան կենթարկվի ﬕայն երկ կամ ավելի անձանց սպանթյան համար։ Օրինակ՝ հավաքված խմբի բոլոր անդաﬓերին սպանել նպատակով հանցավորի
կողﬕց նրանց վրա կրակահերթ արձակելը կամ նռնակ նետելը, չնայած հանրավտանգ եղանակին, չի կարող դիտվել
որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն, քանի որ առկա է հավաքված խմբի
բոլոր անդաﬓերին սպանել հանցավորի ﬕասնական դիտավորթյնը։
Այս առ0մով սխալ պետք է համարել
Արման Սիմոնյանի վերաբերյալ քրեական գործով նախաքննական մարﬓի և
Երևան քաղաքի քրեական դատարանի
դատավճիռը, որով Ա.Սիմոնյանը հանցավոր է ճանաչվել և դատապարտվել
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի
2-րդ մասի 6-րդ կետով, 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 185 և 235
հոդվածներով այն բանի համար, որ
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նա 2006 թվականի դեկտեմբերի 29ին Երևանի Նորագյ0ղ թաղամաս0մ
մարտական նռնակը նետել է Ա.Մելիքսեթյանի անձնական օգտագործման
ՎԱԶ 21214 մակնիշի ավտոﬔքենայի
0ղեսրահի ﬔջ, որի պայթյ0նի հետևանքով ստացած բեկորային ﬖասվածքներից Ա.Ղամոյանը մահացել է,
իսկ ﬔքենայ0մ գտնվող մյ0ս երկ0
անձինք՝ Ս. և Ա.Մելիքսեթյանները
ստացել են համապատասխանաբար
ﬕջին ծանր0թյան և ծանր մարﬓական ﬖասվածքներ։ Ինչպես պարզվել
է նախաքնն0թյամբ և դատաքնն0թյամբ և տրված որակ0ﬓերով, Ա. Սիմոնյանի դիտավոր0թյ0նն 0ղղված Է
եղել ﬔքենայ0մ գտնվող բոլոր երեք
անձանց սպայ0թյանը, հետևաբար
նման պայմաններ0մ նրա արարք0մ
առկա է ﬕայն երկ0 կամ ավելի անձանց սպան0թյան հանցակազմ, բայց
ոչ նաև շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպան0թյան հանցակազմը։
Արարքի որակմը որոշակի բարդթյն Է ներկայացնմ այն դեպքերմ,
երբ հանրավտանգ եղանակի կիրառմամբ հանցավորը մահ է պատճառել ոչ
թե ընտրած զոհին, այլ վտանգի ենթարկված այլ անձի։
Նման դեպքերմ արարքը ենթակա
Է որակման որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան փորձ և այլ ծանրացնող հանգամանքների բացակայթյան
դեպքմ՝ հասարակ սպանթյն։
Օրինակ՝ Ա-ն գտնվելով անձնական

անբարյացակամ հարաբեր0թյ0նների
ﬔջ հարևան Բ-ի հետ՝ որոշել Է սպանել
նրան և, մոտենալով վերջինիս բակին,
կոտորակներով լիցքավորված որսորդական հրացանից կրակել Է այնտեղ
գտնվող Բ-ի և նրա կնոջ 0ղղ0թյամբ,
որի արդյ0նք0մ Բ-ն ﬖասվածք չի
ստացել, սակայն կինը սպանվել է։
Տվյալ դեպք0մ կրակելով Բ-ի վրա՝ Ա-ն
փորձել Է նրան սպանել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով,
քանի որ գիտակցաբար թ0յլ Է տվել
կամ անտարբեր Է վերաբերվել նրա
կնոջ մահվան նկատմամբ։
Նման դեպքմ հանցավորի արարքը ենթակա Է որակման ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետով և 104 հոդվածի 1-ին մասով՝
որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան փորձ և հասարակ սպանթյն։
Կոնկրետ դեպքմ կնոջը մահ պատճառելը չի կարող որակվել որպես շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն, քանի որ
հանրավտանգ եղանակն ղղված է եղել
ամսն նկատմամբ, որին այդ եղանակով փորձել է սպանել հանցավորը։ Այս
խնդրի հետ կապված՝ չի կարելի համաձայնել այն իմպերատիվ դրյթի հետ,
որը տեղ է գտել ՀՀ փաստաբանների ﬕջազգային ﬕթյան կողﬕց հրատարակված «Հայաստանի Հանրապետթյան
քրեական օրենսգրքի ﬔկնաբանթյններ»–մ, համաձայն որի՝ «եթե որոշակի
անձի փոխարեն սպանվմ է ﬔկ րիշը,
ապա արարքը ենթակա է որակման ՀՀ
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քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի
2-րդ մասի 6-րդ կետով և ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 109 հոդվածով»։ Իրականմ
այդպես կարող է որակվել ﬕայն «հարվածի շեղման» կամ բոլոր այն դեպքերմ, երբ այլ անձանց մահը պատճառվել
է հանցավորի անզգշթյան հետևանքով, իսկ անղղակի դիտավորթյան
բոլոր դեպքերմ առկա է սպանթյան
հանցակազմ։
«Դիտավորյալ սպանթյնների վերաբերյալ գործերով դատական պրակտիկայի մասին» ՀՀ Գերագյն դատարանի պլենﬕ 1993 թվականի դեկտեմբերի 2-ի որոշման համաձայն, շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյան դեպքմ այլ
անձանց մարﬓական ﬖասվածք պատճառվելիս հանցավորի գործողթյնները պետք է որակվեն որպես շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյան և դիտավորթյամբ առող ջթյանը ﬖաս հասցնել
համար նախատեսող հոդվածներով։
Նման դիրքորոշմ Է արտահայտել
նաև ՌԴ Գերագյն դատարանի պլենմը սպանթյնների վերաբերյալ գործերով ինչպես նախկին, այնպես էլ 1999
թվականի հնվարի 27-ի որոշմամբ։
Լ.Լ. Կրգլիկովի կարծիքով, արարքի որակմը հանցագործթյնների
համակցթյամբ ճիշտ է, քանի որ տվյալ
սպանթյան որակյալ հանգամանքը
կատարման եղանակն է, այլ ոչ թե նրա
կիրառման հետևանքը։ Մ.Դ. Շարգորոդսկին, Բ.Վ. Զդրավոﬕսլովը նյնպես
գտնմ են, որ նման դեպքերմ պատøÜÜÆâ / N4 / 2016

ճառված մարﬓական ﬖասվածքները
պահանջմ են ինքնրյն որակմ։
Ըստ Յ.Ի. Լյապնովի, Ն.Ի. Վետրովի՝ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակի էթյնը ﬕայն այլ
անձանց համար վտանգավոր հետևանքների առաջացման վտանգի ստեղծﬓ
է, իսկ այդպիսի փաստական հետևանքների առաջաց0ﬓ արդեն գտնվ0մ է
քննարկվող հանցակազﬕց դ0րս։
Կան նաև հակառակ դիրքորոշման
կողﬓակիցներ, մասնավորապես Ս.Վ.
Բորոդինը, Ա.Ա. Պիոնտկովսկին, Վ.Դ.
Մենշագինը և այլք գտնմ են, որ մարմնական ﬖասվածքները առավել ծանր
հանցագործթյան, այսինքն՝ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան օբյեկտիվ
կողﬕ տարրերից ﬔկն են, հետևաբար և
կորցնմ են ինքնրյն հանցագործթյան նշւսնակաթյնը, ստիև ինքնրյն որակմ չեն պահանջմ։
Մեր կարծիքով, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպան0թյան ժամանակ այլ անձանց մարﬓական ﬖասվածք պատճառել0 դեպք0մ հանցավորի արարքը
պետք է որակվի սպան0թյան և դիտավոր0թյամբ մարﬓական ﬖասվածք
պատճառել0 հանցագործ0թյ0նների
համակց0թյամբ։ Իսկ այն դեպքերմ,
երբ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան դեպքմ ﬕաժամանակ հանցավորի կողﬕց նաև անզգշորեն մահ, ծանր
կամ ﬕջին ծանրթյան ﬖաս է պատճառվել նաև այլ անձանց, արարքը ՀՀ
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քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ
մասի 6-րդ կետի հետ ﬕաժամանակ ենթակա է որակման նաև ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 109, 120, 121 հոդվածներով։
Ս.Առաքելյանը նյնպես նկատել է,
որ «սպանթյան ընթացքմ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակի
կիրառﬓ աﬔնևին էլ չի նշանակմ, որ
այլ անձանց ևս պետք է ﬖաս պատճառվի։ Նշված եղանակի՝ որպես ծանրացնող հանգամանքի, էթյնն այն է, որ
վերջինիս կիրառմը ընդաﬔնը վտանգ
է սպառնմ շատերի կյանքին, իսկ նման
հետևանքների փաստացի առաջացﬓ
արդեն դրս I քննարկվող հանցակազﬕ
շրջանակներից»։
Օրինակ՝ նախաքննական մարﬓի
կողﬕց Ա.Մ0րադխանյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին, 6-րդ, 34-104 հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին, 6-րդ կետերով և 235 հոդվածի 1-ին մասով ﬔղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա Ուկրաինայի Պոլտավա քաղաք0մ ծավալած տնտեսական գործ0նե0թյան ընթացք0մ Կիև քաղաք0մ բնակվող հաﬔրկրացի Լ. Մեհրաբյւսնից պահանջելով 0 չստանալով իրեն պատկանող
առանձնապես խոշոր չափի գ0մարները, թշնամաբար է տրամադրվել նրա
նկատմամբ և. որոշել է վրեժխնդիր լինել՝ սպանել նրան։ Այդ նպատակով Ա.
Մ0րադխանյանը ապօրինի ձեռք է բերել և կրել «ՏՏ» տեսակի ատրճանակ
և փամփ0շտներ։ Այն0հետև, տեղեկանալով, որ Լ.Մեհրաբյանը գտնվ0մ
է Երևան0մ և ճշտելով, որ նա հաճախ

լին0մ է Տիգրան Մեծ փողոցի 3-րդ նրբանցքի թիվ 50 հասցե0մ բնակվող
Եղբոր՝ Ռ0բեն Մեհրաբյանի տանը,
իր հանցավոր մտադր0թյ0նն իրականացնել0 նպատակով 2002 թվականի
հ0նիսի 24-ին, ժամը 23-ի սահմաններ0մ եկել է հիշյալ տան մոտ, տեսնելով բակ0մ նստած Լ.Մեհրաբյանին 0
նրա հարազատներին, ատրճանակից
կրակոցներ է արձակել նրանց վրա և
0ղղակի դիտավոր0թյամբ սպանել
Լ.Մեհրաբյանին, ան0ղղակի դիտավոր0թյամբ՝ վերջինիս հորն 0 եղբորը՝ Վ. և Ռ. Մեհրաբյաններին, քեռ0ն՝
Ս.Հար0թյ0նյանին, տարբեր աստիճանի
հրազենային
ﬖասվածքներ
պատճառել քրոջը՝ Ք.ՄԵհրաբյանին և
քեռ0 տղային՝ Ա.Հար0թյ0նյանին։
Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով 4 անձի սպան0թյան
կատարման համար Ա.Մ0րադխանյանի հանցավոր արարքը որակելով ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերով, նախաքննական մարﬕնը Ք.Մեհրաբյանին և Ա.Հար0թյ0նյանին պաաճառած
թեթև և ծանր մարﬓական ﬖասվածքները ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112 և
117 հոդվածներով որակել0 փոխարեն
որակել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերով, որպես շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
երկ0 անձանց սպան0թյան փորձ։
Ինչպես դժվար չէ նկատել, նախաքննական մարﬓի կիրառած բահաձևը արարքը ﬕաժամանակ ՀՀ քրեական

26
26

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
և 6-րդ և 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
և 6-րդ կետերով որակելը սխալ է։ Ինչպես
արդեն նշել ենք, շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանթյան ժամանակ այլ անձանց
մարﬓական ﬖասվածք պատճառել
դեպքմ հանցավորի արարքը պետք
է որակվի սպանթյան և դիտավորթյամբ մարﬓական ﬖասվածք պատճառել հանցագործթյնների հւսմակցպամբ, քանի որ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակի էթյնը ﬕայն
այլ անձանց համար վտանգավոր հետևանքների առաջացման վտանգի ստեղծﬓ է, իսկ այդպիսի փաստական հետևանքների առաջացմը արդեն գտնվմ
է քննարկվող հանցակազﬕց դրս։ Դատաքննթյան ընթացքմ ղղվել է թյլ
տրված սխալը, և Մրադխանյանը ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին, 6-րդ կետերով, 112 հոդվածի
2-րդ մասի 5-րդ կետով, 117 հոդվածով և
235 հոդվածի 1-ին մասով դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման:
Մեկ այլ օրինակ՝ Արագածոտնի
մարզի Օշական գյ0ղի բնակիչ Արթ0ր
Զոհրաբյանը, 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ին, ժամը 1630–ի սահմաններ0մ,
հողակտորի պատկանել0թյան հարցի շ0րջ վիճաբան0թյան ﬔջ մտնելով
ն0յն գյ0ղի բնակիչներ Վերդյանների
հետ, ն0յն օրը, ժամը 1830–ի սահմաններ0մ, ոգելից խﬕչք օգտագործած
վիճակ0մ տանից վերցրել է ապօրինաբար ձեռք բերած և պահած Ֆ-1 տեսակի ձեռքի մարտական նռնակը, գնացել
øÜÜÆâ / N4 / 2016

Վերդյւսնների տան մոտ՝ հաստատապես իմանալով, որ տանն են գտնվ0մ
Վերդյանների ընտանիքի անդաﬓերը,
սպանել0 դիտավոր0թյամբ, խ0լիգանական դրդ0ﬓերից ելնելով, քաշել Է
պայթ0ցիչի օղակը և պատ0հանից
նռնակը նետել Վերդյանների տան հյ0րասենյակ, որի պայթյ0նի հետևանքով
Իրինա Վերդյանը և նրա անչափահաս
երեխաներ Արﬕնե և Արթ0ր Վերդյանները ստացած բեկորային ﬖասվածքներից մահացել են, Ֆրիդրիխ Վերդյանի առող ջ0թյան պատճառվել Է ﬕջին
ծանր0թյան, Լյովա Թովմասյանին`
ծանր ﬖաս։
Նշված հանցավոր արարքի և կատարած այլ հանցագործ0թյ0նների
համար Ա.Զոհրաբյանին ﬔղադրանք
Է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 6-րդ
և 10-րդ, 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին, 6-րդ 1ւ 10-րդ կետերով, 185 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 235 հոդվածի 1-ին մասով, 258 հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետով, 268 հոդվածի 2-րդ
մասով և 271 հոդվածով։ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին, 6-րդ 10-րղ կետերով կատարած
հանցագործ0թյան, այն է՝ խ0լիգանական դրդ0ﬓերով շատերի կյանքի
համար վտանգավոր Եղանակով երեք
անձանց սպան0թյան կատարման համար Ա.Զոհրաբյանը դատապարտվել Է
ցմահ ազատազրկման, մյ0ս հոդվածներով՝ այլ պատիժների, վերջնականը՝
ցմահ ազատազրկման։
Տվյալ գործով, փաստորեն, նյն-
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պես հանցավորի արարքը ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին,
6-րդ, 10-րդ կետերի հետ ﬕասին ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 112 և 113 հոդվածներով որա կել փոխարեն սխալմամբ
որակվել Է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 6-րդ և 10րդ կետերով։
Գործնականմ պատահմ են ոչ քիչ
դեպքեր, երբ հանցավորը գործմ է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, սակայն նրա գործողթյան արդյնքմ ոչ ﬕ հետևանք չի առաջանմ։
Օրինակ՝ հարբած վիճակմ անձը կրակահերթ է արձակել անցորդների ղղթյամբ՝ իրական վտանգի ենթարկելով
նրանց կյանքը, բայց, բարեբախտաբար,
նրանցից որևէ ﬔկը չի տժել։ Տվյալ
դեպքմ արարքի որակմը կախված
է այն բանից, թե ինչ դիտավորթյամբ
է գործել հանցավորը։ Եթե հանցավորը
գործել է որևէ ﬔկին սպանել ղղւսկի դիտավորթյամբ, արարքը ենթակա
է որակման որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպւսնթյան փորձ, իսկ եթե հանցավորը վտանգի ենթարկված բոլոր անձանց մահվան առաջացման նկատմամբ
դրսևորել է անղղակի դիտավորթյն,
ապա արարքը չի կարող որակվել որպես
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով կատարված սպանթյան
փորձ, քանի որ սպանթյան փորձը
կարող է կատարվել ﬕայն ղղակի դիտավորթյամբ։ Նման դեպքմ հանցավորը պետք է պատասխանատվթյան
ենթարկվի այն հանցագործթյան կա-

տարման համար, որի հատկանիշները,
գործի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, առկա են նրա գործողթյններմ։
Այն դեպքերմ, երբ հրկիզման, պայթեցման կամ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր այլ եղանակով կատարված
սպանթյնը զգորդվել է րիշի գյքը զգալի կամ խոշոր չափերով ոչնչացնել կամ ﬖասել հետ, ապա արարքը ենթակա է լրացցիչ որակման նաև
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 185 հոդվածի
համապատասխան մասով։ Նման դեպքերմ հանցավորի կողﬕց փաստորեն
ոտնձգթյն է կատարվմ ինչպես անձի կյանքի նկատմամբ, այնպես էլ սեփականթյան, այսինքն՝ ﬕմյանցով չպայմանավորված և մաս կամ ամբող ջթյն
չկազմող տարասեռ օբյեկտների նկատմամբ։ Իսկ երբ հանրավտանգ եղանակով կատարված սպանթյան և գյքի
ոչնչացման կամ ﬖասման հետևանքով
մարդն անզգշթյամբ մահ է պատճառվել, արարքը ենթակա է որակման
նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 185 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։
Քննարկվող հանցակազﬕ առնչթյամբ որոշակի հետաքրքրթյն կարող են ներկայացնել նաև ավտոտրանսպորտային ﬕջոցների օգտագործմամբ
կատարված
հանցագործթյնները։
Հարկ է նկատել, որ ավտոտրանսպորտային հանցագործթյններին բնթագրական է ﬔղքի անզգյշ ձևը, իսկ
սպանթյանը՝ դիտավորթյնը։ Հետևաբար, եթե անձը մահ պատճառել
նպատակով վրաերթի է ենթարկել տժողին, առկա է սպանթյան հանցա-
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կազմ, իսկ եթե այն կատարվել է այլ անձանց կյանքին իրական վտանգ սպառնալով, առկա է շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանթյան հանցակազմ։
Այն դեպքերմ, երբ հանցավորի կողﬕց հանրավտանգ եղանակը կիրառվել
է անզգշորեն, ապա արարքը չի կարող
որակվել որպես շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանթյն։
Օրինակ՝ Ա-ն մոռանալով որսորդական հրացանի լիցքավորված լինել0
մասին, սեղﬔլ է ձգանը, որի արդյ0նք0մ տեղի 0նեցած կրակոցից Բ-ն
մահացել է, Գ-ն ստացել մարﬓական
ﬖասվածք։ Փաստորեն, Ա-ն չի գիտակցել, որ իր գործող0թյ0ններով
ոտնձգ0մ է այլ անձանց կյանքի դեմ, չի
նախատեսել այդ հետևանքների առաջանալը, չնայած պարտավոր էր և կարող էր նախատեսել այն։
Չնայած հոգեկան խիստ հզմնքի
ժամանակ, ինչպես նաև անհրաժեշտ
պաշտպանթյան սահմանազանցմամբ
կատարված սպանթյնը նյնպես
կարող է տեղի նենալ այլ անձի կյանքի համար վտանգավոր եղանակի արտաքին դրսևորմամբ, բայց քանի որ այն
պայմանավորված է տժողի անօրինական վարքագծով և հանդիսանմ է դրանով պայմանավորված անձի հոգեկան
վիճակի և նրա նկատմամբ դրսևորված
բռնթյան արդյնք, այլ ոչ թե այլ անձի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
սպանել
նպատակաղղվածթյն,
այդ իսկ պատճառով հանցավորի արարøÜÜÆâ / N4 / 2016

քը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի
2-րդ մասի 6-րդ կետով չի կարող որակվել։ Նման դեպքերմ արարքը ենթակա
է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 105
կամ 108 հոդվածներով։
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը սահմանել է նաև հանրավտանգ եղանակով
կատարվող այլ հանցավոր արարքներ,
որոնց հետևանքով նյնպես վտանգվմ են անձանց կյանքն  առող ջթյնը, առաջանմ մարդկային զոհեր։
Այդ արարքներն իրենց օբյեկտիվ կողմով նման են շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանարյններին, սակայն դրանցից
տարբերվմ են հանցակազﬕ սբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշներով, շարժառիթով, նպատակով։ Օրինակ՝ դիվերսիայի
դեպքմ պայթյնների, հրկիզﬓերի,
փլզﬓերի, թնավորﬓերի ժամանակ նյնպես վտանգի է ենթարկվմ
շատերի կյանքը, սակայն դրանցով հանցագործը նախ և առաջ հետապնդմ
է պետթյնը թլացնել, այլ ոչ թե
կոնկրետ անձի կամ անձանց սպանթյան նպատակ։ Այդ իսկ պատճառով
դիվերսիոն գործողթյնների ժամանակ կատարված սպանթյան դեպքմ
հանցավորի արարքը ենթակա Է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 303 և 104
ւադվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի համակցթյամբ՝ որպես դիվերսիա և շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյն։
Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպայթյան
շարժառիթները կարող են լինել տար-
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բեր, այդ թվմ՝ շահը, վրեժը, խանդը,
նախանձը և այլն։
Նկատի նենալով, որ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյնը հանցակազﬕ
օբյեկտիվ կողﬕն առնչվող ծանրացնող
հանգամանք է, ապա հանցանքը ծանրացնող այլ հանգամանքների առկայթյան դեպքմ արարքը որակվմ է նաև
տվյալ հանցագործթյնների համար
նախատեսված կետով։
Այս հանցակազﬕ վերլծթյան ժամանակ որոշակի հետաքրքրթյն կարող են ներկայացնել նաև հանցակցթյամբ կատարված դեպքերը։
Հանցակցթյամբ կատարված սպանթյան դեպքմ սպանթյան անﬕջական կատարողը պատասխանատվթյն է կրմ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով,
կազմակերպիչը, դրդիչը, օժանդակողը՝
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-104 հոդվածի 2–րդ մասի 6-րդ կետով, բացառթյամբ հանցանքը կազմակերպված խմբի
կամ հանցավոր համագործակցթյան
կազմմ կատարելց։ Վերջին դեպքմ
հանցակիցները
պատասխանատվթյն են կրմ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով՝
առանց հղմ կատարել ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 38 հոդվածին։
Այն դեպքերմ, երբ սպանթյան կատարման շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակը չի ընդգրկվել կազմակերպչի, դրդիչի, օժանդակողի դիտավորթյամբ, ապա շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով սպանթյան

կատարման համար պատասխանատվթյն է կրմ ﬕայն կատարողը։
Տվյալ դեպքմ կազմակերպիչը, դրդիչը, օժանդակողը պատասխանատվթյն են կրմ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
38-104 հոդվածի 1-ին մասով կամ 38-104
հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան
կետով, բայց ոչ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։
Այն դեպքերմ, երբ հանցակիցները նախապես քննարկել են տժողին
կյանքից զրկել տարբեր եղանակներ,
այդ թվմ համաձայնել են տժողին
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով սպանել շրջ, կամ կազմակերպչի, դրդիչի, օժանդակողի համար ﬕևնյն է եղել, թե կատարողը ինչ
եղանակով կիրականացնի այն, բայց
գիտակցել են նաև սպանթյան հնարավոր կատարմը շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով, ապա շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
սպանթյան կատարման դեպքմ բոլոր
հանցակիցներն էլ պատասխանատվթյն են կրմ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով սպանթյան
կատարման համար, այդ թվմ՝ սպանթյան անﬕջական կատարողը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետով, կազմակերպիչը, դրդիչը,
օժանդակողը՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
38-104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։
Քրեական իրավնքի տեսթյան
ﬔջ ընդնված տեսակետի համաձայն,
հանցակցի գործողթյնները բնթագրող և այլ հանցակցի դիտավորթյամբ
չընդգրկված ծանրացնող հանգամանք-
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ները ﬔղսագրվմ են ﬕայն նրան, մ
վերաբերմ են։ Այսպես, եթե դրդիչը հակել է կատարողին սպանթյնը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարելն, բայց կատարողը գիտակցաբար ընտրել է հանցագործթյան
կատարման ոչ հանրավտանգ եղանակ,
ապա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված ծանրացնող հանգամանքը կարող է
ﬔղսագրվել ﬕայն դրդիչին, իսկ կատարողը այլ ծանրացնող հանգամանքների բացակայթյան դեպքմ պատասխանատվթյն է կրմ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասով։
Այն դեպքերմ, երբ անձը կամովին
հրաժարվել է շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով սպանթյնը
ﬕնչև վերջ հասցնելց, նա ենթակա է
քրեական պատասխանատվթյան ﬕայն այն դեպքմ, երբ նրա փաստացի
կատարած արարքը այլ հանցակազմ է
պարնակմ։ Օրինակ, եթե հանցավորը փորձել է բնակարանը հրկիզել
եղանակով սպանել իր հետ թշնամական հարաբերթյան ﬔջ գտնվող անձին, սակայն լսելով բնակարանմ գտնվող անձանց լացի և օգնթյն կանչող
ձայները, զղջացել և հրաժարվել է իր
մտադրթյնը ﬕնչև վերջ հասցնելց,
հանգցրել է կրակը, օգնել տժողներին անﬖաս ազատվելն, սպանթյան
հանցակազմը բացակայմ է, իսկ տժողի գյքին զգալի չափերի ﬖաս պատճառել դեպքմ առկա է ﬕայն հրկիզման եղանակով գյքի դիտավորթյամբ
ոչնչացման հանցակազմ։
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Այն դեպքերմ, երբ շատերի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակով սպանթյնը կատարվել է այնպիսի անձանց
օգտագործել ﬕջոցով, ովքեր օրենքի
ժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվթյան (քրեական պատասխանատվթյան համար սահմանված
տարիքի հասած չլինել կամ անﬔղսնակ լինել պատճառով) հանցակցթյնը բացակայմ է, և տվյալ դեպքմ
հանցագործթյան կազմակերպիչը կամ
դրդիչն ինքն է հանդիսանմ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
սպանթյան ﬕջնորդավորված կատարողը։
Վերը շարադրյալի արդյնքմ արվմ են ներքոհիշյալ հետևթյնները.
1. Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյնների թվին են դասվմ դիտավորթյամբ մահ պատճառել այնպիսի
դեպքերը, երբ սպանթյան կատարման
եղանակը հանցավորի համար ակնհայտորեն վտանգ է սպառնմ ոչ ﬕայն
տժողի, այլև թեկզև ﬔկ անձի կյանքին ևս։
Նկատի նենալով, որ գործող
օրենսդրթյնը
հստակթյն
չի
մտցրել վտանգի ենթարկված անձանց
թվի հարցմ, իսկ «շատեր» հասկացթյնը ﬔկնաբանվմ է ոչ թե տառացի,
այլ տարածական, այսինքն՝ տժողից
բւսցի-թեկզև ﬔկ անձի կյանքին վտանգ
սպառնալը գործնականմ համարվմ է
շատերի կյանքի համար վտանգավոր,
ապա առավել հստակ կլինի օրենքի «շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղա-
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նա կով» ձևակերպմը փոխարինել «այլ
անձի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով» ձևակերպմամբ։
2. Հանցավորի կողﬕց այնպիսի
ﬕջոցի օգտագործմը, որը կիրառման
պահից սկսած տևական ժամանակով
վտանգ է ստեղծմ անորոշ թվով անձանց կյանքի համար, անկախ դեպքի
պահին կիրառման վայրմ տժողից
բացի այլ անձի գտնվել հանգամանքից, կարող է ճանաչվել հանրավտանգ։
3. Իր բացակայթյամբ օգտագործվող և տեսանելի վերահսկողթյնից
դրս գտնվող հանրավտանգ ﬕջոցների
կիրառման ժամանակ (նախապես տեղադրված պայթցիկ սարք, սառնարանմ կամ ﬔքենայմ թողնված թնավորված սննդ և այլն) հանցավորը հիմնականմ դրսևորմ է անորոշ, չկոնկրետացված դիտավորթյն, հետևաբար՝ նրա թյլ տված արարքը ենթակա
է որակման ըստ փաստացի առաջացած
հետևանքների, այսինքն այլ ծանրացնող
հանգամանքների բացակայթյան դեպքմ ﬔկ անձի սպանթյնը ենթակա է
որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104
հոդվածի 1-ին մասով, երկ կամ ավելի
անձանց մահվան դեպքմ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին կետով, ﬔկ անձի մահվան և մյսների կյանքին վտանգ սպառնալ դեպքմ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով, ﬔկ անձի մահվան և մյսներին մարﬓական
ﬖասվածք պատճառել դեպքմ՝ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ
մասի 6-րդ կետով և դիտավորթյամբ

մարﬓական ﬖասվածք պատճառել
համար նախատեսված հոդվածով, երկ
կամ ավելի անձանց մահվան և այլ անձանց մարﬓական ﬖասվածք պատճառել դեպքմ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 6-րդ կետերով և դիտավորթյամբ մարﬓական
ﬖասվածք պատճառել համար նախատեսված հոդվածով։
4. Այն դեպքմ, երբ օգտագործված
ﬕջոցը կարող է վտանգավոր լինել բազմաթիվ անձանց համար, սակայն կարող
է մահ պատճառել վտանգի ենթարկված
անձանցից ﬕայն ﬔկին, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակը բացակայմ է։
5. Հանցագործթյան կատարման
եղանակը առանձին վերցրած չի կարող
հիմք հանդիսանալ արարքը շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյն որակել
համար։ Անհրաժեշտ է, որ սպանթյան
հանրավտանգ եղանակը ընդգրկված լինի հանցավորի դիտավորթյամբ։
6. Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանթյնը կարող
է կատարվել ինչպես ղղակի, այնպես էլ
անղղակի դիտավորթյամբ։ Հանցավորը գիտակցմ է իր կողﬕց ընտրված
եղանակի վտանգավոր լինելը ﬔկից
ավելի անձանց կյանքի համար, նախատեսմ է վտանգավոր հետևանքները և
ﬕ դեպքմ ցանկանմ է դրանց առաջացմը՝ իսկ մյս դեպքմ չցանկանալով դրանց առաջացմը, գիտակցաբար
թյլ է տալիս դրանք։
7. Այն դեպքմ, երբ արդյնքմ
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սպանվել են վտանգի ենթարկված բոլոր
անձինք և նրանցից բացի այլ անձանց
կյանքը վտանգի չի ենթարկվել, արարքը ենթակա է որակման ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
կետով որպես երկ կամ ավելի անձանց
սպանթյն, իսկ այն դեպքմ, երբ նախատեսված զոհերից բացի այլ անձի կամ
անձանց կյանքը նյնպես ենթարկվել է
վտանգի, սակայն փաստացի նրանք չեն
տժել, արարքը ենթակա է որակման ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին և 6-րդ կետերով որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված երկ կամ ավելի անձանց սպանթյն։
8.
Այն դեպքմ, երբ հանցավորն
ղղակի դիտավորթյամբ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
նախատեսված անձին սպանել փոխարեն անղղակի դիտավորթյամբ
սպանել է իրական վտանգի ենթարկված
այլ անձի, արարքը ենթակա է որակման
որպես շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան փորձ և այլ ծանրացնող հանգամանքների բացակայթյան դեպքմ՝
հասարակ սպանթյն։
9. Այն դեպքերմ, երբ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանթյան ժամանակ
հանցավորը ﬕաժամանակ մարﬓական
ﬖասվածք է պատճառել վտանգի ենթարկված այլ անձի, արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետի հետ ﬕաժամանակ ենթակա
I որակման նաև մարﬓական ﬖասվածք
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պատճառել համար պատասխանատվթյն նախատեսող հոդվածով։ Այն
դեպքե րմ, երբ հանցավորի այդ նյն
գործողթյնների արդյն քմ ընդհանրապես որևէ ﬔկին ﬖաս չի պատճառվել, ապսւ սպանթյան ղղակի դիտավորթյան դեպքմ առկա է շսւ տերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպա նթյան փորձ, իսկ
անղղակի դիտավորթյան դեպքմ՝
այ| հանցակազﬕ առկայթյն կամ բացակայթյն։
10. Այն դեպքերմ, երբ շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
կատարված սպանթյան դեպքմ հանցավորի կողﬕց նաև անզգշթյամբ
մահ է պատճառվել այլ անձի, արարքը ենթակա է որակման ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ
կետի և 109 հոդվածների համակցթյամբ։
11. Հանրավտանգ ﬕջոցի անզգյշ
օգտագործմամբ մահ պատճառել դեպքմ արարքը ենթակա է որակման ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 109 հոդվածով։
12. Այն դեպքերմ, երբ սպանթյան կատարման շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակը չի ընդգրկվել կազմակերպչի, դրդիչի, օժանդակողի դիտավորթյամբ, ապա շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանթյան կատարման համար
պատասխանատվթյն է կրմ ﬕայն
կատարողը։ Տվյալ դեպքմ կազմակերպիչը, դրդիչը, օժանդակողը պատասխանատվթյն են կրմ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 38-104 հոդվածի 1-ին մասով
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կամ 38-104 հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան կետով, բայց ոչ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետով։
13. Այն դեպքերմ, երբ հանցակիցները նախապես քննարկել են տժողին
կյանքից զրկել տարբեր եղանակներ,
այդ թվմ համաձայնել են տժողին
շատերի կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով սպանել շրջ, կամ կազմակերպչի, դրդիչի, օժանդակողի համար ﬕևնյն է եղել, թե կատարողն ինչ
եղանակով կիրականացնի այն, բայց
գիտակցել են նաև սպանթյան հնարա-

վոր կատարմը շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով, ապա շատերի
կյանքի համար վտանգավոր եղանակով
սպանթյան կատարման դեպքմ բոլոր
հանցակիցներն էլ պատասխանատվթյն են կրմ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով սպանթյան
կատարման համար, այդ թվմ սպանթյան անﬕջական կատարողը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետով, կազմակերպիչը, դրդիչը,
օժանդակողը՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
38-104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։
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ՔՆՆԻՉԻ (ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԱՐՅԹԸ ՉԸՆԴՆԵԼ
ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Ղամբարյան Արթ ր
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի տեղակալ,
Հայ–ռսական համալսարանի պետթյան և
իրավնքի տեսթյան ամբիոնի վարիչ,
Իրավաբանական գիտթյնների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հոդվածմ հեղինակը քննարկմ է քննիչի կողﬕց քրեական գործը վարյթ չընդնել
իրավական հետևանքները, մասնավորապես` ապացյցների թյլատրելիթյան վրա դրա
ազդեցթյնը։ Հոդվածմ նշվմ է, որ քննիչը կոնկրետ գործով նախաքննթյն կատարել իրավասթյն է ձեռքբերմ քննչական բաժնի պետի հանձնարարթյան հիման վրա,
ստի քրեական գործը վարյթը չընդնելը թեև օրենքի խախտմ է, սակայն այն օրենքի
էական խախտմ չէ և չի կարող հանգեցնել ապացյցների անթյլատրելիթյան։
Բանալի բառեր` վարյթ ընդնել, քննիչ, քննչական խմբ, օրենքի կոպիտ խախտմ,
ապացյցի թյլատրելիթյն։

Ապացյցների
թյլատրելիթյան
մասին կանոնները սահմանված են ﬕ
շարք նորմատիվ-իրավական ակտերմ:
Այսպես՝ ՀՀ Սահմանադրթյան 22-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ արգելվմ է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված
ապացյցների օգտագործմը: ՀՀ քր.
դատ. օր-ը համալիր կերպով կարգավորմ է ապացյցների թյլատրելիթյան պահանջները, սահմանմ ապացյցների հավաքման եղանակները և
կարգը, ինչպես նաև այն տվյալները,
որոնք չեն կարող օգտագործվել որպես
ապացյց: Ապացյցների թյլատրելիթյան կանոններ պարնակմ են
նաև այլ օրենքներ: Բանն այն է, որ ՀՀ
քր. դատ. օր–մ խոսվմ է ոչ թե քրեադատավարական օրենքի, այլ օրենքի
էական խախտմամբ ստացված տվյալների անթյլատրելիթյան մասին, սøÜÜÆâ / N4 / 2016

տի տվյալները կարող են անթյլատրելի
ճանաչվել, եթե դրանք ձեռք են բերվել
այլ օրենքների պահանջների խախտմամբ, հատկապես՝ եթե խոսքն այլ փաստաթղթերի մասին է: Ապացյցի թյլատրելիթյնը որոշելիս պետք է պահպանել չորս «պատշաճ»- ի կանոններ՝
1. ապացյցի ձեռքբերման պատշաճ
դատավարական կարգ,
2. ապացյցը ձեռք բերող պատշաճ
սբյեկտ,
3. ապացյցի ձեռքբերման պատշաճ
աղբյր,
4. ապացյցի ձեռքբերման պատշաճ
եղանակ1:

35

1
Այս մասին մանրամասն տես Ղամբարյան Ա.
Ապացյցների թյլատրելիթյնը քրեական
դատավարթյնմ (ﬕնչդատական վարյթ)։
Մենագրթյն., Եր.: Հրատ. «Եգեա». 2004,
Հայաստանի Հանրապետթյան քրեական
դատավարթյն: Մաս 1, Հեղ. Խմբ: Գիտ.
խմբ. Ա. Ղամբարյան, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016,
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Ընդհանր
մոտեցման
համաձայն` քննիչը համարվմ է ոչ պատշաճ
սբյեկտ, եթե նախաքննթյն է իրականացրել առանց քրեական գործը վարյթ ընդնել մասին որոշմ ընդնել։ Ընդհանր կանոնի համաձայն`
քրեական գործով նախաքննթյն
կատարել իրավնք նի այն քննիչը,
ով գործն ընդնել է իր վարյթ: Եթե
քրեական գործ հարցել է քննիչը և այն
ընդնել է իր վարյթ, ապա քրեական
գործ հարցել և այն իր վարյթ ընդնել մասին կազմվմ է ﬕասնական
որոշմ ( ՀՀ քր. դատ. օր-ի 192-րդ հոդված), իսկ մյս դեպքերմ կայացվմ է
առանձին որոշմ:
Քրեական գործը վարյթ չընդնել
պայմաններմ քննիչը կարող է համարվել պատշաճ սբյեկտ հետևյալ երեք
դեպքերմ.
Առաջին՝ բացակայ0մ է քրեական գործը վար0յթ ընդ0նել0 մասին
որոշ0մը, սակայն նյ0թերով առկա է
քննչական բաժնի պետի հանձնարար0թյ0նը (մակագր0թյ0նը)` իրականացնել0 նախաքնն0թյ0նը։ ՀՀ քր.
դատ. օր–ի 193–րդ հոդվածի 1–ին մասի
1-ին կետի համաձայն` քննչական բաժնի պետը նախաքննթյան կատարմը
հանձնարարմ է իրեն ենթակա քննիչին, գործն՝ իրեն ենթակա ﬕ քննիչից
հանձնմ է մյսին։ Քննչական բաժնի պետի` նախաքննթյն կատարել
մասին հանձնարարթյնը վարչաիրավական ակտն է, որով անհատականացվմ է այն քննիչը, ով տվյալ քրեական
գործով իրավաս է իրականացնել
նախաքննթյն։
Երկրորդ՝ քրեական գործի նյ0թե-

րով նոր քրեական գործ հար0ցել0 և
այն առանձին վար0յթ0մ առանձնացնել0 որոշման եզրափակիչ մաս0մ՝
բացակայ0մ է վար0յթ ընդ0նել0
մասին նշ0մը, սակայն նշված որոշման ﬔջ առկա է այն դատավարական
նորմը, որի համաձայն քրեական գործ
հար0ցել0ց հետո քննիչը ձեռնամ0խ
է լին0մ նախաքնն0թյ0ն կատարել0։
Ինչպես նշվեց, քննիչը չի կարող իր նախաձեռնթյամբ, առանց բաժնի պետի
հանձնարարթյան որևէ գործ ընդնել
վարյթ, բացառթյամբ այն դեպքի,
երբ քննիչը իր վարյթմ եղած գործի
քննթյան ընթացքմ հարցմ է քրեական գործ, եթե հայտնաբերվել է նոր
հանցագործթյան դեպք, որը կատարել է այլ անձ (ՀՀ քր. դատ. օր–ի 55–րդ
հոդվածի 2–րդ մաս): Այս դեպքմ քննիչը որոշմ է կայացնմ քրեական գործի
նյթերով նոր քրեական գործ հարցել և այն առանձին վարյթմ առանձնացնել մասին։ ՀՀ քննչական կոﬕտեի կարգապահական հանձնաժողովը
քննարկել է քննիչի կողﬕց քրեական
գործի նյթերով նոր քրեական գործ
հարցել և այն առանձին վարյթմ
առանձնացնել մասին որոշմ կայացնելիս այդ քրեական գործը վարյթ չընդնելը՝ որպես օրենքի կոպիտ խախտմ հանդիսանալ հարցը: Կարգապահական հանձնաժողովը սﬓասիրելով նյթերը, հաստատված է համարել հետևյալ հանգամանքները. 1) քննիչը
որոշմ է կայացրել քրեական գործ
հարցել և այն առանձին վարյթմ
առանձնացնել մասին, 2) քրեական
գործը հարցել առիթ է հանդիսացել քննիչի վարյթմ գտնվող՝ ﬔկ այլ
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քրեական գործով իր լիազորթյններն
իրականացնելիս
հանցագործթյան
տվյալների հայտնաբերմը, 3) քննիչը
քրեական գործը հարցել է հատկ ռեժիմով, այն է՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ
հոդվածով սահմանված քրեական գործի
նյթերով նոր գործ հարցել կարգով:
Քրեական գործ հարցել և այն առանձին վարյթմ առանձնացնել մասին
որոշմ կայացնելիս քննիչը ղեկավարվել է նաև ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ և
187-րդ հոդվածներով, 4) քրեական գործ
հարցել և այն առանձին վարյթմ
առանձնացնել մասին որոշման եզրափակիչ մասմ նշված չէ քննիչի կողﬕց վարյթ ընդնել կամ նախաքննթյան ղարկել մասին, 5) քննիչը
տվյալ քրեական գործով կատարել է ﬕ
շարք քննչական և այլ դատավարական
գործողթյններ:
ՀՀ քննչական կոﬕտեի կարգապահական հանձնաժողովը 08.05.2015թ.
ﬕաձայն որոշել է, որ քննիչի կողﬕց
քրեական գործի նյթերով նոր քրեական գործ հարցել և այն առանձին
վարյթմ առանձնացնել որոշման
եզրափակիչ մասմ վարյթ ընդնել
մասին նշմ չկատարելը «Հայաստանի
Հանրապետթյան քննչական կոﬕտեի
մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին
մասի իմաստով օրենքի կոպիտ խախտմ չէ այն պատճառաբանթյամբ, որ
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 184-րդ հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասի համաձայն՝ քննիչն իր վարյթմ գտնվող քրեական գործի նյթերով կայացնմ է որոշմ նոր գործ
հարցել և այն առանձին վարյթմ
առանձնացնել մասին: Որոշման ﬔջ
պետք է նշվեն գործի հարցման և անøÜÜÆâ / N4 / 2016

ջատման հիմքերը, դրվագները և անձինք, քրեական օրենքի այն հոդվածը,
հոդվածի մասը կամ կետը, որի հատկանիշներով գործ է հարցված և անջատված է առանձին վարյթմ, անջատված գործը նախաքննթյան ղարկել
կամ գործն իր վարյթն ընդնել մասին որոշմը: Նշված նորﬔրից բխմ
է, որ քննիչը իր վարյթմ գտնվող
քրեական գործի նյթերով նոր գործ
հարցել և այն առանձին վարյթմ
առանձնացնելց հետո անջատված
գործն ընդնմ է վարյթ կամ ղարկմ նախաքննթյան: Տվյալ դեպքով
թեև քրեական գործ հարցել և այն
առանձին վարյթմ առանձնացնել
մասին որոշման եզրափակիչ մասմ
բացակայմ է քննիչի կողﬕց «վարյթ
ընդնել մասին» հիշատակմ, սակայն տվյալ քրեական գործով քննիչը
նոր քրեական գործ հարցելց հետո
այն ոչ թե ղարկել է նախաքննթյան,
այլ իրավաբանորեն և փաստացիորեն
ընդնել է վարյթ, ինչը հիﬓավորվել է
հետևյալ հանգամանքներով.
1) քրեական գործ հարցել և այն
առանձին վարյթմ առանձնացնել
մասին որոշման ﬔջ քննիչը ղեկավարվել է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդվածով, որը կարգավորմ է քրեական
գործ հարցելց հետո դրա ընթացքը:
Այսպես, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` քրեական
գործ հարցելց հետո քննիչը ձեռնամխ է լինմ գործով նախաքննթյան
կատարմանը` այդ մասին անհապաղ
տեղյակ պահելով դատախազին: Եթե
քննիչը հարցմ է քրեական գործ և
անջատված գործը նախաքննթյն կա-
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տարել համար ղարկմ է այլ քննիչի,
ապա այդ դեպքմ ՀՀ քր. դատ. օր-ի
187-րդ հոդվածը կիրառելի չէ: Սյն գործով քննիչը, քրեական գործ հարցել
և այն առանձին վարյթմ առանձնացնել մասին որոշման ﬔջ ղեկավարվելով ՀՀ քր. դատ. օր-ի 187-րդ հոդվածով,
ձեռնամխ է եղել նախաքննթյան կատարմանը:
2) քննիչը քրեական գործ հարցել
և այն առանձին վարյթմ առանձնացնել մասին որոշմ կայացնելց հետո
տվյալ քրեական գործով կատարել է ﬕ
շարք քննչական և այլ դատավարական
գործողթյններ:
Երրորդ` եթե քննչական բաժնի պետի որոշմամբ նախաքնն0թյան կատար0մը հանձնարարվել է քննչական
խմբին, իսկ խմբի ղեկավարը քրեական
գործը վար0յթ ընդ0նել0 որոշ0մ չի
կայացրել, սակայն նախաքնն0թյան
կատար0մը քննչական խմբի ղեկավարին հանձնարարել0 մասին որոշման
ﬔջ նշվել են բոլոր քննիչները, որոնց
հանձնարարվ0մ է նախաքնն0թյան
կատար0մը, այդ թվ0մ` խմբի ղեկավար քննիչը:
Գիտթյան ﬔջ վիճելի է քննչական խմբի անդաﬓերի կողﬕց քրեական գործը վարյթ ընդնել հարցը։
Արդյո՞ք քննչական խմբի անդաﬓերը,
ղեկավարվելով ՀՀ քր. դատ. օր–ի 55–
րդ հոդվածի 2–րդ մասով, պարտավոր
են քրեական գործն ընդնել վարյթ։
Գիտթյան ﬔջ նշվմ է, որ քննչական
խմբի յրաքանչյր անդամ պարտավոր
է առանձին որոշմամբ գործն ընդնել
իր վարյթ, որից հետո ﬕայն նա իրավնք նի մասնակցել քննչական խմբի

այլ քննիչների կողﬕց կատարվող քննչական գործողթյններին, անձամբ
կատարել քննչական գործողթյններ,
ինքնրյն ընդնել դատավարական
որոշﬓեր, բացառթյամբ այն որոշﬓերի, որոնց կայացմը քննչական
խմբի ղեկավարի բացառիկ իրավասթյնն է1։ Առանձին հեղինակներ, համադրելով քննչական խմբի ղեկավարը
քրեական գործն ընդնմ է վարյթ
(ՀՀ քր. դատ. օր-ի 195-րդ հոդվածի 1-ին
մաս) և քննիչը գործն ընդնմ է իր վարյթ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) օրենսդրական դրյթները,
եզրակացնմ են, որ ﬕայն քննչական
խմբի ղեկավարի կողﬕց քրեական գործը վարյթ ընդնելը խմբի մյս քննիչների մոտ չի առաջացնմ քրեական
գործի քննթյանը մասնակցել լեգիտիմ իրավնք: Նման հակասթյնից
խսափել համար, քննչական խմբի
ղեկավարը պետք է որոշմ կայացնի
քրեական գործը քննչական խմբի կողﬕց վարյթ ընդնել մասին, որտեղ
անվանական կնշվի քննչական խմբի
ողջ կազմը, իսկ քննչական խմբի յրաքանչյր քննիչ կստորագրի այդ որոշմը: Այս կարգը պահպանել դեպքմ
քննչական խմբի քննիչը իրավասթյն
կնենա անձամբ կատարել քննչական գործողթյններ և կայացնել
որոշﬓեր2:
Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации. Учебник. Отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и
доп. М.: 2013. С.453-454.
1
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Курс уголовного судопроизводства. Учебник.
Под ред. В.А. Михайлова. Досудебное и судебное производство. Т. 2. М.: 2006. С. 106107.
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ՀՀ քր. դատ. օր–ի 194–րդ և 195–րդ
հոդվածներմ հստակ սահմանված է,
որ քրեական գործը վարյթ է ընդնմ քննչական խմբի ղեկավարը։ Նման
կարգավորման հիմքմ ընկած է այն
տրամաբանթյնը, որ քննչական խմբի ղեկավարը պաշտոնատար անձ է ով
ներկայացնմ է քննչական խմբը և
քրեական գործը վարյթ է ընդնմ
քննչական խմբի աննից, որի պայմաններմ վերանմ է քննչական խմբի յրաքանչյր անդաﬕ կողﬕց քրեական
գործը վարյթ ընդնել անհրաժեշտթյնը։
Գործնականմ հանդիպմ են դեպքեր, երբ քրեական գործը քննմ է քննիչը` ﬕանձնյա, այնհետև` քննչական
բաժնի պետը որոշմ է ստեղծել քննչական խմբ և խմբի ղեկավար նշանակել
նախկինմ քրեական գործը վարյթ
ընդնած և քննթյն կատարած քննիչին։ Նման դեպքմ հարց է ծագմ` քննչական խմբի ղեկավարն արդյո՞ք պետք է
գործն ընդնի վարյթ, եթե ﬕնչև քննչական խմբ ստեղծելը, նա արդեն իսկ
քրեական գործն ընդնել էր վարյթ։
Կարծմ ենք, որ նման դեպքերմ քննչական խմբի ղեկավարը ևս պետք է որոշմ կայացի քրեական գործը վարյթ
ընդնել մասին, քանի որ նախկինմ
նա քրեական գործն ընդնել է վարյթ
որպես անհատ քննիչ և իրականացրել
է նախաքննթյն, ﬕնչդեռ քննչական
խմբ ստեղծել դեպքմ փոխվմ է
նրա կարգավիճակը. նա քրեական գործը վարյթ է ընդնմ է որպես քննչական խմբի ղեկավար (ներկայացցիչ)։
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը քննչական խմբի ղեկավարի կողﬕց գործը
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վարյթ չընդնել հարցին անդրադարձել 06.05.2005թ. գործը լրացցիչ
նախաքննթյան ղարկել մասին
որոշմամբ և նշել է, որ քննչական խմբի ղեկավարի կողﬕց առանց քրեական գործը վարյթ ընդնել մասին
որոշմ կայացնել գործով քննչական
գործողթյններ կատարելը քրեադատավարական օրենքի էական խախտմ
է, և քննիչի կողﬕց թյլ տրված օրինականթյան սկզբնքի խախտմամբ
ստացված ապացյցները անթյլատրելի են: Նյն գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 17.02.2009թ. թիվ ՎԲ-01/09
գործով կայացված որոշման 29–րդ կետմ նշել է, որ առաջին նախաքննթյան ընթացքմ ապացյցները ձեռք
են բերվել քննչական և դատավարական
գործողթյններ կատարել իրավնք
չնեցող անձանց կողﬕց և չեն կարող օգտագործվել որպես ապացյցներ, գործը վարյթ ընդնած քննիչը
նոր նախաքննթյամբ դրանք ﬔղադրանքի հիմքմ չի դրել: Լրացցիչ նախաքննթյամբ, պատշաճ իրավական
ընթացակարգի շրջանակներմ, ՀՀ քր.
դատ. օր–ի 115-րդ և 122-րդ հոդվածների հիման վրա` քննիչի որոշﬓերով այլ
փաստաթղթեր և իրեղեն ապացյցներ
են ճանաչվել քրեական գործի փաստական հանգամանքները պարզել համար նշանակթյն նեցող տվյալները
հաստատող օբյեկտիվ տեղեկթյններ
պարնակող փորձաքննթյնների եզրակացթյնները, այդ թվմ` տեսաձայնագրային փորձաքննթյան եզրակացթյնը, տեսաերիզների զննման
արձանագրթյնը, քննչական փորձարարթյան փաստերի տեսագրթյն-
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ները պարնակող տեսաձայներիզները, որոնք նոր նախաքննթյամբ հարցաքննված վկաների ցցմնքների հետ
ﬕասին դրվել են ﬔղադրանքի հիմքմ1:
Կարծ0մ ենք, որ քրեական դատավարթյան պրագմատիկ ակնքների զարգացման ժամանակակից ﬕտﬓերի
տեսանկյնից ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
06.05.2005թ. որոշման ﬔջ նշված մոտեցմը վերանայման կարիք նի։
Այսպիսով կարելի է եզրակացնել`
Առաջին` քննիչը կոնկրետ գործով
քննթյն կատարել իրավասբյեկտթյն է ձեռք բերմ ոչ թե գործը վարյթ ընդնել որոշմամբ, այլ քննչական բաժնի պետի հանձնարարթյան
հիման վրա: Քննիչը չի կարող իր նախաձեռնթյամբ, առանց բաժնի պետի
հանձնարարթյան որևէ գործ ընդնել
վարյթ, բացառթյամբ այն դեպքի,

երբ քննիչը իր վարյթմ եղած գործի
քննթյան ընթացքմ հարցմ է քրեական գործ, եթե հայտնաբերվել է նոր
հանցագործթյան դեպք, որը կատարել
է այլ անձ (ՀՀ քր. դատ. օր–ի 55–րդ հոդվածի 2–րդ մաս):
Երկրորդ` քննիչի կողﬕց վարյթ
ընդնել մասին որոշմ չկայացնելը
բոլոր դեպքերմ օրենքի խախտմ է,
սակայն վերը նկարագրված իրավիճակներմ` այն օրենքի էական կամ կոպիտ
խախտմ չէ, ստի ապացյցներն անթյլատրելի ճանաչել հիմք չէ։
Երրորդ` եթե բացակայմ են նախաքննթյն կատարել վերաբերյալ
քննչական բաժնի պետի հանձնարարթյնը և քրեական գործը վարյթ
ընդնել մասին որոշմը, ապա քննիչը համարվմ է ոչ պատշաճ սբյեկտ,
ինչն ապացյցն անթյլատրելի ճանաչել հիմք է։

Կարծմ ենք, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. որոշմը կիրառելի չէ քննարկվող
իրավիճակմ ստորև նշված պատճառաբանթյամբ: Առաջին՝ ՀՀ դատական օրենսգիրքը
ժի ﬔջ է մտել 18.05.2007թ., ﬕնչ այդ ժամանակահատվածը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
դիրքորոշﬓերը ձևական իրավաբանական իմաստով պար-տադիր չեն այլ ատյանի
դատարանների համար: Այս առմով, ՀՀ վճռաբեկ դա-տարանի 06.05.2005թ. որոշմը
չի կարող վկայակոչվել որպես իրավաբանորեն պար-տադիր դիրքորոշմ: Ինչ վերաբերմ
է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 17.02.2009թ. թիվ ՎԲ-01/09 գործով որոշման 29-րդ կե-տին,
ապա այն ոչ թե վերահաստատմ է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. որոշմը,
այլ վերարտադրմ է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 105-րդ հոդվածմ ամրագրված այն դրթյնը,
ըստ որի քրեական գոր-ծով վարյթմ ﬔղադրանքի հիմքմ չեն կարող դրվել և որպես
ապացյց օգ-տագործվել այն նյթերը, որոնք ձեռք են բերվել` տվյալ քրեական գործով
քրեական դատավարթյն իրականացնել, հա-մապատասխան քննչական կամ այլ դատավարական գործողթյն կատա-րել իրավնք չնեցող անձի կողﬕց: Երկրորդ՝ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 06.05.2005թ. և 17.02.2009թ. որոշﬓերի սﬓասիրթյնը
ցյց է տալիս, որ այս գործով բացակայել է ոչ ﬕայն քննչական խմբի ղեկավարի կողﬕց
գործը վարյթ ընդնել մասին որոշմը, այլ նաև՝ որպես անհատ քննիչի կողﬕց գործը
վարյթ ընդնել որոշմը: Մինչդեռ ﬔր կողﬕց քննարկվող իրավիճակը վերաբերմ է
այն դեպքերին, երբ անհատ քննիչը քրեական գործն ընդնել է վարյթ, այնհետև` նյն
գործը հանձնարարվել է քննչական խմբին, իսկ խմբի ղեկավար է նշանակվել վարյթն
իրականացնող քննիչը, ով որպես խմբի ղեկավար որոշմ չի կայացրել գործը վարյթ
ընդնել մասին:
1
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ԽԼԻԳԱՆԱՆ ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԲՆԹԱԳԻՐԸ
Գրիգոր Սարգսյան
ՀՀ քննչական կոﬕտեի քրեական գործերի քննթյան
աջակցթյան վարչթյան պետ

Խլիգանթյնը հանրորեն առավել վտանգավորթյն ներկայացնող
արարք է, որն էական ﬖաս է պատճառմ ինչպես պետթյան, այնպես էլ
քաղաքացիների իրավնքներին և օրինական շահերին: Հետևաբար, խլիգանթյան դեմ պայքարը եղել և ﬓմ է
իրավապահ մարﬕնների առաջնահերթ
խնդիրներից ﬔկը, որի լծման արդյնավետթյնը պայմանավորված է ﬕ
շարք գործոններով, այդ թվմ` քրեական օրենսդրթյան կատարելագործմամբ և դրա կիրարկման պրակտիկայի
ձևավորմամբ1:
Հ/Հ

Խլիգանթյան` որպես հակասոցիալական երևյթի հանրորեն վտանգավորթյան բարձր աստիճանը պայմանավորված է նաև դրա տարածվածթյամբ, ինչի մասին վկայմ են վիճակագրական տվյալները:
ՀՀ քննչական կոﬕտեի տարածքային մարﬕններ մ 2015թ. ընթացք մ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի հատկանիշներով հար ցված և քննված քրեական գործերի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ
Ընդհան0ր

Տեղեկատվ0թյան բն0յթը

Երևան

Մարզեր

1.

Վարյթմ եղած քրեական գործեր

225

160

65

2.

Դատարան ղարկված քրեական գործեր

68

41

27

3.

Կարճված քրեական գործեր

56

41

15

4.

Կասեցված քրեական գործեր

34

29

5

5.

Այլ քննչական մարﬕն ղարկված գործեր

9

6

3

6.

Մեկ վարյթմ ﬕացված քրեական գործեր

12

7

5

7.

2016թ. փոխանցված քրեական գործեր

51

39

12

8.

Վերաորակված քրեական գործեր

21

15

6

9.

Լրացցիչ քննթյան վերադարձված գործեր

-

-

-

10.

ԲԲՀՄ կիրառել հետ կապված գործեր

-

-

-

Ա.Ա.Թամազյան.
Խլիգանթյան
քրեաիրավական բնթագիրը, որակման
հիﬓախնդիրները և նրա սահմանազատմը
այլ հանցագործթյններից // «Քննիչ»
հանդես. – Երևան, 2016. – №1. – Էջ 20:

1
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ժամանակը, եղանակները, իրադրթյնը, գործիքներն  ﬕջոցները).
2. Տիպային քննչական իրավիճակները.
3. Հետքագոյացման ﬔխանիզմը
(լայն իմաստով).
4. Խլիգանի անձի, նրա հանցավոր վարքագծի շարժառիթների 
նպատակների վերաբերյալ տվյալները.
5. Տժողի
անձի
վերաբերյալ
տվյալները:
Հանցագործ թյան տեղը. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի համաձայն` խլիգանթյնը՝ դիտավորթյամբ հասարակական կարգը կոպիտ
կերպով խախտելն է, որն արտահայտվել
է հասարակթյան նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմնքով:
Այսինքն, խլիգանթյան հիﬓական
հանցակազﬕ օբյեկտիվ կողմը դրսևորվմ է հասարակական նշանակթյան
վայրերմ, ինչպես նաև հասարակական նշանակթյն չնեցող այլ վայրերմ, որտեղ առկա է հանրթյն,
սահմանված կարգի կոպիտ խախտման
ﬔջ, որն արտահայտվմ է այդ վայրերմ գտնվող հասարակթյան անդամների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմնքով: Խլիգանթյան
որակյալ հանցակազﬕ պարագայմ վերոնշյալ արարքները զգորդմ են բռնթյամբ, գյքը ﬖասելով կամ ոչնչացնելով և այլն1:

Ցանկացած հանցագործթյան քըննթյան հաջողթյնը պայմանավորված է ոչ ﬕայն քննիչի կողﬕց հանցագործթյան քրեաիրավական պատշաճ
վերլծթյան, այլև` դրա քրեագիտական էթյան բացահայտման հետ: Հանցագործթյան քրեագիտական էթյան
ճիշտ ընկալման համար անհրաժեշտ է,
որպեսզի քննիչը պատկերացմ նենա հանցավոր գործնեթյան տարբեր
տեսակներին բնորոշ տիպային քրեագիտական գծերի մասին, ինչպես նաև կարողանա յրաքանչյր կոնկրետ հանցագործթյան վերաբերյալ անհրաժեշտ
քրեագիտական տեղեկատվթյն ձեռք
բերել և այն համադրել համապատասխան հանցագործթյան քրեագիտական բնթագրի հետ:
Հանցագործթյան քրեագիտական
բնթագիրը
հանցագործթյնների որոշ տեսակին (խմբին) և կոնկրետ
հանցագործթյանը բնորոշ հատկանիշների` հանցագործթյան կատարման եղանակի, ﬔխանիզﬕ և իրադրթյան քրեագիտական նկարագիրն
է, որոնց հիման վրա կարելի է պատկերացմ կազﬔլ հանցագործթյան, դրա
սբյեկտի և այլ հանգամանքների վերաբերյալ: Հանցագործթյան քրեագիտական բնթագրի նպատակը հանցագործթյնների բացահայտման, քըննթյան և կանխարգելման խնդիրների
բարեհաջող լծﬓ է:
Այսպիսով, խլիգանթյան քրեագիտական բնթագիրն իր ﬔջ ներառմ է`
1. Խլիգանթյան
կատարման
հիﬓական հանգամանքները (տեղը,
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Վերոնշյալից հետևմ է, որ խլիգանթյան կատարման տեղ են համարվմ`
1. հասարակական նշանակթյան
վայրերը,
2. հասարակական նշանակթյն
չնեցող այլ վայրերը, որտեղ առկա է
հանրթյն:
Ըստ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի, հասարակական նշանակթյան վայր են
համարվմ`
·

գալ որպես խլիգանթյան վայր, եթե
տեղի է նեցել հասարակական կարգի
կոպիտ խախտմ, որն արտահայտվել
է հարևանների բնականոն կյանքի և
հանգստի պայմանների համար խոչընդոտներ ստեղծելով:
Ինչ վերաբերմ է հասարակական
նշանակթյն չնեցող վայրերին,
ապա դրանց թվին դասվմ են անմարդաբնակ վայրերը, լքված շինթյնները, ամայի տարածքները:
2015թ. ընթացքմ ՀՀ քննչական կոﬕտեի տարածքային մարﬕնների վարյթմ եղած 225 քրեական գործերի
նախաքննթյամբ պարզվել է, որ խլիգանթյան 117 դեպք տեղի է նեցել
փողոցմ, 67-ը՝ բակմ, 7-ը՝ բնակարանմ, 5-ը ՝ ոստիկանթյան շենքմ և
դատարանի դահլիճմ, 1-ը՝ սոցիալական կայքմ, 23-ը՝ ակմբմ և սրճարանմ, 5-ը՝ հիﬓարկի տարածքմ:
Հանցագործ թյան
ժամանակը.
Խլիգանթյան կատարաման ժամանակը թերևս արարքի որակման համար
նշանակթյն չնի, սակայն քրեագիտական տեսանկյնից կարևոր է հանցագործթյան հանրային վտանգավորթյան աստիճանը որոշել, վարկածների առաջադրման և ստգման,
առանձին դեպքերմ` խլիգանթյն
կատարած անձին բացահայտել համար:
Հանցագործ թյան
եղանակները. Հանցագործթյան եղանակն այն
հնարքներն են, գործողթյններն 
ﬔթոդները, որոնք օգտագործվել են
հանցավորի կողﬕց հանցանք կատա-

տրանսպորտային ﬕջոցների կայա-

նատեղիները,
·

օդանավակայանները,

·

շկաները,

·

պրակները,

·

այգիները,

·

կինոթատրոնները,

·

ցցասրահները,

·

մարզադաշտերը,

·

փողոցները,

·

հիﬓարկ-ձեռնարկթյնները,

·

սﬓական հաստատթյնները,

·

հասարակական տրանսպորտը,,

·

հասարակական սննդի սպասարկ-

ման վայրերը
·

հասարակական նշանակթյան այլ

վայրերը2:

Այսպիսով, հասարակական նշանակթյան է համարվմ ցանկացած վայր,
որը նախատեսված է հասարակթյան
բոլոր անդամ ների ընդհանր օգտագործման համար և նրանցից յրաքանչյրը կարող է ազատ այցելել այդ վայրը:
Բնակարանը ևս կարող է հանդես
2

Տես նյն որոշման 15-րդ կետը:
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րել համար:
Խլիգանթյան կատարման եղանակն նի ինչպես քրեաիրավական,
այնպես էլ` քրեագիտական կարևոր
նշանակթյն: Խլիգանթյան եղանակները, որպես քրեագիտական բնթագրի տարր, ներառմ են տվյալներ
խլիգանթյան նախապատրաստման,
կատարման և քողարկման եղանակների, հանցագործթյան գործիքի և ﬕջոցների վերաբերյալ:
Հասարակական կարգի խախտման
տիպիկ եղանակներ են`
· ֆիզիկական բռնթյնը.
· բռնթյան սպառնալիքը.
· րիշի գյքի ոչնչացմը կամ ﬖասմը.
· րիշի գյքի ոչնչացման կամ
ﬖասման սպառնալիքը.
· հասարակթյան անդաﬓերի անդորրի խախտմը, սկանդալներ սարքելը.
· պայթցիկ սարքեր, հրատեխնիկական ﬕջոցներ գործողթյան դնելը.
· թնավոր նյթերի տարածմը.
· հրազենից օդ կրակելը.
· անպարկեշտ վիրավորանքներ կամ
հայհոյանքներ տալը.
· անպարկեշտ  վիրավորական բառեր, արտահայտթյններ գրելը:
Սակայն վերոնշյալ եղանակները խլիգանթյան պարագայմ հազվադեպ
են հանդիպմ այսպես կոչված «մաքր
ձևով», այսինքն` ինքնրյն: Ավելի հաճախ դրանք հանդիպմ են համակցթյան ﬔջ, օրինակ` ֆիզիկական բռնթյն և րիշի գյքի ﬖասմ կամ բռթյան սպառնալիք և հայհոյանքներ:

Հարկ է նշել, որ արարքը ենթակա է
որակման որպես խլիգանթյն ﬕայն այն դեպքմ, երբ գործով ձեռք
բերված ապացյցներով կհիﬓավորվի
հասարակական կարգի խախտման կոպիտ լինելը և ﬕաժամանակ, հասարակթյան նկատմամբ այդ խախտմամբ
արտահայտված անհարգալից վերաբերմնքի բացահայտ լինելը1:
Կոպիտ խախտմը՝ որպես խլիգանթյան հանցակազﬕ հատկանիշ,
բնթագրական է հասարակական կարգի կազմալծման կամ խախտման գործընթացի արդյնքներին (հետևանքին):
Այն արտահայտվմ է նրանմ, որ անձի
կատարած գործողթյնների հետևանքով հասարակթյան անդաﬓերի ﬔջ
առաջանմ է զայրյթ, վրդովմնք,
կամ նրանց անհարմարթյն կամ լրջ
անհանգստթյն է պատճառվմ, կամ
առաջանմ է վախի զգացմ իրենց
կյանքի, առող ջթյան, գյքի պահպանթյան կապակցթյամբ: Բացի այդ,
կոպիտ խախտﬓ արտահայտվմ է
նաև աշխատանքային և այլ գործնեթյան կամ հասարակական նշանակթյան արարողթյան կազմալծմամբ2 :
Խախտմը որպես կոպիտ գնահատելիս անհրաժեշտ է ելնել հասարակական կարգի վրա այդ խախտման նեցած ազդեցթյնից, մասնավորապես` պետք է քննարկել, թե արդյոք այդ
արարքի հետևանքով հասարակթյան
անդաﬓերին լրջ անհանգստթյն է
պատճառվել: Հասարակթյան անդամ-
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ներին լրջ անհանգստթյն պատճառել հանգամանքն առկա է, եթե հանցավորի արարքի հետևանքով խախտվմ է հասարակական նշանակթյան
վայրերմ գտնվող անձի (անձանց) ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելիթյնը, կամ էականորեն խաթարվմ է
կազմակերպթյնների, հիﬓարկների
և հասարակական նշանակթյան այլ
օբյեկտների բնականոն աշխատանքը3:
Ինչ վերաբերմ է խլիգանթյան
հանցակազﬕ օբյեկտիվ կողﬕ երկրորդ պարտադիր հատկանիշին` բացահայտ անհարգալից վերաբերմնքի
դրսևորմանը, ապա այն արտահայտվմ
է մարդկային համակեցթյան կանոնների նկատմամբ ակնհայտ արհամարհանք դրսևորել, հասարակական վայրերմ վարքագծի կանոնները ցցադրական կերպով անտեսել, շրջապատի
մարդկանց և կոլեկտիվին հակադրվել
ձևով: Հասարակթյան նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմնքի
դրսևորման եղանակները տարբեր են՝
արարք, խոսք, ժեստ, մարմնաշարժմ
և այլն4:
Խլիգանթյան որակյալ հանցակազﬔրին բնորոշ են առավել վտանգավոր եղանակներ`
1. անձի նկատմամբ բռնթյն
գործադրելը կամ դա գործադրել
սպառնալիքը, ինչպես նաև րիշի գյքը ոչնչացնելը կամ ﬖասելը.
2. ﬕ խմբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց կատարելը.
3

Տես նյն որոշման 19-րդ կետը:

4

Տես նյն որոշման 20-րդ կետը:
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3. իշխանթյան ներկայացցչին
կամ հասարակական կարգի պահպանթյան պարտականթյն իրականացնող կամ հասարակական կարգի
խախտմը խափանող անձին դիմադրթյն ցյց տալը.
4. անձի առող ջթյանը ﬕջին ծանրթյան ﬖաս պատճառելը.
5. բացառիկ ցինիզմ դրսևորելը.
6. զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրելը:
Ընդ որմ, վերոնշյալներից 2-6 կետերմ նշված եղանակների (դրսևորﬓերի) մասին կարելի է խոսել ﬕայն
1-ին կետմ նախատեսված եղանակի
առկայթյան դեպքմ:
Այսպես` ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ որպես ﬕ խմբ անձանց կողﬕց
կատարված խլիգանթյն կարող է
որակվել հետևյալ հանգամանքների ﬕաժամանակյա առկայթյան դեպքմ՝
ա) կատարված արարքը բնթագրվմ է որպես դիտավորթյամբ հասարակական կարգի կոպիտ խախտմ,
որն արտահայտվել է հասարակթյան
նկատմամբ բացահայտ անհարգալից
վերաբերմնքով,
բ) (ա) ենթակետմ նշված արարքը
զգորդվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված՝ անձի նկատմամբ բռնթյն
գործադրելով կամ դա գործադրել
սպառնալիքով, ինչպես նաև րիշի գյքը ոչնչացնելով կամ ﬖասելով,
գ) (բ) ենթակետմ նկարագրված
արարքի կատարմանը մասնակցել են
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երկ կամ ավելի համակատարողներ,
այսինքն` այնպիսի անձինք, որոնցից
յրաքանչյրը անﬕջականորեն մասնակցել է հանցակազﬕ օբյեկտիվ կողմը
կազմող արարքների կատարմանը, այն
է` բռնթյն է գործադրել կամ բռնթյն գործադրել սպառնալիք է տվել
կամ րիշի գյք է ոչնչացրել կամ ﬖասել1:
Հանցագործ թյան իրադր թյ նը
այն օբյեկտիվ պայմաններն են, որոնց
առկայթյամբ կատարվմ է հանցավոր արարքը: Հանցագործթյան իրադրթյնը կարող է անﬕջական ազդեցթյն նենալ արարքի հանրային
վտանգավորթյան բնյթի և աստիճանի վրա: Բանն այն է, որ հանրորեն
վտանգավոր արարքի ﬖաս պատճառել նակթյնը կախված է ոչ ﬕայն արարքից (գործողթյնից կամ
անգործթյնից), այլ նաև արտաքին
այն իրադրթյնից, որտեղ տեղի է նենմ հանցագործթյնը: Խլիգանթյան պարագայմ իրադրթյնը
ﬔծ դեր է խաղմ և կրմ է հանրային
բնյթ: Խլիգանթյան կատարման
իրադրթյնը բնորոշող առավել կարևոր հանգամանքներն են`
1. այլ անձանց (բացի հանցագործից
և տժողից) ներկայթյնը/բացակայթյնը.
2. լսաբանման (հանրայնացման)
աստիճանը:

Հանցագործ թյան
գործիքներն
ﬕջոցները այն սարքերն  հարմարանքներն են, որոնց օգնթյամբ կատարվել է հանցավոր արարքը: Հանցավորի կողﬕց այս կամ այն ﬕջոցի
օգտագործմը կարող է էականորեն
ազդել արարքի հանրային վտանգավորթյան աստիճանի վրա: Այսպես, խլիգանթյան կատարման ժամանակ
զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող
այլ առարկաների գործադրմը ﬔծացնմ է արարքի հանրային վտանգավորթյնը, այդ իսկ պատճառով նշված
գործիքների գործադրմամբ խլիգանթյնը օրենսդիրն առանձնացրել է որպես որակյալ հանցակազմ:
Խլիգանթյան կատարման ժամանակ տարբեր գործիքների և ﬕջոցների կիրառմը, որպես կանոն, պատահական, սպոնտան բնյթ է կրմ:
Իհարկե հանդիպմ են դեպքեր, երբ
հանցագործները նախապես են պատրաստմ դրանք: Որպես սառը զենք և
դրան փոխարինող առարկաներ առավել
հաճախ հանդես են գալիս դանակները,
կաստետները, ﬔտաղական տարբեր
շղթաները, մահակները և այլն: Որպես
պատահական առարկաներ հաճախ օգտագործվմ են դատարկ կամ որևէ պարնակթյամբ շշերը, կոտրված շշերը,
փայտերը, գոտիները, քարերը և այլն:
Օգտագործվմ են նաև հրազենի տարբեր տեսակներ, պայթցիկ նյթեր,
զենքի այլ տեսակներ, ինչպես նաև զենք
չհանդիսացող գործիքներ, օրինակ`
բարձրախոսներ, ներկանյթով բալոններ և այլն:

Տես. Արթ ր, Մացակ և Արﬔն Բադալյանների վերաբերյալ գործով ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի 18.10.2013թ. թիվ ԼԴ/0227/01/12
որոշման 15-րդ կետը:

1
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ներ, դեպքի վայրմ հայտնաբերվել է
կամ չի հայտնաբերվել հանցագործթյան գործիքը:
Հետքագոյացման
ﬔխանիզմը.
Խլիգանթյանն առավել բնորոշ են
իդեալական հետքերը, այդ իսկ պատճառով խլիգանթյան վերաբերյալ
գործերով ապացցման գործընթացը,
որպես կանոն, հիﬓվմ է ցցմնքների վրա: Այդհանդերձ, հանդիպմ են
նաև նյթական հետքեր, որոնց թվմ
առավել տիպիկ են`
• հանցագործթյան գործիքները.
• արնանման նյթի հետքերը (առավել հաճախ` մգ դարչնագյն).
• տրասպորտային ﬕջոցը.
• ﬕկրոօբյեկտները.
• փամփշտները, գնդակները,պարկճները.
• տժողի հագստը.
• ծխկները.
• հանցագործի հագստը և կոշիկները:
Թե նյթական, թե իդեալական հետքերի առկայթյան, ինչպես նաև դրանց
հայտնաբերման վրա ﬔծ ազդեցթյն
նի ժամանակի գործոնը: Որքան քիչ
ժամանակ է անցել խլիգանթյան կատարման պահից, այնքան ավելի ﬔծ է
հավանականթյնը, որ դեպքի վայրմ կպահպանվեն նյթական հետքեր
և ավելի իրական է վկաների, տժողների, կասկածյալների հիշողթյնմ
պահպանվող իդեալական հետքերն ամրագրել հնարավորթյնը:
Խլիգանթյան կատարման տիպային իրադրթյնների և դրա հետքե-

Տիպային քննչական իրավիճակները. Խլիգանթյան վերաբերյալ հաղորդﬓերի ստգման փլմ առավել
հաճախ հանդիպմ են հետևյալ տիպային իրավիճակները.
1. խլիգանթյն կատարած անձը (անձինք) բռնվել է դեպքի վայրմ և
պահվմ է ձերբակալվածներին պահել վայրմ, կան տժող և ականատեսներ, հայտնաբերվել է հանցագործթյան գործիքը.
2.հանցագործը փախստի է դիﬔլ
դեպքի վայրից, սակայն հայտնի է նրա
անձը կամ նրա արտաքինի վերաբերյալ
տվյալները, կան տժող և ականատեսներ, դեպքի վայրմ հայտնաբերվել է
կամ չի հայտնաբերվել հանցագործթյան գործիքը.
3. պարզվել է խլիգանթյն կատարած անձը, կա տժող, չկան ականատեսներ, հանցագործթյան տեսանելի նյթական հետքերը թյլ չեն տալիս ﬕանշանակ պարզել կատարվածի
ﬔխանիզմը.
4. կատարվել են խլիգանական
գործողթյններ, հայտնաբերվել են
դրանց նյթական հետքերը, խլիգանթյն կատարողի անձն անհայտ է,
չկա տեղեկատվթյն տժողի վերաբերյալ, առկա են որոշակի տվյալներ
տժողին նյթական ﬖաս կամ նրա
առող ջթյանը ﬖաս պատճառել վերաբերյալ.
5. հանցավոր խմբի անդամաների
ﬕ քանիսը ձերբակալված են, հայտնի
են թաքնվող անձինք կամ նրանց նկարագրերը, կան տժող և ականատեսøÜÜÆâ / N4 / 2016
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մարզերմ՝ 83–ը: Մեղադրյալներից 6-ը
եղել են իգական սեռի: Նշված 182 ﬔղադրյալներից 181-ը եղել են չափահաս,
1-ը՝ անչափահաս:
Ինչ վերաբերմ է խլիգանական
խմբավորﬓերին, ապա դրանց ձևավորման համար կարող է նախադրյալ
հանդիսանալ խմբի անդաﬓերի ﬕևնյն տարածքմ բնակվելը, զինված ժերմ համատեղ ծառայթյնը և այլն:
Ըստ հանցակիցների ﬕջև ﬕջխըմբային կապերի բնյթի և հանցավոր
գործնեթյան նկատմամբ նրանց վերաբերմնքի չափորոշիչի` խլիգանական խմբերը կարելի բաժանել երեք
հետևյալ տեսակների`
1. պատահական.
2. էպիզոդիկ.
3. կազմակերպված:
Խլիգանի հանցավոր վարքագծի
տիպիկ շարժառիթներն են`
· հանցագործը տժողին ներկայացնմ է ինչ-որ մտացածին պահանջներ և
ցանկացած գնով փորձմ է իրագործել
դրանք.
· խլիգանը չի զիջմ տժողին, այլ
գործմ է ի հեճկս նրա.
· հանցագործը բռնթյն է գործադրմ տժողի նկատմամբ` նրան ինչ-որ
«անցանկալի» արարքի համար «դաս
տալ» նպատակով.
· խլիգանը արաքը կատարմ է
գրազ գալով, ցանկանալով ապացցել ինչ-որ ﬔկին, որ կարող է կատարել
հանցագործթյն.
· հանցագործը բռնի եղանակով
փորձմ է օգնել կոնֆլիկտային իրավի-

րի վերլծթյնը վկայմ է այն մասին,
որ բազմամարդ վայրերմ դրա կատարմը նվազեցնմ է նյթական հետքերի հայտնաբերման հնարավորթյնը,
սակայն դրա հետ ﬔկտեղ բարձրանմ
է ականատեսների հիշողթյնմ խլիգանթյան իդեալական հետքերի
դրոշմման հավանականթյնը:
Խլիգանները, որպես կանոն, պատշաճ ﬕջոցներ չեն ձեռնարկմ հանցագործթյան հետքերը քողարկել ղղթյամբ կամ էլ կիրառմ են առավել
պարզ եղանակները, մասնավորապես`
· փախստի են դիմմ դեպքի վայրից, այդ թվմ նաև տրանսպորտային
ﬕջոցով.
· ոչնչացնմ կամ թաքցնմ են հանցագործթյան գործիքները.
· ﬕ խմբ անձանց կողﬕց խլիգանթյն կատարելիս կրմ են նյնանման հագստներ, օգտագործմ
նյնանման գործիքներ:
Մեղադրյալի անձը, նրա հանցավոր
վարքագծի շարժառիթներն
նպատակները. Տիպիկ խլիգանի անձի
բնթագիրը («պորտրետը»)` իր սեռատարիքային և սոցիալ-հոգեբանական
բաղադրիչներով, հետևյալն է. 18-50
տարեական արական սեռի ներկայացցիչ, ՀՀ քաղաքացի, ﬕջնակարգ կրթթյամբ, մշտական աշխատանք կամ
եկամտ չնեցող:
2015թ. ընթացքմ ՀՀ քննչական կոﬕտեի տարածքային մարﬕնների վարյթմ եղած քրեական գործերով որպես ﬔղադրյալ է ներգրավվել 182 անձ, այդ թվմ Երևան քաղաքմ՝ 99-ը,

48
48

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

ճակմ հայտնված անձին, որպես կանոն, անծանոթ կամ քիչ ծանոթ անձին,
երբ դրա կարիքը չկա և անցնմ է նման
օգնթյան ող ջաﬕտ սահմանները.
· անձը կատարմ է ագրեսիվ գործողթյններ ի պատասխան չնչին առիթի.
· խլիգանն իր նպատակին փորձմ է հասնել ակնհայտ ոչ ադեկվատ
եղանակով:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշﬓերի
համաձայն` խլիգանական արարքը
կարող է կատարվել ﬕայն խլիգանական մղﬓերից ելնելով: Իսկ արարքը
համարվմ է խլիգանական մղﬓերով կատարված, եթե այն կատարվմ
է հասարակթյան և բարոյականթյան
նորﬔրի նկատմամբ անթաքյց արհամարհանքի հողի վրա, երբ ﬔղավոր
անձի վարքը հանդիսանմ է բացահայտ մարտահրավեր` ղղված հասարակական կարգի դեմ և թելադրված է
լինմ շրջապատին հակադրվել, վերջինիս հանդեպ արհամարհական վերաբերմնք ցցաբերել ցանկթյամբ:
Հետևաբար, եթե ﬔղավոր անձի գործողթյնները կատարվել են ոչ խլիգանական մղﬓերով և չեն զգորդվել
հասարակական կարգի կոպիտ խախտմամբ, դրանք չեն կարող որակվել որպես խլիգանթյն:
Մեղադրյալի կողﬕց տժողին վիրավորանքներ, մարﬓական ﬖասվածքներ
հասցվել կամ նման այլ բռնարարքների կատարման դեպքմ խլիգանական մղﬓերը և խլիգանթյան հանցակազմը կարող է բացակայել, եթե նըշված գործողթյնները կատարվել են
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կենցաղային հողի վրա առաջացած վիճաբանթյան, քիչ թե շատ երկարատև
ժամանակահատվածի ընթացքմ ձևավորված հակակրանքի արդյնքմ:
• Խլիգանական մղﬓերի առկայթյնը գնահատել համար էական
նշանակթյն կարող է նենալ նաև
տժողի վարքագիծը1:
• Բացի այդ, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ խլիգանթյնը կարող է կատարվել խլիգանական դրդﬓերով, որը դրսևորվմ է
հասարակական կարգը կոպիտ կերպով
խախտել, հասարակթյան նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմնք դրսևորել ձգտմամբ: Խլիգանական դրդﬓերի հիմքմ ընկած
են նաև անձի անզսպ եսամոլթյնը,
սեփական անձի առավելթյնն ընդգծել ﬕջոցով ներքին բավականթյն
ստանալ, զվարճանալ ձգտմը:
• Խլիգանթյն կատարող անձն
ինքնահաստատվմ է, ձգտմ հակահասարակական վարքագծով ապացցել իր անկախթյնը հասարակթյան
ﬔջ ընդնված վարքագծի կանոններից,
իր անձը հակադրելով հասարակթյանը՝ ցյց տալ իր գերակայթյնը և
այլն2:
Խլիգանական դրդﬓերն անհրաժեշտ է սահմանազատել արարքը կատարել պահին անձի մոտ առկա հզական վիճակից, որն անձի մոտ առաՏես. Արման Խաչատրյանի վերաբերյալ
գործով
ՀՀ
վճռաբեկ
դատարանի
24.10.2006թ. թիվ ՎԲ-223/06 որոշմը:
1
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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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ջացնմ է լարվածթյն, էմոցիոնալ
բռնկվածթյն և այլն: Հետևաբար, այն
դեպքմ, երբ հանցավորի վարքագիծն
ղղված է կոնկրետ անձի, պայմանավորված է նրա հակաօրինական կամ
հակաբարոյական վարքագծով և հանդիսանմ է հանցավորի հզական վիճակի արտահայտթյն, խլիգանթյան հանցակազմը բացակայմ է1:
Օրինակ, ՀՀ քննչական կոﬕտեի
Էրեբնի և Նբարաշեն վարչական
շրջանների քննչական բաժնմ որոշմ
է կայացվել քրեական գործով վարյթը կարճել և քրեական հետապնդմը
դադարեցնել մասին, հետևյալ հանգամանքների առկայթյան պայմաններմ.
2015թ. հնվարի 3-ին Ս.Օ.-ի որդին`
Ա.Ի.-ն, հիվանդ է եղել, նեցել է բարձր
ջերմթյն, ինչից անհանգստացած և
գտնվելով ալկոհոլի ազդեցթյան տակ
Ս.Օ.-ն կարծելով, որ շտապօգնթյն
կանչ է գրանցել, իսկ բժիշկները չեն
եկել, գնացել է Երևան քաղաքի Մրացան փողոցի 116 հասցեմ գտնվող
շտապօգնթյան 4-րդ ենթակայան, մոտեցել կարգավար Հ.Ա.-ին և ասել, որ
ստգի, թե արդյոք կանչ գրանցվել է իր`
Մրացան փողոց 1-ին նրբանցք 8 հասցեմ, թե` ոչ: Վերջինս պարզելով, որ
նման կանչ գրանցված չէ` խնդրել է Ս.Օ.ին, որ իր հեռախոսահամարով զանգահարի 1-03, որպեսզի կանչ գրանցի շտապօգնթյան կենտրոնական կայանմ,
ինչից հետո ﬕայն ինքը կկարողանա
կանչը փոխանցել շտապօգնթյան բրի1

Տես նյն որոշման 26-րդ կետը:
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գադային: Այդ ընթացքմ Ս.Օ-ն, գտնվելով հզված վիճակմ և արտահայտելով իր վրդոհմնքը, սեռական բնյթի
հայհոյանքներ է տվել Հ.Ա-ի հասցեին
և ձեռքով հարվածել դիսպետչերական
սենյակի պատհանի ապակն, ինչի
հետևանքով այն կոտրվել է, և կտորները, թափվելով կարգավար Հ.Ա.-ի մարմնի վրա, պատճառել են առող ջթյան
թեթև ﬖասի հատկանիշներ չպարնակող մարﬓական ﬖասվածքներ աջ ճակատային, վերին շրթնքի, կզակի, զյգ
դաստակների շրջանների կտրված վերքերին արյնազեղման ձևով:
Նյն քրեական գործով նախաքննթյան ընթացքմ հիﬓավորվել է, որ թեև
Ս.Օ-ի արարքմ եղել են ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործթյան որոշակի
հատկանիշներ, սակայն նկատի նենալով, որ վերջինիս ﬕտմը չի եղել հասարակական կարգի, անձանց և ընկերթյնների բնականոն աշխատանքի
խաթարմը, ինչպես նաև նպատակ չի
նեցել գերակայել իր անձը, ցյց տալ
իր անձի առավելթյնը, այլ գտնվելով
ալկոհոլի ազդեցթյան տակ, փորձել է
ﬕջոցներ ձեռնարկել որդն բժօգնթյն ցյց տալ համար, ստի հիﬓվելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշﬓերի, վրա վարյթ
իրականացնող մարﬕնը կարճել է քրեական գործով վարյթը` Ս.Օ-ի արարքմ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ
բացակայթյան հիմքով:
Տ ժողի անձը. Անձինք, մ նկատ-
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մամբ կատարվմ է խլիգանթյնը,
այսինքն տժողները, ﬕշտ չէ, որ իրենց
դրսևորմ են պատշաճ կերպով: Հաճախ նրանք դրսևորմ են պրովոկացիոն վարքագիծ, ինչը նպաստմ է խլիգանթյան կատարմանը: Ուստի քննթյան ընթացքմ այս հանգամանքին ևս
պետք է շադրթյն դարձնել:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշման համաձայն` այն դեպքմ, երբ խլիգանական գործողթյնները կատարվել են կենցաղային
հողի վրա առաջացած վեճի արդյնքմ, ապա նախ անհրաժեշտ է պարզել,
թե ով է հանդիսացել վեճը նախաձեռնողը: Արարքը չի կարող որակվել որպես
խլիգանթյն, եթե վիճաբանթյնն
առաջանմ է տժողի ոչ իրավաչափ
վարքագծի հետևանքով և, հետևաբար,
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հանցանք կատարած անձի մոտ բացակայմ են խլիգանական դրդﬓերը:
Նման պարագայմ արարքը կարող է
խլիգանթյն որակվել ﬕայն այն
դեպքմ, երբ խլիգանական դրդմներն առաջանան հետագայմ և արարքը վերաճի խլիգանթյան2:
Այսպիսով, խլիգանթյան քրեագիտական բնթագիրը այս հանցագործթյան քրեագիտորեն նշանակալից
հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ է, որի նպատակը խլիգանթյան բացահայտման,
քննթյան և կանխարգելման խնդիրների բարեհաջող լծﬓ է:

2

Տես նյն որոշման 27-րդ կետը:
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ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆԱՆ ՀԱՍԿԱՑՆԸ ԵՎ ԴՐԱ
ԴՐՍԵՎՈՐՄՆԵՐԸ
Դավիթ Թ մասյան
ՀՀ քննչական կոﬕտեի դեպարտաﬔնտի իրավական
ապահովման և վիճակագրթյան վարչթյան պետ,
իրավաբանական գիտթյնների թեկնած, դոցենտ

Ընտանեկան բռնթյնը հավաքական երևյթ է և նի տարբեր անվանﬓեր՝ «բռնթյն ընտանիքմ կամ
ընտանիքի ներսմ», «տնային բռնթյն», «ընտանիքի անդաﬓերի ﬕջև
բռնթյն» և այլն: Այն և՛ որպես երևյթ, և՛ որպես հասկացթյն նորթյն չէ Հայաստանի Հանրապետթյնմ1, սակայն այդ ոլորտը դեռ ամբող ջովին սﬓասիրված չէ Հայաստանմ:
Փոփոխվմ է այդ երևյթի բովանդակթյնը, վերաբերմնքն այդ երևյթի
և դրա առանձին տարրերի նկատմամբ,
ինչպես նաև այդ երևյթի դրսևորման
ձևերը, սակայն այն ﬓմ է մարդ
իրավնքների լրջ հիﬓախնդիրներից
ﬔկն ինչպես ամբողջ աշխարհմ, այնպես էլ ՀՀ-մ:
Հարկ է նշել, որ ընտանեկան բռնթյնն ինքնին հանցագործթյն չէ,
քանի որ հավաքական հասկացթյն
է, որն նի ինչպես հանցավոր, այնպես
էլ ոչ հանցավոր դրսևորﬓեր: Օրինակ,
ﬔկ ապտակը, որն ինքնին չի առաջացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի2 հոդվածներով նախատեսված հանցավոր հետևանքներ, ինքնին չի հանգեցնմ քրեական պատասխանատվթյան, կամ
1

տնտեսական բռնթյան դրսևորﬓերի
ﬔծամասնթյնը հանցագործթյններ չեն առհասարակ, ավելին համարվմ են քաղաքացիական իրավահարաբերթյններ, օրինակ՝ համատեղ
գյքի տնօրինմ, տիրապետմ և օգտագործմ:
Ընտանեկան բռնթյնը, հանդիսանալով մարդ իրավնքների խախտմ, այս կամ այն կերպով իր արտացոլﬓ է գտել ﬕջազգային տարաբնյթ
փաստաթղթերմ,
մասնավորապես՝
Մարդ իրավնքների համընդհանր
հռչակագրի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասմ, Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավնքների մասին ﬕջազգային դաշնագրի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասմ,
Երեխայի իրավնքների մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայմ, Տնտեսական, սոցիալական և մշակթային իրավնքների
մասին ﬕջազգային դաշնագրի 10-րդ
հոդվածի 1-ին մասմ, Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ
հոդվածմ և այլն:
Ընտանիքմ հանցավոր բռնթյնը ﬕջազգային հանրթյան կողﬕց
ճանաչվել է որպես «համաճարակ», որը
լայնորեն տարածված է ամբողջ աշխար-

Այսհետ՝ ՀՀ:

Այսհետ՝ քր. օր.:

2
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հմ3: Նման դրսևորﬓեր կան նաև
Հայաստանմ:
Ցավոք, բռնթյնը թափանցմ է
կյանքի բոլոր ոլորտներ, այդ թվմ՝ նաև
ընտանիք: Ընտանիքմ նման վարքագծի հասարակական վտանգավորթյնը կայանմ է ոչ ﬕայն որոշակի հետևանքների վրա հասնել ﬔջ (առող ջթյանը ﬖաս կամ մահ պատճառելը), այլ
առաջնահերթ այն աղճատմ է ընտանեկան կյանքի նորﬔրը՝ վերացնելով ընտանիքը՝ որպես սոցիալական ինստիտտ:
Դեռևս ՀՀ կառավարթյան 2014թ.ի փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն որոշմամբ
հաստատված Մարդ իրավնքների
ազգային ռազմավարթյան դրյթներից բխող գործողթյնների ծրագրի
40-րդ կետի համաձայն՝ 2016թ.-ի երրորդ եռամսյակմ ՀՀ կառավարթյն
պետք է ներկայացվեն ընտանեկան բըռնթյան դրսևորﬓերի կանխարգելման և պատասխանատվթյան գործն
իրավական ﬔխանիզﬓեր նախատեսող
իրավական ակտերի նախագծեր:4
«Սոցիալական աջակցթյան մասին»
2014թ.-ի դեկտեմբերի 17-ի ՀՀ օրենքի
2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետմ
առաջին անգամ օրենսդրական մակարդակով Հայաստանմ նախատեսվել է

«ընտանեկան բռնթյն» հասկացթյնը: Այդ կետի համաձայն՝ ընտանեկան բռնթյնն ընտանիքի ﬔկ անդաﬕ կողﬕց մյսի նկատմամբ ֆիզիկական կամ սեռական կամ հոգեբանական
բնյթի բռնի գործողթյնների (բռնթյան) կիրառﬓ է կամ տնտեսական
ﬕջոցներից զրկմը: Չնայած օրենքը
չի ﬔկնաբանմ «ընդանիքի անդամ»
եզրյթը, սակայն նյն հոդվածի նյն
մասի 6-րդ կետմ ﬔկնաբանվմ է
«ընտանիք» եզրյթը՝ այն է. «ﬕևնյն
բնակթյան վայրմ փաստացի բնակվող անձանց ամսնական, ազգակցական, խնաﬕական կապերի վրա
հիﬓված փոքր սոցիալական խմբը,
որի անդաﬓերը վարմ են ընդհանր
տնտեսթյն, նեն ընդհանր բյջե, ընդհանր շահեր, կապված են փոխօգնթյան, բարոյական  իրավական
փոխադարձ
պատասխանատվթյան
հիմնքներով, ինչպես նաև ﬕայնակ
ապրող անձը»:
«Ընտանեկան բռնթյն» եզրյթը
սահմանվել է նաև 2014թ.-ի նոյեմբերի
17-ի ՀՀ քննչական կոﬕտեի5 նախագահի հրամանմ: Համաձայն նշված
հրամանով հաստատված մասնավոր
ﬔղադրանքի կարգով քրեական գործ
հար0ցել0 կամ քրեական գործի հար0ց0մը ﬔրժել0 ﬕասնական0թյան
վhերաբերյալ 0ղեց0յցի 3-րդ կետի՝
«ընտանեկան բռնթյն» եզրյթի նշանակթյնը ﬔկնաբանվմ է հետևյալ
կերպ. «մասնավոր կարգով հետապնդվող ֆիզիկական և հոգեբանական բռնի

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 արդարադատթյան նախարարթյան
կողﬕց դրվել է շրջանառթյան ﬔջ:
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գործողթյնները, որոնք կատարվմ
են ընտանիքի կամ ընտանեկան ﬕավորի ներսմ, կամ նախկին (կամ ներկա)
ամսինների կամ զգընկերների ﬕջև՝
անկախ նրանից, թե կատարողը բնակվմ է կամ բնակվել է տժողի հետ նյն
բնակարանմ, թե ոչ»:
Ինչպես երևմ է Կոﬕտեի նախագահի հրամանմ կիրառվող եզրյթը
տարբերվմ է «Սոցիալական աջակցթյան մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված եզրյթից, սակայն այն համահնչ
է Կանանց նկատմամբ բռնթյան և ընտանեկան բռնթյան կանխարգելման և
դրա դեմ պայքարի մասին 2011թ.-ի ապրիլի 7-ի Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի1 3-րդ հոդվածի «բ» կետին, որի համաձայն՝ «ընտանեկան բռնթյն» նշանակմ է ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բռնթյան
գործողթյնները, որոնք կատարվմ
են ընտանիքի կամ ընտանեկան ﬕավորի ներսմ կամ նախկին կամ ներկա
ամսինների կամ զգընկերների ﬕջև՝
անկախ նրանից, թե արդյոք կատարողը
բնակվմ է կամ բնակվել է տժողի հետ
նյն բնակարանմ2:
ՀՀ ոստիկանթյան տեղեկատվական կենտրոնի տվյալների համաձայն

2015թ.-ի ընթացքմ Հայաստանմ արձանագրվել է ընտանեկան բռնթյան
789 դեպք: Վերը նշված 789 դեպքերից
3-ը որակվել են ՀՀ քր. օր-ի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 6-ը՝ 112-րդ հոդվածի
1-ին մասով, 15-ը՝ 113-րդ հոդվածի 1-ին
մասով, 62-ը՝ 117-րդ հոդվածով, 654-ը
118-րդ հոդվածով, 2-ական դեպք՝ 119-րդ
հոդվածի 1-ին մասով և 121-րդ հոդվածի
1-ին մասով, 1-ական դեպք՝ 119-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, 120-րդ
հոդվածի 1-ին մասով, 138-րդ հոդվածի
1-ին մասով, 185-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 324-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինչպես նաև 40 դեպք՝ 137-րդ հոդվածի 1-ին
մասով:
Կոﬕտեմ իրականացվել է ընտանիքի ներսմ կատարված սպանթյնների և առող ջթյանը պատճառված ծանր
մարﬓական ﬖասվածքների՝ որպես
ընտանեկան բռնթյան առավել ծանր
դրսևորﬓերի, սﬓասիրթյն:
Այդ տվյալների համաձայն՝ 2015թ.ին ՀՀ քր. օր-ի 104-108-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցակազﬔրով
հարցվել են ընդհանր՝ 943 քրեական
գործեր, որոնցից 93-ը ՀՀ քր. օր-ի 104րդ հոդվածի, իսկ 1-ը` ՀՀ քր. օր-ի 106րդ հոդվածի հատկանիշներով (Շիրակի մարզային քննչական վարչթյն):
Սպանթյան հոդվածներով հարցված
քրեական գործերից 16-ն ընտանիքմ
(ընտանիքի անդաﬓերի կողﬕց) կատարված սպանթյններ են (ընդհա-

1
Հայաստանն այս կոնվենցիան դեռ չի
վավերացրել:

2014թ.-ի փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն
որոշմամբ հաստատված Մարդ իրավնքների
ազգային
ռազմավարթյան
դրյթներից
բխող
գործողթյնների
ծրագրի 39-րդ կետի համաձայն քննարկման
առարկա է դարձվել այդ կոնվենցիայի
վավերացման
նպատակահարմարթյան
հարցը:
2
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Նշված թվաքանակմ առկա են նաև քրեական
գործեր, որոնք հարցվել են այլ հոդվածով,
սակայն հետագայմ վերավորակվել են ՀՀ
քր. օր-ի 104-րդ հոդվածով:

3
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նր սպանթյնների 17,0%), որից 4-ը
որակվել են որպես սպանթյան փորձ,
իսկ 1 քրեական գործն ի սկզբանե հարցվել է ՀՀ քր. օր-ի 118-րդ հոդվածով,
սակայն հետագայմ վերաորակվել է ՀՀ
քր. օր-ի 34-104-րդ հոդվածի 1-ին մասի
հատկանիշներով: Նշված սպանթյան
քրեական գործերից 3-ը կարճվել են
(որոնցից 2-րը ՀՀ քր. օր-ի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի հատկանիշներով, իսկ 1-ը ՀՀ քր. օր-ի 35-րդ հոդվածի
1-ին մասի 2-րդ և 10-րդ կետի հատկանիշներով), իսկ 13-ն ղարկվել են դատարան, որոնցից 6-ը ﬔղադրական եզրակացթյններով, իսկ 7-ը բժշկական
բնյթի հարկադրանքի ﬕջոցներ կիրառել մասին ﬕջնորդթյններով:
Քրեական գործերով ընտանիքի անդաﬓերի կողﬕց սպանթյան դեպքերից 6-ը կատարվել են ՀՀ մարզերմ՝
2-ը Արագածոտնի, 1-ական՝ Կոտայքի,
Շիրակի, Լոռ, Սյնիքի մարզերմ,
իսկ 10-ը Երևան քաղաքմ, որից 2-ական՝ Քանաքեռ-Զեյթն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Աջափնյակ և Դավիթաշեն4,
Ավան և Նոր Նորք, 1-ական՝ Շենգավիթ,
Էրեբնի և Նբարաշեն վարչական շրջաններմ:
Այդ քրեական գործերով 16 ﬔղադրյալների բնթագրիչները հետևյալն են.
Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական
շրջանի քննչական բաժնմ հարցված
քրեական գործերից ﬔկը՝ ՀՀ քր. օր-ի
34-104-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 235րդ հոդվածով, ի սզբնե հարցվել է ՀՀ
քր. օր-ի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով,
սակայն
դատավարական
հսկողթյն
իրականացնող
դատախազի
ցցմով
ﬔղադրանքը փոփոխվել և վերաորակվել է:

· 6-ն նեցել է ﬕջնակարգ կրթթյն, 5-ը՝ ոչ լրիվ ﬕջնակարգ՝ թամյա,
3-ը՝ ﬕջին մասնագիտական, իսկ 2-ը՝
բարձրագյն,
· ոչ ոք աշխատանք չի նեցել, 2-ը՝
կենսաթոշակառ էին (որոնցից ﬔկը՝
երկրորդ կարգի հաշմանդամ),
· 12-ն արական, իսկ 4-ը՝ իգական սեռի ներկայացցիչներ են,
· 6-ն իրենց խնամքին նեցել են անչափահաս երեխաներ,
· 15-ը եղել են ազգթյամբ հայ, իսկ
1-ը՝ ասորի,
· բոլոր ﬔղադրյալները հանդիսացել
են ՀՀ քաղաքացիներ,
· ոչ ոք նախկինմ դատվածթյն
չի նեցել:
Ընտանիքի
անդաﬓերի
կողﬕց
սպանթյան դեպքերով քրեական գործերից 8-ով տժողները հանդիսացել
են ﬔղադրյալների կանայք, 2-ով՝ մանկահասակ երեխաները (որից 1-ը՝ խորթ
երեխան), 1-ականով՝ անչափահաս երեխան:
Ըստ Կոﬕտեի տվյալների 2015թ.-ին
ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդվածով նախատեսված դիտավորթյամբ առող ջթյանը ծանր ﬖաս պատճառել դեպքերով
հարցվել են ընդհանր՝ 1685 քրեական
գործ, որոնցից բացահայտվել են՝ 133-ը
(բացահայտմը կազﬔլ է 79,2%):
Առող ջթյանը դիտավորթյամբ ծանր
ﬖաս պատճառել դեպքերով հարց-
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քրեական գործեր, որոնք հարցվել են
այլ
հոդվածով,
սակայն
հետագայմ
վերաորակվել են ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ
5
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Այդ քրեական գործերով 7 ﬔղադրյալների բնթագրիչները հետևյալն են.
· 5-ն նեցել են ﬕջնակարգ կրթթյն, 1-ը՝ ոչ լրիվ ﬕջնակարգ՝ թամյա,
իսկ 1-ն սանող էր,
· ոչ ոք աշխատանք չի նեցել,
· 6-ը՝ արական, իսկ 1-ը՝ իգական սեռի ներկայացցիչներ են,
· 1 ﬔղադրյալ իր խնամքին նեցել է
անաշխատնակ անձ,
· բոլորը եղել են ազգթյամբ հայ, ՀՀ
քաղաքացիներ,
· ոչ ոք նախկինմ դատվածթյն
չի նեցել:
Ընտանիքի
անդաﬓերի
կողﬕց
առող ջթյանը
պատճառված
ծանր
մարﬓական ﬖասի դեպքերով քրեական գործերից 2-ով՝ տժողները հանդիսացել են ﬔղադրյալների կանայք,
1-ական դեպքով՝ քյրը, եղբայրը, որդին, հորեղբայրը, հայրը:
Հատկանշական է, որ 2015թ.-ի ընթացքմ Կոﬕտեի մարﬕններից և
ստորաբաժանﬓերից՝ Երևան քաղաքի քննչական վարչթյնմ, Կենտրոն
և Նորք-Մարաշ, Արաբկիր վարչական
շրջանների քննչական բաժիններմ,
հատկապես կարևոր գործերի քննթյան, զինվորական քննչական գլխավոր
վարչթյններմ, Վայոց Ձորի, Տավշի, Արարատի մարզային քննչական
վարչթյնմ՝ ընտանիքի անդաﬓերի ﬕջև սպանթյան կամ դիտավորթյամբ առող ջթյանը ծանր ﬖաս պատճառել վերաբերյալ քրեական գործեր
չեն քննվել:
Ուսﬓասիրված 23 քրեական գոր-

ված քրեական գործերից 7-ը կատարվել են ընտանիքմ ընտանիքի անդաﬕ կողﬕց (առող ջթյանը ծանր ﬖաս
պատճառել
ընդհանր
դեպքերի
4,2%), որից 2 քրեական գործ հարցվել
են այլ հոդվածներով՝ ﬔկը՝ ՀՀ քր. օր-ի
118-րդ հոդվածով, սակայն հետագայմ
վերաորակվել է ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 137-րդ հոդվածի 1-ին
մասով (Շենգավիթ վարչական շրջան),
իսկ մյսը հարցվել է ՀՀ քր. օր-ի 113րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով, սակայն հետագայմ վերաորակվել
է ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով (Էրեբնի վարչական շրջան): Քրեական գործերից 1-ը հարցվել էր ՀՀ քր.
օր-ի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով և հետագայմ վերաորակվել
է ՀՀ քր. օր-ի 34-104-րդ հոդվածի 1-ին
մասով (Էրեբնի-Նբարաշեն վարչական շրջան):
Ընտանիքի
անդաﬓերի
կողﬕց առող ջթյանը դիտավորթյամբ
պատճառված ծանր ﬖասի դեպքերով
քննված քրեական գործերից 6-ն ղարկվել են դատարան, իսկ 1-ը՝ կասեցվել է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 31-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին կետի հատկանիշներով
((ﬔղադրյալի քննթյնից թաքնվել
հիմքով՝ հայտարարվել է հետախզմ)՝
Գեղարքնիքի մարզ)։ Ներկայացված
դեպքերից 5-ը կատարվել են ՀՀ մարզերմ՝ 2-ական Կոտայքի և Արմավիրի,
1-ը՝ Գեղարքնիքի մարզմ, իսկ 2-ը
Երևան քաղաքմ՝ 1-ական Շենգավիթ
և Էրեբնի-Նբարաշեն վարչական
շրջաններմ:
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թոդաբանթյամբ՝ որոշակի ճշգրտմներով: Ավելին, եզրյթների կիրառման
առմով նյնպես ﬔկնաբանթյններն իրականացվմ են ձևավորված
դատական պրակտիկայի լյսի ներքո:
Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր
նախադեպային որոշﬓերից ﬔկմ
անդրադարձել է հանցավոր բռնթյան
սահմանմանը: Վճռաբեկ դատարանն
արձանագրել է, որ բռնթյնը` որպես
քրեորեն հետապնդելի արարք, դիտավորթյամբ, անձի կամքին հակառակ
կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնել
կատարված ցանկացած արարք է, որի
արդյնքմ անձը զրկվել է կյանքից,
կամ սահմանափակվել է նրա ազատթյնը, կամ նրա առող ջթյանը ﬖաս
է պատճառվել, կամ նրան պատճառվել
է ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական կամ
հոգեկան տառապանք: Հետևաբար,
եթե արարքը փաստացի չի առաջացրել նշված հետևանքները և այդպիսիք
պատճառել դիտավորթյամբ չի բնթագրվմ, ապա իր նվազ կարևորթյան պատճառով չի կարող հանցագործթյն համարվել:1
Բռնթյնը գոյթյն նի մարդկթյան գոյթյան ամբողջ ընթացքմ:
Ս.Վ. Առաքելյանի կարծիքով՝ «բռնթյնը բխմ է հասարակթյան, ավելի ճիշտ՝ մարդ սոցիալական բնյթից,
նրա անձը բնթագրող այնպիսի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկթյններից, որոնց ազդեցթյան տակ
նա ﬕշտ ընդնակ է և գերադասմ է

ծերով հանցագործթյան կատարման
շարժառիթը, նպատակը կամ պատճառը
եղել են տարբեր: Նշված քրեական գործերից՝ 4-ով՝ շարժառիթը հանդիսացել
է ամսնթյան և ամսնալծթյան
խնդիրները, 3-ով՝ ամսնական անհավատարմթյնը կամ դավաճանթյնը, 3-ով՝ ընտանեկան անհաշտթյնները, ինչպես նաև անբարյացակամ
փոխհարաբերթյնները, 3-ով նյթական շահը, ինչպես նաև սոցիալական
ծանր պայմանները, 1-ական դեպքով՝
վիճաբանթյնը կանխելն ղղված
գործողթյնը, խնամքի և դաստիարակթյան շրջ անհամաձայնթյնը,
իսկ 1-ով այն հնարավոր չէ պարզել:
Քրեական գործերից 7-ով շարժառիթները պարզել հնարավոր չի եղել,
քանի որ արարքները կատարվել են անﬔղսնակթյան կամ սահմանափակ
ﬔղսնակթյան վիճակմ և կիրառվել
են բժշկական բնյթի հարկադիանքի
ﬕջոցներ:
Ինչպես վկայմ են վերը նշված
փաստերը, ընտանեկան բռնթյան
դրսևրﬓեր առկա են նաև Հայաստանմ, ավելին՝ դրանք կարող են հասցնել
բռնթյան ծայրահեղ դրսևորﬓերի՝
սպանթյնների և դիտավորթյամբ
առող ջթյանը ծանր ﬖաս պատճառելն:
Քանի որ ընտանեկան բռնթյնների գործերի վերաբերյալ ՀՀ-մ դեռ
չի ձևավորվել հստակ պրակտիկա, այս
բնյթի գործերի քննթյնն իրականացվմ է բռնի հանցագործթյններին բնորոշ մարտավարթյամբ և ﬔøÜÜÆâ / N4 / 2016
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լծել իր առջև ծառացած խնդիրներն
արգելված (այդ թվմ՝ բռնթյան կիրառման) եղանակներով  ﬕջոցներով»1: Տվյալ դեպքմ խոսքը մարդ՝
որպես հավաքական կերպարի, և ոչ թե
առանձին մարդկանց մասին է:
Դ. Հնանյանի կարծիքով բռնթյնն առկա է այնտեղ և այն ժամանակ,
երբ առկա է շահերի բախմ: Կախված
նրանից, թե ինչպիսի շահի իրականացմանն է ղղված բռնթյնը, այն կարող
է գնահատվել դրական կամ բացասական:2 Ընտանիքի ներսմ նման շահերի
բախﬓ անխսափելի է, սակայն դա
չի նշանակմ, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներմ բռնթյնը հանդիսանմ
է հարցի լծման արդյնավետ լծմ,
հակառակը՝ այն ավելի կարող է սրել շահերի բախմը՝ հանգեցնելով ծայրահեղ
դրսևորﬓերի:
Ուսﬓասիրելով կենցաղային բռնի հանցագործթյնների բնյթը՝ Օ.
Ստարկովը հատկ շադրթյան է արժանացնմ բռնթյան այնպիսի պարտադիր հատկանիշ, ինչպիսին կամարտահայտթյան ազատթյան սահմանափակﬓ է: Նա նշմ է, որ ֆիզիկական, ինչպես նաև հոգեբանական բռնթյան համար պարտադիր հատկանիշ է

հանդիսանմ
կամարտահայտթյան
ազատթյան սահմանափակմը: Ընդ
որմ «բռնթյն» հասկացթյնը ներառմ է ոչ ﬕայն ﬖաս պատճառելը,
այլ նաև այն պատճառել հնարավորթյնը: Ըստ Օ.Վ. Ստարկովի՝ «բռնթյնն իրական կամ հավանական ֆիզիկական ﬖասի պատճառﬓ է, որի
ներքո հասկացվմ է մարդ անատոﬕաֆիզիոլոգիական ամբող ջականթյան
խախտմը»:3
Որոշ հեղինակներ էլ, դիտարկելով
բռնթյնը որպես մարդ առող ջթյանը և նրա անձնական անձեռնﬗելիթյանն իրական ﬖասի պատճառմ,4
բռնթյնն ինքնին նյնացնմ են դրա
հետևանքների հետ: Ռ.Ա. Բազարովը,
տալով բռնթյան բնորոշմը, շեշտադրմ է դրա դիտավորյալ բնյթը և այն
ղղակիորեն կամ անղղակիորեն կիրառել հնարավորոթյնը: Այսպես,
նա նշմ է. «բռնթյնը ֆիզիկական
ժի (մկանային ժի կամ որևէ զենքի օգնթյամբ, այլ առարկաների կամ
նյթերի օգնթյամբ, հոգեպես հիվանդ
մարդկանց, մանկահասակների կամ
կենդանիների ﬕջոցով) դիտավորյալ
կիրառﬓ է րիշի նկատմամբ և ղղված է անձի ֆիզիկական անձեռնﬗելիթյնը խախտելն, առող ջթյանը

1
Առաքելյան Ս.Վ. Կանանց իրավական
պաշտպանթյնը բռնթյնից: Երևան,
2001, էջ 8:

Տե՛ս, Հնանյան Դ.Ռ. Բռնթյնը քրեական
իրավնքի ﬔջ (իրավահաﬔմատակամ
վերլծթյն ՀՀ և ՌԴ օրինակով): Իրավաբանական գիտթյնների թեկնա-ծի
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսթյն: Երևան, 2010: էջ 37:

Старков О.В. Бытовые насильственные
преступления
(причинность,
групповая
профилактика, наказание). Рязань, 1992, էջ
34:
3

2
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4
Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск, 1991,
էջ 125:

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

կամ կյանքին ﬖաս պատճառելն»:5
Լ.Դ. Գախմանն առանձնացնմ է
բռնթյան փաստական և իրավաբանական հատկանիշները: Փաստական
հատկանիշների շարքին նա դասմ է
օբյեկտիվ հատկանիշները, որոնք բնթագրմ են արարքի արտաքին կողﬓ
 եղանակը, և սբյեկտիվ հատկանիշները, որոնք բնթագրմ են բռնթյն
կիրառող անձի և տժողի կամային վերաբերմնքը արարքի նկատմամբ: Որպես իրավաբանական հատկանիշներ
հանդես են գալիս «հակաիրավականթյնը» և «արարքի հանրային վտանգավորթյնը»:6
Նախքան ընտանեկան բռնթյան
դասակարգմանն անդրադառնալը պարզաբանենք, թե ընտանիքմ ով կարող
է բռնանալ, և մ դեմ է ղղված բռնթյնը: Հասարակթյան ﬔջ առկա է
թյր պատկերացմ, որ բռնարարը
ﬕայն տղամարդն է, իսկ բռնթյան ենթարկվածը՝ կինը, սակայն դա այդպես չէ
(դրա մասին են վկայմ նաև Կոﬕտեմ
իրականացված սﬓասիրթյան արդյնքները): Ըստ բռնարարի և բռնթյան ենթարկվածի հնարավոր է հետևյալ տարանջատմը՝
1. ամսն բռնթյնը կնոջ նկատմամբ,
2. կնոջ բռնթյնը ամսն նկատ-

մամբ,
3. զգընկերների բռնթյնը ﬕմյանց
նկատմամբ,
4. ծնողի բռնթյնը երեխայի նկատմամբ,
5. երեխաների բռնթյնը ծնողների
նկատմամբ,
6. ընտանիքի ավագ երեխաների բռնթյնը կրտսեր քյրերի և եղբայրների
կամ ընտանիքմ ապրող այլ երեխաների նկատմամբ,
7. խնամակաի/ խնամատարի բռնթյնը խնամարկյալի/ հոգեզավակի
նկատմամբ,
8. ամսն կամ զգընկերոջ ծնողների կողﬕց կատարվող բռնթյնը,
9. ընտանիքի ցանկացած անդաﬕ
բռնթյնն ընտանիքի ﬔկ այլ անդաﬕ
նկատմամբ:
Բովանդակային
տեսանկյնից՝
կախված բռնթյան բնյթից և տեսակից տարանջատմ են ընտանեկան
բռնթյան հետևյալ տեսակները՝
· ֆիզիկական,
· սեռական,
· հոգեբանական,
· տնտեսական,
· անտեսմ:
Ֆիզիկական բռնթյնը դիտավորթյամբ անձի կամքին հակառակ կամ
առանց նրա կամքը հաշվի առնել կատարված ցանկացած արարք է, որի արդյնքմ անձը զրկվել է կյանքից կամ
սահմանափակվել է նրա ազատթյնը,
կամ նրա առող ջթյանը ﬖաս է պատճառվել կամ նրան պատճառվել է ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական տառապանք

Базаров Р.А. Уголовно-правовая характеристика насилия// Проблемы обеспечения
личной безопасности граждан: Труды Академии МВД России. М., 1995, էջեր 42-43:
5

6
Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными
посягательствами.
М.,
Юридическая
литература, 1969, էջ 4:
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և կատարվել է րիշի նկատմամբ իշխանթյն և վերահսկողթյն հաստատել նպատակով: Ֆիզիկական բռնթյնն անձի անատոﬕական ամբող ջականթյան վրա դիտավորյալ և ապօրինի ազդեցթյնն է, որն իրականացվմ
է ընտանիքի անդաﬓերի1 ﬕջև:
Հոգեբանական բռնթյնն արտաքին ﬕջավայրի հոգեկան գործոնների
կիրառմամբ կատարված ցանկացած դիտավորյալ արարքն է, որն ղղված է րիշի հոգեկանի վրա ներգործելն՝ վերջինիս կամքը ճնշել և նրան հանցավորի կամքին ենթարկեր նպատակով:
Հոգեբանական բռնթյան հիﬓական
դրսևորﬓերն են՝ խոսքային վիրավորանքը, ստորացﬓերը, զրկանքների
մատնելը, զրպարտթյնը, անձին վերահսկել նպատակով երեխաների կամ
այլ անձանց նկատմամբ բռնթյան կիրառելը, սեփական անձի, բռնթյան
զոհի, այլ անձանց կամ ընտանիքի անդաﬓերի նկատմամբ բռնթյան սպառնալիքները, անձին պատկանող իրերը
ոչնչացնելը, հետապնդմը, զոհի գործնեթյան և շփման շրջանակների վերահսկելը և այլն:
Սեռական բռնթյն է ցանկացած
դիտավորյալ արարք, որն ղղված է
րիշին նրա կամքին հակառակ կամ
Մասնագիտական գրականթյան ﬔջ
տարբերակված մոտեցմ է դրսևրվմ է
«ընտանիքի անդամ» եզրյթի նկատմամբ,
քանի որ տարբեր պետթյններ «ըն-տանիքը» տարբեր կերպ են ընկալմ՝ գրանցված
և չգրանցված, ﬔկ անձից բաղկացած կամ
առնվազն երկ անձից բաղկացած, համատեղ բնակվող և համատեղ չբնակվող և
այլն:

առանց նրա կամքը հաշվի առնել սեռական հարաբերթյան կամ սեռական
բնյթի այլ գործողթյններ կատարելն հարկադրել նպատակով, ինչպես նաև երեխաների հետ ցանկացած
սեռական հարաբերթյն նենալը:
Սեռական բռնթյններ են համարվմ սեռական ազատթյան և սեռական անձեռնﬗելիթյան դեմ ղղված
արարքները: Հարկ է նշել, որ սեռական
ազատթյան և սեռական անձեռնﬗելիթյան հասկացթյններն օրենսդրորեն ամրագրված չեն, բայց այդ սահմանﬓերը տրվմ են քրեական իրավնքի տեսթյան ﬔջ: Այսպես՝ սեռական ազատթյնը 16 տարին լրացած2
հոգեպես առողջ մարդ իրավնքն է՝
ինքնրյն, առանց որևէ հարկադրանքի որոշել, թե մ հետ և ինչ ձևով բավարարել իր սեռական պահանջները3:
Սեռական անձենﬗելիթյնը բարոյաիրավական արգելք է սեռական
շփման ﬔջ մտնել այնպիսի անձնանց
հետ, ովքեր օժտված չեն սեռական
ազատթյամբ, քանի որ նակ չեն հասկանալ իրենց նկատմամբ կատարվող
սեքսալ բնյթի գործողթյնների
նշանակթյնը և հետևանքները կամ
ղեկավարել իրենց գործողթյնները
սեռական շփման ոլորտմ:4

1
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ՀՀ-մ սեռական անձեռնﬗելիթյամբ
օժտված են 16 տարին չլրացած անձինք:

2

3
В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев. О криминологической классификации преступлений//
Государство и право, 2005, N6, էջ 55:

60

4
Գ.Վ. Իսրաելյան. Սեռական հանցագործթյնները և դրանց կանխմը ՀՀ-մ:
Մենագրթյն: Երևան, 2012, էջեր 9-10:
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Տնտեսական բռնթյն է ընտանիքի գերիշխող անդաﬕ կողﬕց ընտանեկան բյջեի ﬕջոցները կառավարելն
 վերահսկելը, նրա նկատմամբ տնտեսական և սոցիալ-տնտեսական սահմանափակﬓերի կիրառﬓ է: Որպես
այդպիսին կարող են հանդիսանալ աշխատավարձի տնօրինման արգելքը:
Անտեսﬓ ընտանեկան բռնթյան
առավել բարդ դրսևրﬓերից է և առկա
է այն դեպքմ, երբ ընտանիքի անդաﬓ
նի որոշակի պարտականթյններ
ընտանիքի այլ անդաﬕն խնաﬔլ կամ
դաստիարակել առնչթյամբ: Մասնավորապես, անտեսմը վերաբերելի է
երեխաներին, երբ ծնողները կամ նրանց
փոխարինող անձինք չեն կատարմ
իրենց պարտականթյնները կամ ոչ
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պատշաճ են կատարմ դրանք:
Վերը թվարկված դասակարգﬕց
ակնհայտ է դառնմ ընտանեկան բռնթյան բազմազանթյնը, մասնավորապես՝ դրանց քրեորեն ոչ պատժելի ձևերի
պարագայմ:
Առհասարակ, ընտանեկան բռնթյնների բազմազանթյնը հաշվի
առնելով նպատակահարմար կլիներ
ոչ ﬕայն տարանջատել ընտանեկան
բռնթյնը բռնթյան այլ տեսակներից, այլ նաև առանձնացնել դրանցից
յրաքանչյրի դեմ պայքարն  քննթյան ﬔթոդիկան՝ հիմք ընդնելով
բռնարարի և բռնթյան ենթարկվածի
կապը, բռնթյան բնյթն  տևողթյնը, դրա ազդեցթյնը:
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ԷՐՈՏԻԿ ՄԵՐՍ՞Մ, ԹԵ՞ ՔՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊՈՌՆԿՆ
Միսակ Մարկոսյան

իրավաբանական գիտթյնների թեկնած, դոցենտ,
ՀՀ ոստիկանթյան կրթահամալիրի ակադեﬕայի իրավագիտթյան ֆակլտետի
քրեական իրավնքի և քրեաբանթյան ամբիոնի պետ, ոստիկանթյան մայոր

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ և
262-րդ հոդվածներով որպես բարոյականթյան դեմ ղղված հանցագործթյններ համապատասխանաբար նախատեսված են շահադիտական նպատակով այլ անձի պոռնկթյամբ զբաղվելն ներգրավելը և պոռնկթյամբ
զբաղվելն նպաստելը: Այդ հանցագործթյնները ոտնձգմ են հասարակթյան անդաﬓերի բարոյական բնականոն զարգացման պաշտպանթյանն
ղղված հասարակական հարաբերթյնների դեմ: Հասարակթյան անդաﬓերի բարոյական բնականոն զարգացմը պետթյան հոգատարթյան
տակ գտնվող արժեքներից է, իսկ դրա
խախտմը հանգեցնմ է հասարակթյնմ գոյթյն նեցող բարոյական
կարգին ﬖաս պատճառելն: Նշված
հանցագործթյնները խաթարմ են
սեռերի փոխհարաբերթյան և սեռական մշակյթի ձևավորման վերաբերյալ
հասարակթյան անդաﬓերի բարոյական պատկերացﬓերը1:
Հանցավոր գործնեթյան այդ տեսակները բավականին եկամտաբեր են,

և նշված արարքների քրեականացված
լինել հանգամանքը ստիպմ է դրանք
կատարող անձանց որոնել քրեական
պատասխանատվթյնից խսափել, հանցավոր գործնեթյնը քողարկել տարբեր ﬕջոցներ:
Ներկայմս այն արտասահմանյան
երկրներմ, որոնց օրենսդրթյամբ
պոռնկթյամբ զբաղվելն արգելված է,
այն քողարկվմ է օրինական համարվող գործնեթյան այնպիսի տեսակներով, ինչպիսիք են էսկորտ ծառայթյնները2, էրո-մաքրման ծառայթյնները3 և այլն:
Ներկայմս Հայաստանմ պոռնկթյամբ զբաղվել և դրան նպաստել քողարկման ձև են դարձել ﬔրսման սրահները: Երևան քաղաքի ﬕ շարք ﬔրսման
սրահներմ, ինչպես նաև անհատ ﬔրսողների կողﬕց առաջարկվմ են «ռելաքս», «էրո», «ջակզիմ», «տատրա»,
«վիպ-կոմպլեքս» կոչվող ﬔրսﬓեր,
որոնց ընթացքմ ﬔրսհիները ﬔրկ
կամ կիսաﬔրկ են և հաճախորդների
2

ɧʊɸʗʂ ɻʂʋɸʘ ʇɸʊɸʄʏʗɻʍɼʗʂ ʡʉɼʆʘʡʋɿ
ʖɸʗɹɼʗ ʤʒʏʘɸʓʡʢɼʗʂ ʞ ʇɸʍɻʂʑʡʢɼʗʂ
ʁɸʋɸʍɸʆɵ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʂʤʒ ʈʞɸʕʏʗɼʃʡ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:

1

ɭʍʍɸʗʆʕʏʉ ʇɸʍʘɸɺʏʗʅʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʜɹʌɼʆʖʂ ʋɸʔʂʍ ɸʓɸʕɼʃ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʖɼɳʔ əə
ʕʊʓɸɹɼʆ ɻɸʖɸʗɸʍʂ Ɏɠɍ/0041/01/14 ɺʏʗʅʂ
ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ 2015 ʀʕɸʆɸʍʂ ʜɺʏʔʖʏʔʂ 28-ʂ
ʏʗʏʎʡʋɸʍ 13-ʗɻ ʆɼʖʡʋ:

3
ɧʊɸʗʂ ɻʂʋɸʘ ɹʍɸʆɸʗɸʍʍɼʗʂ ʋɸʛʗʡʋɿ
ʣʗʆ ʆɸʋ ʆʂʔɸʣʗʆ ɸʎʄɸʖɸʆʂʘʍɼʗʂ
ʆʏʉʤʘ:
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ﬔրկ մարﬓի ընդհանր ﬔրսման անվան տակ կատարմ են նաև սեքսալ
բնյթի գործողթյններ՝ դրանով բավարարելով հաճախորդների սեռական
պահանջմնքները: Նման ﬔրսﬓերի արժեքը տատանվմ է 15.000-ից
60.000 ՀՀ դրաﬕ սահմաններմ4:
Պոռնկթյամբ զբաղվել և էրոտիկ
ﬔրսման հարաբերակցթյնը պարզել համար անհրաժեշտ է բացահայտել
«պոռնկթյն» և «ﬔրսմ» հասկացթյնների բովանդակթյնը և ի հայտ
բերել դրանց հատման կետերը:
Անդրադառնալով պոռնկթյան հասկացթյանը` հարկ է նշել, որ Վարչական իրավախախտﬓերի վերաբերյալ
ՀՀ օրենսգրքի 179.1-ին հոդվածը, վարչական պատասխանատվթյն սահմանելով պոռնկթյամբ զբաղվել համար, չի ամրագրել այդ զանցակազﬕ
հատկանիշները՝ օգտագործելով պարզ
դիսպոզիցիա՝ «Պոռնկթյամբ զբաղվելը» ձևակերպմամբ: Ստացվմ է, որ
ներկայիս պայմաններմ իրավակիրառողն անձին պոռնկթյամբ զբաղվել
համար վարչական պատասխանատվթյան է ենթարկմ հիմք ընդնելով
«պոռնկթյն» հասկացթյան սբյեկ-

տիվ ընկալմը, որը ձևավորվմ է մասնագիտական գրականթյան ﬔջ արտահայտված և պրակտիկայմ ընդնված մոտեցﬓերի հիման վրա:
Պոռնկթյամբ զբաղվել համար
վարչական
պատասխանատվթյան
ենթարկվելն իր հերթին հանգեցնմ է
անձի իրավնքների և ազատթյնների այլ սահմանափակման՝ որպես
պոռնկթյամբ զբաղվող անձ հաշվառվելն: Այսպես, ՀՀ կառավարթյան
2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի №1254-Ն
որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարթյանն առընթեր ՀՀ ոստիկանթյան
համայնքային ոստիկանթյան գործնեթյան կազմակերպման կարգի 26րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն՝
համայնքային ոստիկանթյան տեսչները պոռնկթյամբ զբաղվողներին
ﬕնչև ﬔկ տարի ժամկետով հաշվառմ
են տեղամասի անձնագրմ և նրանց
նկատմամբ իրականացնմ են անհատական պրոֆիլակտիկ ﬕջոցառﬓեր:
Պոռնկթյամբ զբաղվողներին հաշվառել հիմք է հանդիսանմ Վարչական
իրավախախտﬓերի վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 179.1-ին հոդվածի հատկանիշներով կազմված վարչական իրավախախտման մասին արձանագրթյնը:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարծմ ենք,
որ պոռնկթյամբ զբաղվել հասկացթյնը պետք է ստանա օրենսդրական
ամրագրմ, քանի որ դրա բացակայթյան պայմաններմ մասնագիտական
գրականթյան ﬔջ ներկայացվմ են
պոռնկթյան տարբեր սահմանﬓեր,
որոնք ոչ հստակ կամ թերի են բնթագ-

4
ɨɼɳʔ, ʜʗʂʍɸʆ,
www.datalex.am//ɎɊɭɍ/0086/01/15,
ɎɊɭɍ/0087/01/15 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɼʗɿ: ɟʋɸʍɸʖʂʑ ʣʗʔʡʢɼʗʂ ɹʏʕɸʍɻɸʆʡʀʌɸʍ ʞ
ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂ ʋɸʔʂʍ ʖɼʉɼʆɸʖʕʡʀʌʡʍ
ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʔʖɸʍɸʃ, ʜʗʂʍɸʆ, 18 ʖɸʗʂʍ
ʃʗɸʘɸʅ ɸʍʈɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɵ
http://mersum.info ʂʍʖɼʗʍɼʖɸʌʂʍ ʆɸʌʛʡʋ
ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ
ʇɸʌʖɸʗɸʗʡʀʌʡʍʍɼʗʂʘ
ʞ
ʆɸʌʛʡʋ ɺʗɸʍʘʕɸʅ ʣʗʔʏʉ(ʡʇʂ)ʍɼʗʂ ʇɼʖ
ʇɼʓɸʄʏʔɸʌʂʍ ʄʏʔɸʆʘʡʀʌʡʍʍɼʗʂʘ:
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րմ այդ երևյթի էթյնը: Իր հերթին իրավակիրառ պրակտիկայմ դա
հանգեցնմ է լրջ դժվարթյնների՝
կապված այն հարցի հետ, թե արդյոք
կոնկրետ անձի կոնկրետ գործողթնները կարելի է համարել պոռնկթյամբ
զբաղվել:
Պոռնկթյամբ զբաղվել օրենսդրական սահմանման բացակայթյնը կարող է հանգեցնել ոչ ﬕայն Վարչական
իրավախախտﬓերի վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի 179.1-ին հոդվածի, այլև ՀՀ
քրեական օրենսգրքի այն հոդվածների
կիրառման բարդթյնների, որոնցմ
օգտագործված է «պոռնկթյն» բառը
(132-րդ, 132.2-րդ, 166-րդ, 261-րդ, 262րդ հոդվածներ):
Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցագործթյան վերաբերյալ գործերով կայացված ﬕ շարք ﬔղադրական
դատավճիռների սﬓասիրթյամբ
պարզվել է, որ պոռնկթյամբ զբաղվել
օրենսդրական սահմանման բացակայթյան պայմաններմ դատարանները
գործի փաստական հանգամանքները
նկարագրելիս օգտագործել են պոռնկթյան էթյնը կազմող գործողթյնները բնթագրող տարբեր ձևակերպﬓեր: Այսպես, առավել հաճախ դատավճիռներմ նշվել է, որ մարﬓավաճառները սեռական հարաբեր0թյ0ն
են նեցել հաճախորդների հետ1: Որոշ

դեպքերմ դատարանները նշել են, որ
հաճախորդները ﬔրսհիների հետ
կատարել են սեքս0ալ բն0յթի գործող0թյ0ններ2: Մեկ այլ դեպքմ դատավճռմ նշվել է, որ մարﬓավաճառները
հաճախորդներին մատցել են ինտիմ
տեսակի ծառայ0թյ0ններ3: Մեկ րիշ
դեպքմ դատարանն ընդհանրապես չի
կոնկրետացրել մարﬓավաճառի կողﬕց
կատարված գործողթյնների բնյթը՝
նշելով ﬕայն, որ ամբաստանյալը ﬕջնորդել և կազմակերպել է մարﬓավաճառի հանդիպ0ﬓերը հաճախորդների
հետ4 (ընդգծﬓերն ﬔրն են՝ Մ.Մ.):
Հատկանշական է, որ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 262-րդ հոդվածով հարցված քրեական գործերից ﬔկով պաշտպանթյան կողմը վերաքննիչ բողոքմ
նշել էր, որ անձին որպես ﬔղադրյալ
ներգրավել մասին որոշﬕց չի երևմ, թե պոռնկթյնը մարﬓավաճառթյնն է, արտաամսնական սեռական հարաբերթյնը, թե այլ արարք5։
Պոռնկթյամբ զբաղվել օրենսդրական սահմանﬓ առաջարկել համար անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան ﬕջազգային փաստաթղթերի
սﬓասիրթյն, ինչպես նաև պոռնկթյան հասկացթյան և հատկանիշների վերաբերյալ մասնագիտական
2

ɨɼɳʔ
www.datalex.am//ɎɊɭɍ/0086/01/15,
ɎɊɭɍ/0087/01/15 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɼʗɿ:

3

ɨɼɳʔ www.datalex.am//Ɏɘɍ/0240/01/14 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿ:

1

ɨɼɳʔ,
ʜʗʂʍɸʆ,
www.datalex.am//
ɕɍ/0209/01/13,
ɦɍ/0233/01/13,ɎɊɍɍ/006
9/01/13,ɦɍ/0113/01/14,
ɎɊɟɍ/0042/01/14,
ɠɍ/0112/01/14, ɕɍ/0099/01/15, Ɏɐɍ/0018/01/16,
ɦɍ2/0009/01/16 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɼʗɿ:

4

ɨɼɳʔ www.datalex.am//Ɏɘɍ/0042/01/14 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿ:
5

ɨɼɳʔ www.datalex.am// ɕɍ/0209/01/13 ɻɸʖɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿ:
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գրականթյան ﬔջ արտահայտված
կարծիքների վերլծթյն:
«Պոռնկթյն» բառը ծագել է լատիներեն «prostatuere» բայից, որը նշանակմ է վաճառքի դնել6: Ըստ արդի
հայերենի բացատրական բառարանի՝
«մարﬓավաճառթյն» նշանակմ է
պոռնկթյն, «պոռնկթյն» նշանակմ է պոռնիկ լինելը, պոռնիկի կենցաղ՝
վարքբարք, պոռնկական արարք, շնթյն, «պոռնիկ» նշանակմ է հասարակաց կին, առհասարակ՝ շնթյն անող
մարդ, շնացող, իսկ «շնացող» նշանակմ է շնթյն անող, անբարոյական7:
Մասնագիտական
գրականթյան
սﬓասիրթյնը ցյց է տալիս, որ
պոռնկթյան հասկացթյան վերաբերյալ ﬕասնական մոտեցմ գոյթյն
չնի: Այսպես, խորհրդային ժամանակաշրջանի ﬕ շարք հեղինակներ որպես
պոռնկթյամբ զբաղվող անձի կողﬕց
հաճախորդին մատցվող ծառայթյն
նշել են ﬕայն սեռական հարաբերթյնը: Ս.Ակոլինսկին պոռնկթյնը բնորոշել է որպես վարձատրթյան դիմաց
պատահական, արտաամսնական սեռական հարաբերթյնների ﬔջ մտնելը8: Ա.Դյաչենկոյի և Ն.Ավերինայի
բնորոշմամբ՝ պոռնկթյնը որպես արհեստ իրականացվող գործնեթյն է,

որը դրսևորվմ է վարձատրթյան դիմաց սեռական հարաբերթյններ նենալ ձևով9:
Սակայն պոռնկթյան իրավական
բնթագրին առնչվող ﬕջազգային իրավական ակտերմ տրվել է դրա ավելի
լայն բնորոշմ, որը չի սահմանափակվմ ﬕայն սեռական հարաբերթյան
հատկանիշով: Այսպես, «Մարդկանց
առևտրի և երրորդ անձանց կողﬕց
պոռնկթյան շահագործման դեմ պայքարի մասին» ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի10 1-ին
հոդվածմ որպես պոռնկթյան բովանդակթյնը կազմող գործողթյն նշված է անձի կողﬕց ﬔկ այլ անձի սեռական կրքերի բավարար0մը: «Երեխայի
իրավնքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` «Մանկավաճառթյան, երեխաների մարﬓավաճառթյան և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին» կամընտիր արձանագրթյան11 2-րդ հոդվածի
«բ» կետի համաձայն՝ երեխաների մարմնավաճառթյն նշանակմ է` երեխայի
օգտագործմը սեռական բն0յթի գործ0նե0թյան ﬔջ՝ վարձատրթյան կամ
ցանկացած այլ տեսակի հատցման դիմաց (ընդգծﬓերն ﬔրն են՝ Մ.Մ.):
Հեղինակների
ﬔծամասնթյնը
9
ɨɼɳʔ ǬȤȧȟȍȕȒȖ Ǩ.Ƿ., ǨȊȍȘȐȕȈ ǵ.Ǩ. ȅȒșȗȍȘȚȕȣȍ ȖȞȍȕȒȐ ȗȘȖȉȓȍȔ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȐ Ȋ
ǹǹǹǸ. - Ǫ șȉ.: ǷȘȖȉȓȍȔȣ ȉȖȘȤȉȣ ș ȌȍȊȐȈȕȚȕȣȔ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ. Ǵ., 1989. ɾʒ 90:

6

ɨɼɳʔ ǫȍȘȈșȐȔȖȊ ǵ. Ǫ. ǷȖȕȧȚȐȍ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȐ.
ǪȍșȚȕȐȒ ǪȖȓȎșȒȖȋȖ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ ȐȔ. Ǫ.ǵ.
ǺȈȚȐȡȍȊȈ, 2009, ȹ71, ɾʒ 24:

10

ɘʏʍʕɼʍʘʂɸʍ ɿʍɻʡʍʕɼʃ ɾ 1949 ʀʕɸʆɸʍʂ
ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 2-ʂʍ, ɝɊɘ-ʂ Ɍʃʄɸʕʏʗ ʕɼʇɸ-ʁʏ
ʉʏʕʂ ʆʏʉʤʘ:

7

ɨɼɳʔ Ɋʉɸʌɸʍ ɐ. Ɋʗɻʂ ʇɸʌɼʗɼʍʂ ɹɸʘɸʖʗɸʆɸʍ ɹɸʓɸʗɸʍ: ɠɸʗʡʍɸʆʡʀʌʡʍ: ɛ-ɯ:
«əɸʌɸʔʖɸʍ» ʇʗɸʖ., Ɏʗʞɸʍ, 1976ʀ., ɾʒɼʗ
982, 1112, 1125:

11
Ɋʗʈɸʍɸɺʗʡʀʌʡʍʍ ɿʍɻʡʍʕɼʃ ɾ 2000
ʀʕɸʆɸʍʂ ʋɸʌʂʔʂ 25-ʂʍ, ɝɊɘ-ʂ Ɍʃʄɸʕʏʗ
ʕɼʇɸʁʏʉʏʕʂ ʆʏʉʤʘ, əə ʇɸʋɸʗ ʡʁʂ ʣʒ ɾ
ʋʖɼʃ 2005 ʀʕɸʆɸʍʂ ʇʡʃʂʔʂ 30-ʂʍ:

8

ɨɼɳʔ ǨȒȖȓȐȕșȒȐȑ ǹ. ǷȘȖȉȓȍȔȣ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ
ȗȈȚȖȓȖȋȐȐ. Ǵ., 1977. ɾʒ 354:
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նյնպես կողﬓակից է պոռնկթյան
առավել լայն բնորոշմանը: Այսպես, ըստ
Վ.Բորովիկովի՝ պոռնկթյնն առկա
է ոչ ﬕայն սեռական հարաբերթյան,
այլև պոռնկթյամբ զբաղվողի կողﬕց
հաճախորդին սեքս0ալ բն0յթի այլ ծառայ0թյ0նների մատցման դեպքմ1:
Յա. Գիլինսկին գտնմ է, որ արարքը
պոռնկթյն բնթագրել համար նշանակթյն չնի հաճախորդի սեռական
ցանկթյան բավարարման եղանակը2:
Ս.Ուլիցկին պոռնկթյնը սահմանմ
է որպես տարբեր զգընկերների հետ
վարձատրթյան դիմաց սեքս0ալ հարաբեր0թյ0նների ﬔջ մտնելը, որը
հիﬓված չէ անձնական համակրանքի
վրա3: Ա.Ստանսկայայի բնորոշմամբ՝
պոռնկթյնն անձի կողﬕց, անկախ
սեռից, հարաբերականորեն պարբերաբար սեփական մարﬓի վաճառքն է կամ
պրոֆեսիոնալ մակարդակով սեքս0ալ
ծառայ0թյ0նների մատցմը տարբեր սպառողներին, որը հանդիսանմ
է այդ անձի հիﬓական կամ լրացցիչ
եկամտի աղբյրը4: Ա.Իգնատովի բնթագրմամբ՝ կինը կատարմ է պոռնկ-

թյան ակտ, եթե նա պայմանավորված
վարձատրթյան դիմաց համաձայնվմ
է բավարարել տղամարդ սեռական
պահանջմնքը սեռական հարաբերթյան կամ սեքս0ալ բն0յթի այլ գործող0թյ0նների կատարման ﬕջոցով5:
Մ.Սելեզնյովի բնորոշմամբ՝ պոռնկթյնն անձի կողﬕց ﬔկ այլ անձի սեռական կրքերի բավարար0ﬓ է վարձատրթյան դիմաց, զգընկերների
անﬕջական և ղղակի կոնտակտի ﬕջոցով, անկախ նրանց սեռից6: Մեկ այլ
բնորոշմամբ՝ պոռնկթյնն այլ անձի
հետ փողի կամ այլ վարձատրթյան դիմաց ցանկացած ձևի սեռական կապի
ﬔջ մտնելն է, ինչպես նաև դրա առաջարկը կամ համաձայնթյնը7: Պոռնըկթյան լայն բնորոշմ առաջարկվել
է նաև հայրենական մասնագիտական
գրականթյան ﬔջ. «Մարﬓավաճառթյնը գործնեթյան տեսակ է, որով
անձը (մարﬓավաճառը) ﬔկ այլ անձի
(հաճախորդին) պարբերաբար կամ նման
դիտավորթյամբ մատցմ է սեքս0ալ
բն0յթի ծառայ0թյ0ններ վարձատրթյան պայմանով՝ անկախ վարձատրթյան ձևից և դրա փոխանցման եղանակից»8(ընդգծﬓերն ﬔրն են՝ Մ.Մ.):

1

ɨɼɳʔ ǩȖȘȖȊȐȒȖȊ Ǫ. ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ
ȊȖȊȓȍȟȍȕȐȍ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȕȐȝ Ȋ ȏȈȕȧȚȐȍ
ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȍȑ // ǯȈȒȖȕȕȖșȚȤ. 1992. ȹ 12. ɾʒ 14:

5

ɨɼɳʔ ǰȋȕȈȚȖȊ Ǩ.ǵ. ǲȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ ȗȖȓȖȊȣȝ
ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȑ. - Ǵ.: ȆȘȐȌȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ,
1974. ɾʒ 243:

2

ɨɼɳʔ ǫȐȓȐȕșȒȐȑ ȇ.ǰ. ǬȍȊȐȈȕȚȖȓȖȋȐȧ. ǹȖȞȐȖȓȖȋȐȧ ȗȘȍșȚțȗȕȖșȚȐ, ȕȈȘȒȖȚȐȏȔȈ, ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȐ,
șȈȔȖțȉȐȑșȚȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ «ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȑ». - ǹǷȉ.:
ȆȘȐȌȐȟȍșȒȐȑ ȞȍȕȚȘ ǷȘȍșș, 2007. ɾʒ 381:

6
ɨɼɳʔ ǹȍȓȍȏȕȍȊ Ǵ.Ǩ. ǷȘȖșȚȐȚțȞȐȧ ȒȈȒ ȈȕȚȐșȖȞȐȈȓȤȕȖȍ ȧȊȓȍȕȐȍ: ǻȟȍȉ.-ȔȍȚȖȌ. ȗȖșȖȉȐȍ. Ǵ.: ǷǸǰǶǸ, 2002, ɾʒ 9:

3

ɨɼɳʔ ǻȓȐȞȒȐȑ ǹ. ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȊȖȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȋ ȏȈȕȧȚȐȍ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȍȑ. «ǯȈȒȖȕȕȖșȚȤ», 2005, ȹ 3. ɾʒ 17:

7

ɨɼɳʔ ǻȋȖȓȖȊȕȣȑ ȒȖȌȍȒș ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ. ǵȈțȟȕȖ-ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ. Ǵ.: ȆȘȐȌȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ, 1998. ɾʒ 508:

4
ɨɼɳʔ ǹȚȈȕșȒȈȧ Ǩ.Ǩ. ǷȘȖșȚȐȚțȞȐȧ ȕȍșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȕȐȝ - șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȗȘȈȊȖȊȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǹǷȉ., 2005. ɾʒ 19:

8

ɨɼɳʔ ɭʏʀɸʍʒʌɸʍ Ɍ. ɝɸʗʋɸʍɸʕɸʊɸʓʡʀʌɸʍ
ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʛʗɼɸʂʗɸʕɸʆɸʍ ʞ ʆʗʂ-
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Հատկանշական է, որ պոռնկթյնը ﬕայն սեռական հարաբերթյն նենալ հատկանիշով չսահմանափակել մոտեցﬓ ընդնված է ոչ ﬕայն
իրավաբանական, այլև սեքսոլոգիական
գրականթյան ﬔջ: Այսպես, աﬔրիկացի հայտնի սեքսոլոգներ Ու. Մասթերսը,
Վ. Ջոնսոնը և Ռ.Կոլոդնին պոռնկթյնը
բնորոշմ են որպես գմարի կամ որևէ
այլ հատցման դիմաց ցանկացած անձի՝
ծանոթի, թե անծանոթի, սեքսալ ծառայթյնների մատցմ9:
Ի.Բլոխի կարծիքով՝ պոռնկթյան
հասկացթյնը չի սահմանափակվմ
ﬕայն սեռական հարաբերթյամբ, այն
ներառմ է նաև սեռական գրգռման և
սեռական ցանկթյան բավարարման
ցանկացած այլ ձև: Հետևաբար, կասկածից վեր է, որ պոռնկթյն պետք է համարել նաև որպես արհեստ կատարվող
անառակաբարո ﬔրսմը, ֆլագելլյացիան10, անառակաբարո դիրքեր ընդնելը՝
հաճախորդների անորոշ շրջանակի մոտ
սեռական ցանկթյն առաջացնել
կամ նրանց սեռական ցանկթյնը բավարարել նպատակով11:
Հետազոտողների ﬔկ այլ խմբ որո-

շակիորեն նեղացնմ է պոռնկթյամբ
զբաղվող անձի կողﬕց մատցվող ծառայթյնների շրջանակը՝ գտնելով,
որ պոռնկթյանը բնթագրական են
ﬕայն պոռնկթյամբ զբաղվող անձի և
հաճախորդի ղիղ մարﬓական շփմները12: Այդ մոտեցման կողﬓակիցները
նշմ են, որ սեքսալ ծառայթյնների
ﬕջնորդավորված մատցմը (սեքս հեռախոսով, ﬔրկապար, մասնակցթյն
պոռնկագրական ֆիլﬔրի ստեղծմանը
որպես դերակատար, ﬔրկ մարﬓի ցցադրմը կամ մարﬕնների ղղակի
շփմը բացառող այլ սեքսալ ծառայթյններ) չի կարող գնահատվել որպես
պոռնկթյն, քանի որ բացակայմ է
պոռնկթյան բնորոշ անհրաժեշտ հատկանիշը՝ մարﬓի առևտրը (վաճառքը):
Պոռնկթյան համար անհրաժեշտ է, որ
կատարվեն ղղակի շփﬓեր պոռնկթյամբ զբաղվող անձի մարﬓի և սեքսուալ ծառայթյնները գնող անձի մարմնի ﬕջև13:
Մենք կողﬓակից ենք պոռնկթյան
բնորոշման վերջին` «չափավոր» մոտեցմանը, որի պարագայմ պոռնկթյան
էթյնը ﬕ կողﬕց չի սահմանափակվմ ﬕայն սեռական հարաբերթյն
նենալ հատկանիշով, իսկ մյս
կողﬕց էլ իր ﬔջ չի ներառմ առանց
մարﬓական շփﬓերի հաճախորդի

ʤʍɸʃʏɺʂɸʆɸʍ
ʇʂʢɸʇɸʗʘɼʗ:
ɔʗɸʕ.
ɺʂʖ. ʀɼʆʍ. ɺʂʖ. ɸʔʖʂʊ. ʇɸʌʘʋɸʍ ɸʖɼʍɸʄʏʔʡʀʌɸʍ ʔɼʉʋɸɺʂʗ, Ɏʗʞɸʍ, 2016, ɾʒ 9:
9
ɨɼɳʔ ǴȈșȚȍȘc ǻ., ǬȎȖȕșȖȕ Ǫ., ǲȖȓȖȌȕȐ Ǹ. ǶșȕȖȊȣ șȍȒșȖȓȖȋȐȐ. 1998 ȋ. ǰȏȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ ǴȐȘ,
ɾʒɼʗ 513-514:

12

ɯʃɸɺɼʃʃʌɸʘʂɸ (ʃɸʖʂʍɼʗɼʍ «ﬂagello») ʍʎɸʍɸʆʡʋ ɾɵ ʋʖʗɸʆʡʋ ʔɼʓɸʆɸʍ ʘɸʍʆʡʀʌɸʍ
ɹɸʕɸʗɸʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ
ɻʗʔʞʏʗʕɼʃ ɸʆʖʂʕ ʆɸʋ ʑɸʔʂʕ ʈʞʏʕ:
10

ɨɼɳʔ Ɏʗɼʋʌɸʍ Ɋ., ɒʡʋɸʔʌɸʍ ɍ., ɛɸʋɹɸʗʌɸʍ Ɋ., ɣɼʖʗʏʔʌɸʍ ɨ. əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʡʀʌʡʍʡʋ ʋɸʗɻʡ ʀʗɸʝʂʛʂʍɺʂ ʞ
ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɻɼʋ ʑɸʌʛɸʗʂ ʂʗɸʕɸʆɸʍ
ʇʂʋʡʍʛʍɼʗɿ: Ɏʗʞɸʍ, «Ɋʔʏʉʂʆ» ʇʗɸʖ., 2011,
ɾʒɼʗ 52-53:

11

ɨɼɳʔ ǩȓȖȝ ǰ. ǰșȚȖȘȐȧ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȐ. Ǵ., 1994.
ɾʒɼʗ 27-29:
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ɨɼɳʔ ǹȍȓȍȏȕȍȊ Ǵ.Ǩ. ɟʎʕ. ɸʎʄ., ɾʒ 8:
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սեռական ցանկթյան բավարարման
դեպքերը: Այդպիսի մոտեցﬓ առավել
հիﬓավորված է թվմ, քանի որ այդ
դեպքմ «պոռնկթյն» հասկացթյնը ոչ չափազանց նեղացվմ է, և ոչ
էլ չափազանց ընդլայնվմ: Ըստ այդմ՝
առաջարկմ ենք պոռնկթյամբ զբաղվել օրենսդրական սահմանման ﬔջ
նշել, որ այն դրսևորմ է հաճախորդի
հետ սեքսալ բնյթի գործողթյնների կատարմամբ:
Միևնյն ժամանակ հարկ է նշել, որ
«սեքսալ բնյթի գործողթյններ»
հասկացթյնը դասվմ է ոչ իրավաբանական հասկացթյնների շարքին,
և օգտագործվմ է մարդաբանթյան,
ֆիզիոլոգիայի, մարդ անատոﬕայի,
սեքսոլոգիայի, դատական բժշկթյան
ﬔջ1: Այսպես, սեքսոլոգիայմ, որպես
կանոն, սեքսալ բնյթի գործողթյններ են համարվմ անձանց այնպիսի
գործողթյնները, որոնք ղղված են
նրանց սեռական պահանջմնքների
բավարարմանը և իրականացվմ են
զգընկերներից գոնե ﬔկի սեռական
օրգանի մասնակցթյամբ2:
Ռսաստանի Դաշնթյան քրեական
օրենսգրքի 240.1-ին հոդվածի (Անչափահասի սեքսալ ծառայթյններից
օգտվելը) ծանոթագրթյան ﬔջ սեքսո-

ւալ ծառայթյն ասելով հասկացվմ
են սեռական հարաբերթյնը, արվամոլթյնը, լեսբոսթյնը կամ սեքսուալ բնյթի այլ գործողթյնները:
Սեռական
հանցագործթյնների
քրեաիրավական բնթագրին և որակմանը վերաբերող մասնագիտական
գրականթյան ﬔջ գործողթյան սեքսալ բնյթը նյնպես կապվմ է սեռական պահանջմնքի բավարարման
նպատակի առկայթյան և զգընկերներից առնվազն ﬔկի սեռական օրգանի մասնակցթյան հանգամանքի հետ3:
Սակայն մասնագիտական գրականթյան ﬔջ հանդիպմ են սեքսալ բնյթի գործողթյնների ավելի լայն սահմանﬓեր4:
Պետք է փաստել, որ մարդ սեռական ցանկթյան բավարարման եղանակները բազմաթիվ են, և կոնկրետ
3
ɨɼɳʔ Ǿȥȕȋȥȓ ǹ. Ǭ. ǲȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈșȐȓȤșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ șȍȒșțȈȓȤȕȖȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ:
ǹȚȈȚȤȧ 132 ǻǲ ǸǼ. ǨȊȚȖȘȍȜ. ȒȈȕȌ. ȌȐșș., ǹǷȉ.,
2004, ɾʒɼʗ 11-12:
4

ɮʗʂʍɸʆ, Ɍ.ɋ.ɍɼʗʌɸɺʂʍɿ ʏʗʑɼʔ ʔɼʛʔʡɸʃ
ɹʍʡʌʀʂ
ɺʏʗʅʏʉʡʀʌɸʍ
ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ
ʍʎʡʋ ɾ ʍɸʞ ʑɼʖʂʍɺɿ (ɸʍɺʃ. «petting»)`
ʔɼʓɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒʋʡʍʛʂ ɹɸʕɸʗɸʗʡʋɿ
ɾʗʏɺɼʍ
ɺʏʖʂʍɼʗʂ
ɺʗɺʓʋɸʍ
ʤʒʏʘʏʕ,
ɸʓɸʍʘ ʔɼʓɸʆɸʍ ʜʗɺɸʍʍɼʗʂ ɸʍʤʒɸʆɸʍ
ʆʏʍʖɸʆʖʂ: Ɋʓɸʕɼʃ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʖɼ´ʔ
ǬȍȘȧȋȐȕ ǫ. ǩ. ǹȍȒșțȈȓȤȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ
ȕȈșȐȓȐȍ: ǴȖȕȖȋȘȈȜȐȧ.- Ǵ.: ǴǭǬ ȗȘȍșșȐȕȜȖȘȔ, 2007, ɾʒɼʗ 8-9: Ɋ.ɋ.ɡʙʖʌɸʤʎʞɿ
ʏʗʑɼʔ ʔɼʛʔʡɸʃ ɹʍʡʌʀʂ ɺʏʗʅʏʉʡʀʌʡʍ
ʍʎʡʋ ɾ ʈɼʓʛʂ, ʋɸʖʂ, ʏʗʞɾ ɸʓɸʗʆɸʌʂ
ʍɼʗʀɸʚɸʍʘʡʋɿ ʇɼʖɸʍʘʛʂ ʣʒ: Ɋʓɸʕɼʃ
ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʖɼ´ʔ ǻȚȧȔȐȠȍȊ Ǩ. ǩ. ǻȋȖȓȖȊȕȈȧ
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȕȈșȐȓȤșȚȊȍȕȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ
șȍȒșțȈȓȤȕȖȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ, ȕȍ șȊȧȏȈȕȕȣȍ ș ȐȏȕȈșȐȓȖȊȈȕȐȍȔ. ǨȊȚȖȘȍȜ. ȒȈȕȌ. ȌȐșș., ǽȈȉȈȘȖȊșȒ,
2001, ɾʒɼʗ 4-5:

1

ɨɼɳʔ ǩȍȏȊȍȘȝȖȊ Ǩ.ǫ. Ƕ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ
ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ ȕȈșȐȓȤșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȑ
ȗȘȖȚȐȊ ȗȖȓȖȊȖȑ ȕȍȗȘȐȒȖșȕȖȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ
ȗȖȓȖȊȖȑ șȊȖȉȖȌȣ ȓȐȟȕȖșȚȐ // ǻȋȖȓȖȊȕȖȍ ȗȘȈȊȖ.
2014. ȹ 5. ɾʒɼʗ 18-24:

2
ɨɼɳʔ ǹȚȈȘȖȊȐȟ ǯ. ǹțȌȍȉȕȈȧ șȍȒșȖȓȖȋȐȧ / ǷȍȘ.
ș ȗȖȓȤșȒ. - Ǵ.: ȆȘȐȌȐȟȍșȒȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ., 1991,
ɾʒ 182:
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գործողթյան սեքսալ բնյթի որոշմը երբեﬓ կարող է պահանջել հատկ
գիտելիքների առկայթյն: Ելնելով
դրանից՝ կարծմ ենք, որ եթե պոռնկթյան հետ կապված հանցագործթյնների վերաբերյալ քրեական գործերով վարյթն իրականացնող մարﬓի
համար ակնհայտ կամ հստակ չէ անձի
կողﬕց կատարված այս կամ այն գործողթյան սեքսալ բնյթը, կամ դա
վիճարկմ է պաշտպանթյան կողմը,
ապա հարցն անհրաժեշտ է պարզել դատաբժշ կա կան-դա տա սեք սո լո գի ա կան
համալիր փորձաքննթյն նշանակել
ﬕջոցով:
Այժմ անդրադառնանք պոռնկթյան
մյս էական հատկանիշներին, որոնք
անհրաժեշտ և բավարար են պոռնկթյան հասկացթյնը սահմանել համար:
Պ.Լյբլինսկին առանձնացնմ է
պոռնկթյնը բնթագրող հետևյալ
երեք հատկանիշները՝ պրոֆեսիոնալիզմ
(ինչը ենթադրմ է, որ անձը պոռնկթյամբ զբաղվմ է պարբերաբար, որպես ապրստի ﬕակ կամ գլխավոր
ﬕջոց), պոռնկթյան հանրային բնյթը
(այսինքն՝ պոռնկթյամբ զբաղվող անձի հասանելիթյնը յրաքանչյրին,
ով կարող է վճարել նրա ծառայթյնների դիմաց) և պոռնկթյամբ զբաղվող անձի ծառայթյնների հատցելի
բնյթը (ինչը ենթադրմ է, որ այդ ծառայթյնները վճարվմ են աﬔն անգամ)5:

Ի.Բլոխը գրմ է, որ պոռնկթյան
էական հատկանիշներն են հանդիսանմ՝ պոռնկթյան էական տարբերթյնը սեռական ցանկթյան արտաամսնական բավարարման այլ
տեսակներից, հաճախորդների անորոշ
շրջանակը, պոռնկթյան մշտական և
անընդհատ բնյթը, ծախվածթյնը
բոլորի նկատմամբ, այլ ոչ թե անհատական վարձատրթյնը դրամական ﬕջոցներով, նվերով կամ որևէ այլ առավելթյամբ, պոռնկթյամբ զբաղվել
հրապարակային կամ հաստատապես
հայտնի բնյթը, պոռնկթյամբ զբաղվող անձի և հաճախորդի ﬕջև անհատական հոգևոր կապի բացակայթյնը, հաճախորդի նկատմամբ անտարբերթյնը, պոռնկթյամբ զբաղվողի և
հաճախորդի սեռական կապերը՝ բառի
առավել լայն իմաստով, ոչ թե ﬕայն սեռական հարաբերթյնը6:
Մասնագիտական
գրականթյան
ﬔջ վիճելի է նաև այն հարցը, թե արդյոք
պոռնկթյան էական հատկանիշ է հզական անտարբերթյնը հաճախորդի նկատմամբ: Մի խմբ հեղինակներ
գտնմ են, որ այն չի հանդիսանմ
պոռնկթյան էական հատկանիշ՝ դա
հիﬓավորելով նրանով, որ պոռնկթյամբ զբաղվող անձը կարող է ընտրել
հաճախորդներին իր ճաշակով՝ ﬔրժելով նրանց, ովքեր իր մոտ զզվանք են
առաջացնմ7: Հեղինակների ﬔկ այլ
6

ɨɼɳʔ ǰȋȕȈȚȖȊ Ǩ.ǵ., ǬȤȧȟȍȕȒȖ Ǩ.Ƿ. ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȏȈ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȦ Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ
ș ȕȍȑ șȊȧȏȈȕȕȣȍ ȗȘȈȊȖȕȈȘțȠȍȕȐȧ. ǴȖșȒȊȈ,
1990, ɾʒ 62:

5

ɨɼɳʔ ǳȦȉȓȐȕșȒȐȑ Ƿ.ǰ. ǷȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧ Ȋ
ȖȉȓȈșȚȐ ȗȖȓȖȊȣȝ șȕȖȠȍȕȐȑ. Ǵ., 1925. ɾʒ 147:
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7

69
69

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

խմբ կարծմ է, որ պոռնկթյն կարող է համարվել արտաամսնական
հարաբերթյնների ﬕայն այնպիսի
ձևը, որը հիﬓված չէ անձնական համակրանքի և զգացմնքային ցանկթյան վրա: Նրանց կարծիքով, պոռնկթյամբ զբաղվող անձը կարող է ընտրել
իր հաճախորդներին, սակայն անձնական համակրանքի և զգացմնքային
ցանկթյան վրա հիﬓված չլինելը
պետք է համարվի պոռնկթյնը բնթագրող էական հատկանիշ, քանի որ
պոռնկթյամբ զբաղվող անձն ի սկզբանե հզականորեն անտարբեր է հնարավոր հաճախորդներից յրաքանչյրի
նկատմամբ1:
Մեր կարծիքով՝ հաճախորդի նկատմամբ
հզական
անտարբերթյնը չպետք է համարվի պոռնկթյամբ
զբաղվել պարտադիր հատկանիշ: Եթե
առկա է պոռնկթյամբ զբաղվող անձի և
հաճախորդի ﬕջև նախնական պայմանավորվածթյն մատցվող ծառայթյան դիմաց վարձատրթյան վերաբերյալ, ապա հաճախորդի նկատմամբ անձնական համակրանքի առկայթյնը
ստանմ է ածանցյալ նշանակթյն:
Այլ կերպ ասած՝ պետք չէ բացառել, որ
պոռնկթյամբ զբաղվող անձը բացի
վարձատրթյն ստանալ ցանկթյնից կարող է նաև համակրել որոշ
հաճախորդներին, սակայն պոռնկթյամբ զբաղվել գերակա շարժառիթը,
այնաﬔնայնիվ, շահադիտականն է:

Վերլծելով և ընդհանրացնելով
պոռնկթյամբ զբաղվել էական հատկանիշների վերաբերյալ մասնագիտական գրականթյան ﬔջ արտահայտված դիրքորոշﬓերը՝ հանգմ ենք
հետևթյան, որ պոռնկթյամբ զբաղվել օրենսդրական սահմանման ﬔջ
անհրաժեշտ է ամրագրել դրա հետևյալ
հատկանիշները՝
1. Պոռնկ0թյամբ
զբաղվելը
դրսևորվ0մ է հաճախորդի հետ սեքս0ալ բն0յթի գործող0թյ0նների կատարմամբ: Այս հատկանիշը ենթադրմ
է, որ կա՛մ պոռնկթյամբ զբաղվող անձն
է սեքսալ բնյթի գործողթյն կատարմ հաճախորդի նկատմամբ, կա՛մ
հաճախորդն է սեքսալ բնյթի գործողթյն կատարմ պոռնկթյամբ
զբաղվող անձի նկատմամբ կա՛մ էլ այդ
գործողթյնները կրմ են փոխադարձ բնյթ:
2. Սեքս0ալ բն0յթի գործող0թյ0նները կատարվ0մ են վարձատր0թյան պայմանով: Կարծմ ենք, որ
պոռնկթյամբ զբաղվելն բնթագրական է հենց «վարձատրթյն», այլ ոչ
թե «հատցմ» բառը, քանի որ վարձատրթյնը ենթադրմ է ﬕայն դրամով կամ գյքով հատցմը: Այլ տեսակի հատցման (աշխատանքի ընդնմ, բհմ քննթյան նշանակմ և
այլն) դիմաց սեքսալ բնյթի գործողթյնների կատարմը չպետք է համարվի պոռնկթյամբ զբաղվել, քանի որ դա
չափանանց ընդլայնմ է պոռնկթյան
հասկացթյնը և չի համապատասխանմ դրա էթյանը (մարﬓի վա-

1

ɨɼɳʔ ǫȐȓȐȕșȒȐȑ ǰ.ȇ. ǬȍȊȐȈȕȚȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ
Ȋ ȏȍȘȒȈȓȍ șȖȞȐȖȓȖȋȐȐ//ǨȒȚțȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ
șȖȞȐȖȓȖȋȐȐ
ȌȍȊȐȈȕȚȕȖȋȖ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ
Ȑ
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ. Ǵ., 1992. ɾʒ 22:
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նման գործնեթյամբ զբաղվելը խաթարմ է սեռերի փոխհարաբերթյան
և սեռական մշակյթի ձևավորման վերաբերյալ հասարակթյան անդաﬓերի
բարոյական պատկերացﬓերը: Այս
հատկանիշը նշանակմ է, որ պոռնկթյամբ զբաղվող անձը որևէ եղանակով
(համապատասխան հագստով և կեցվածքով փողոցմ կանգնելով, ինտերնետմ հայտարարթյն տեղադրելով,
ծանոթների կամ հաճախորդների ﬕջոցով իր հեռախոսահամարը տարածելով և այլն) պատրաստակամթյն է
հայտնմ սեքսալ բնյթի գործողթյններ կատարել այն անձի հետ, ով
դրա դիմաց իրեն կվարձատրի: Առանձին դեպքերմ պոռնկթյամբ զբաղվել առաջարկը կարող է արվել ոչ թե
պոռնկթյամբ զբաղվող անձի, այլ ﬔկ
րիշ անձի (օրինակ՝ կավատի) կողﬕց՝ պոռնկթյամբ զբաղվել համար
ստեղծված հաստատթյան հաճախորդներին մատցվող ծառայթյնների մասին տեղեկացնելով: Միևնյն
ժամանակ, անձանց անորոշ շրջանակին ղղված առաջարկ անելը ինքնին
չի նշանակմ, որ պոռնկթյամբ զբաղվող անձն իր ծառայթյնները պետք է
մատցի յրաքանչյր ցանկացողին:
Նա կարող է ﬔրժել ծառայթյան մատցﬓ այն հաճախորդներին, ովքեր
իրեն տհաճթյն են պատճառմ կամ
պահանջմ են կատարել այնպիսի սեքսալ գործողթյններ, որոնք ինքը չի
ցանկանմ կատարել2: Այլ կերպ ասած՝

ճառքին): Ընդ որմ, վարձատրթյնը
կարող է տրվել ինչպես անձամբ պոռնկթյամբ զբաղվող անձին, այնպես էլ՝
ﬕջնորդավորված ձևով (օրինակ՝ կավատի ﬕջոցով): Սեքսալ բնյթի գործողթյնների դիմաց վարձատրթյան
վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածթյնն այն կարևոր հատկանիշն է,
որով պոռնկթյամբ զբաղվելը տարբերվմ է թեթևաբարո կյանք վարելց, երբ
անձը հաճախակի փոխմ է իր սեռական զգընկերներին և նրանցից ստանմ տարբեր նվերներ:
3. Անձը վարձատր0թյան դիմաց
սեքս0ալ բն0յթի գործող0թյ0ններ է
կատար0մ պարբերաբար կամ այդպիսի դիտավոր0թյամբ: Կարծմ ենք, որ
եթե անձը, չնենալով պոռնկթյամբ
պարբերաբար զբաղվել նպատակ,
վարձատրթյան դիմաց ﬔկ անգամ
այլ անձի հետ կատարմ է սեքսալ
բնյթի գործողթյն, ապա դա չի կարող համարվել պոռնկթյամբ զբաղվել,
քանի որ «զբաղվել» բառը ենթադրմ
է գործնեթյան տևողականթյն և
պարբերականթյն (երեք կամ ավելի
անգամ): Միայն այդ դեպքմ կարելի է
խոսել գործնեթյան տվյալ տեսակի
ﬔջ անձի մասնագիտացման մասին:
4. Անձը պոռնկ0թյամբ է զբաղվ0մ անձանց անորոշ շրջանակին
0ղղված առաջարկի պայմաններ0մ:
Թեև այդպիսի առաջարկ անելն ինքնին դեռևս պոռնկթյամբ զբաղվել չէ
(ինչը դարձյալ բխմ է «զբաղվել» բառի իմաստից), սակայն հենց այդպիսի
առաջարկի առկայթյան դեպքմ է, որ
øÜÜÆâ / N4 / 2016
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պոռնկթյամբ զբաղվել համար էականը ոչ թե առանց բացառթյան բոլոր
հաճախորդներին իրենց ցանկալի սեքսալ ծառայթյնների մատցﬓ է,
այլ՝ անձանց անորոշ շրջանակին ղղված առաջարկի առկայթյնը և սեքսալ ծառայթյնների մատցմը
տարբեր անձանց:
Համադրելով պոռնկթյամբ զբաղվել վերոնշյալ հատկանիշները՝ առաջարկմ ենք Վարչական իրավախախտմների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 179.1ին հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիայմ
ամրագրել պոռնկթյամբ զբաղվել
հետևյալ սահմանմը՝ «Պոռնկթյամբ
զբաղվելը՝ տարբեր անձանց հետ պարբերաբար կամ այդպիսի դիտավորթյամբ վարձատրթյան պայմանով սեքսալ բնյթի գործողթյններ կատարելը, եթե առկա է դրա՝ անորոշ շրջանակի անձանց ղղված առաջարկը»:
Պարզել համար, թե արդյոք որպես
ծառայթյն մատցվող էրոտիկ ﬔրսմը համարվմ է պոռնկթյն, նախ
անհրաժեշտ է սﬓասիրել ﬔրսման
բնթագիրն ընդհանրապես:
Որոշ մասնագետներ կարծմ են, որ
«ﬔրսմ» բառն առաջացել է արաբերեն «mass» կամ «masch» բառից (նրբ
սեղﬔլ, հպվել), մյսները՝ հնարեն
«masso» բառից (ձեռքերով սեղﬔլ), երրորդները՝ լատիներեն «massa» բառից
(մատներն կպչող)1: Ըստ արդի հայերենի
բացատրական բառարանի՝ «ﬔրսմ»
նշանակմ է մարﬓի տրորմը՝ մաժ-

մը բժշկական, մարզական կամ մարմնահարդարման նպատակով, մասաժ2:
Մասնագիտական
գրականթյան
ﬔջ նշվմ է, որ ﬔրսման էթյնը
կայանմ է մարդ մարﬓի մակերևյթի կամ որևէ օրգանի վրա հատկ
հնարքների կիրառմամբ ﬔխանիկական ներգործթյան ﬔջ: Մասնագետներն առանձնացվմ են ﬔրսման հետևյալ տեսակները՝ բժական, հիգիենիկ,
սպորտային, կոսﬔտիկ, գործիքային
և ինքնաﬔրսմ: Մերսմանը նվիրված
ձեռնարկներմ նշվմ են նաև ﬔրսման այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են՝
հատվածական-ռեֆլեկտոր, պրոֆիլակտիկ, ռեանիմացիոն, մանկական, սեքսուալ, գինեկոլոգիական, րոլոգիական,
պերկրսիոն ﬔրսմը, կրիոﬔրսմը,
արոմաﬔրսմը: Որպես ﬔրսման հիմնական հնարքներ նշվմ են շոյմը,
տրորմը, փափկացմը (սեղմմը),
հարվածային հնարքներն  թրթռմը3:
Հարց է ծագմ՝ արդյո՞ք ﬔրսման վերոնշյալ բոլոր տեսակները (այդ թվմ՝
սեքսալ ﬔրսմը) կարող են իրականացվել որպես բնակչթյանը մատցվող ծառայթյն: ՀՀ էկոնոﬕկայի
նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի
№874-Ն հրամանով հաստատված՝ տնտեսական գործնեթյան տեսակների
դասակարգչմ որպես առող ջապահթյան բնագավառմ այլ գործնեթյն

ʃʂʍʂ ʜʝɼʗʖɸ ɸʍɼʃʡ ʇʗɸʕɼʗɿ, ɸʌʃ ʏʐ ʀɼ
ʇʗɸʑɸʗɸʆɸʌʂʍ ʜʝɼʗʖɸʍ:

3

2

ɨɼɳʔ Ɋʉɸʌɸʍ ɐ. Ɋʗɻʂ ʇɸʌɼʗɼʍʂ ɹɸʘɸʖʗɸʆɸʍ ɹɸʓɸʗɸʍ: ɠɸʗʡʍɸʆʡʀʌʡʍ: ɛ-ɯ:
«əɸʌɸʔʖɸʍ» ʇʗɸʖ., Ɏʗʞɸʍ, 1976ʀ., ɾʒ 1002:
ɨɼɳʔ ǰȕȋȍȘȓȍȑȉ Ǵ.ǩ., ǷȈȕȈȍȊ Ǵ.ǹ., ǴȖȘȖȏȖȊȈ
ǭ.Ǩ. ǴȍȌȐȞȐȕșȒȐȑ, ȓȍȟȍȉȕȣȑ Ȑ ȒȖșȔȍȚȐȟȍșȒȐȑ
ȔȈșșȈȎ: ȗȖȓȕȣȑ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȑ ȒțȘș. ǰȏȌ. ǨǹǺ.
Ǵ., 2010, ɾʒɼʗ 8-16; ǩȍȓȖȋȖȓȖȊȕșȒȐȑ ǫ. ɟʎʕ.
ɸʎʄ., ɾʒɼʗ 3, 51:

1
ɨɼɳʔ ǩȍȓȖȋȖȓȖȊȕșȒȐȑ ǫ. ǷȖșȖȉȐȍ ȗȖ ȔȈșșȈȎț.
ǰȏȌ. 2-Ȗȍ, ȗȍȘȍȘȈȉ. Ȑ ȌȖȗȖȓȕ., ǱȖȒȕȍȈȔ-ǰȓȐȚ,
2008, ɾʒ 3:
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Բնակչթյանը մատցվող ծառայթյնը ենթադրմ է օրինական գործնեթյան իրականացմ, և եթե մատցվող
ծառայթյնն իր բնյթով, օբյեկտիվ և
սբյեկտիվ հատկանիշներով համընկնմ է որևէ իրավախախտման (տվյալ
դեպքմ` պոռնկթյամբ զբաղվել)
հատկանիշներին, ապա այն չի կարող
օրինական համարվել, եթե թեկզ կրմ
է տվյալ իրավախախտման պաշտոնական անվանﬕց տարբերվող այլ անվանմ, օրինակ՝ սեքսալ կամ էրոտիկ
ﬔրսմ: Նմանապես, օրինակ, հանցագործթյն (թմրաﬕջոցի ապօրինի
իրացմ) կհամարվի գլանակների ﬔջ
մարիխանա լցնելը, այդ գլանակները
«ծխախոտ» նշմամբ տփի ﬔջ դնելը և
վաճառելը` պնդելով, թե ծխախոտի վաճառքն օրինական գործնեթյն է:
Հատկանշական է, որ հենց էրոտիկ
ﬔրսմանը նվիրված ձեռնարկներմ
(որոնք դժվար թե կարելի է մասնագիտական գրականթյն անվանել) նշվմ է, որ էրոտիկ ﬔրսﬓ անվանվմ
է նաև զ0գընկերային, կատարվմ է
իրար սիրող մարդկանց կողﬕց և բնթագրվմ է այն առաձնահատկթյամբ,
որ ցանկալի արդյնքի հասնել համար
անհրաժեշտ չեն մասնագիտական գիտելիքներ: Էրոտիկ ﬔրսմը կրմ է
փոխադարձ բնյթ, այն ղղված է էրոգեն գոտիների վրա ներգործթյանը և
նպաստմ է զ0գընկերների սեքսալ
գրգռմանը, որի վերջնական արդյնքն
օրգազﬓ է5: Մեկ այլ ձեռնարկմ սեքսալ ﬔրսմը բնորոշվմ է որպես
ամ0սնական (կամ դրան համարժեք)

նախատեսված է ﬕայն բժական ﬔրսման բնագավառներմ ﬕջին բժշկական անձնակազﬕ գործնեթյնը
(ենթադաս 86.90.0), որպես վարսավիրանոցների և գեղեցկթյան սրահների այլ
ծառայթյններ՝ դեմքի ﬔրսմը (ենթադաս 96.02.0), որպես ֆիզիկական առողջթյան պահպանման հետ կապված գործնեթյն՝ ﬔրսման կաբինետների (բացի բժական ﬔրսﬕց) ծառայթյնները (ենթադաս 96.04.2):
Ընդ որմ, ՀՀ կառավարթյան
2006 թվականի հնվարի 12-ի №73-Ն
որոշմամբ հաստատված՝ ﬕջին մասնագիտական կրթթյան մասնագիտթյնների ցանկի «Վերականգնողական
բժշկթյն» ենթաբաժնմ նախատեսված է ﬕայն «բժական ﬔրսմ» մասնագիտթյնը («0915.02.5» դասիչ) և
«բժքյր/բժեղբայր-ﬔրսող» որակավորմը («0915.02.01.5» դասիչ): Ըստ
այդմ՝ բժական ﬔրսմը համարվմ է
բժշկական օգնթյան և սպասարկման
տեսակ4:
Ստացվմ է, որ ՀՀ օրենսդրթյան
համաձայն, բացի բժական ﬔրսﬕց,
այլ տեսակի ﬔրսման ծառայթյններ
մատցել համար որևէ մասնագիտական որակավորմ չի պահանջվմ:
Բայց արդյո՞ք դա նշանակմ է, որ որպես բնակչթյանը մատցվող ծառայթյն կարող է կատարվել ﬔրսման
ցանկացած տեսակ: Կարծմ ենք՝ ոչ:
4 ɨɼɳʔ əə ʆɸʓɸʕɸʗʡʀʌɸʍ 2008 ʀʕɸʆɸʍʂ ʋɸʗʖʂ 27-ʂ ȹ276-ɟ ʏʗʏʎʋɸʋɹ
ʇɸʔʖɸʖʕɸʅɵ ɹʁʎʆɸʆɸʍ ʜɺʍʏʙʀʌɸʍ
ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʘɸʍʆʂ
2-ʗɻ ɹɸʁʍʂ (ʋɸʔʍɸɺʂʖɸʘʕɸʅ ɹʁʎʆɸʆɸʍ ʜɺʍʡʀʌʡʍ) 19-ʗɻ ʆɼʖʂ (ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʉɸʆɸʍ) «ɽ» ɼʍʀɸʆɼʖɿ:
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ɨɼɳʔ ǹȖȉȖȓȍȊȈ ǫ.Ǩ. ȅȘȖȚȐȟȍșȒȐȑ ȔȈșșȈȎ:
ȗȘȐȍȔȣ Ȑ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ. – Ǵ., 2004, ɾʒ 3, 54-81:
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փոխհարաբերթյնների
տարատեսակ, հաճելի գործընթաց, որի նպատակն է զգընկերների սեռական գրգռմը, զգայական վայելքի համար պայմանների ստեղծﬓ  որպես ավարտ`
լիարժեք օրգազմը1 (ընդգծﬓերը ﬔրն
են՝ Մ.Մ.):
Այն, որ «էրոտիկ ﬔրսմ» երևյթը գոյթյն նի, անժխտելի փաստ
է, սակայն այն կարող է թյլատրելի
լինել ﬕայն որպես զգընկերների ինտիմ կյանքի բաղադրիչ. այս դեպքմ
բացակայմ են պոռնկթյամբ զբաղվել հատկանիշները (վարձատրթյան
պայմանը և անորոշ շրջանակի անձանց
ղղված առաջարկը), և հասարակթյնմ գոյթյն նեցող բարոյական
կարգին ﬖաս չի պատճառվմ:
Բոլորովին այլ է իրավիճակը, երբ
ﬔրսման սրահի աշխատակիցը հաճախորդի մարﬓի ﬔրսման ընթացքմ
սկսմ է կատարել նաև այնպիսի գործողթյններ, որոնք թեկզ ղեկցվմ են ﬔրսման տեխնիկային բնորոշ
հնարքներով (շոյմ, տրորմ և այլն),
սակայն կրմ են սեքսալ բնյթ, օրինակ` ձեռնաշարժթյնը, և ղղված են
լինմ հաճախորդի սեռական պահանջմնքների բավարարմանը: Եթե դա կատարվմ է պարբերաբար, վարձատրթյան վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածթյան համաձայն, և անորոշ
շրջանակի անձանց ղղված առաջարկի
(առաջարկվող ﬔրսման տեսակները և
դրանց բնթագրերը հաճախորդներին
ներկայացնել) պայմաններմ, ապա
1

ﬔրսողի գործնեթյնն իր բոլոր
հատկանիշներով համապատասխանմ
է պոռնկթյամբ զբաղվել հատկանիշներին, իսկ դա կազմակերպող կամ
դրան նպաստող անձի (օրինակ` ﬔրսման սրահի տնօրենի) արարքը ենթակա
է որակման որպես պոռնկթյամբ զբաղվելն նպաստել, եթե առկա են նրա դիտավորթյնը հիﬓավորող բավարար
ապացյցներ:
Ամփոփելով շարադրանքը՝ տեղին
ենք համարմ վկայակոչել ԱՄՆ 16-րդ
նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի հետևյալ
հայտնի խոսքը. «Քանի՞ թաթ կնենա
շնը, եթե նրա պոչը անվանենք թաթ:
Չորս, որովհետև թաթ անվանված պոչը դեռևս թաթ չէ»: Վերաձևակերպելով
Լինքոլնի խոսքը՝ կարող ենք վստահաբար պնդել, որ «էրոտիկ ﬔրսմ» անվանված պոռնկթյնը չի դադարմ
պոռնկթյն լինելց, և քանի դեռ ﬔր
երկրմ պոռնկթյամբ զբաղվելը համարվմ է իրավախախտմ, պետթյան խնդիրն է հակազդել պոռնկթյամբ զբաղվել բոլոր, այդ թվմ՝ քողարկված դրսևորﬓերին:
Բանալի
բառեր`պոռնկթյն,
պոռնկթյամբ զբաղվել, պոռնկթյամբ
զբաղվելն նպաստել, սեռական հարաբերթյն, սեքսալ բնյթի գործողթյններ, ﬔրսմ, էրոտիկ ﬔրսմ:

ɨɼɳʔ ǩȍȓȖȋȖȓȖȊșȒȐȑ ǫ. ɟʎʕ. ɸʎʄ., ɾʒ 735:

74
74

øÜÜÆâ / N4 / 2016

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

ЭРОТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ИЛИ СКРЫТАЯ ПРОСТИТУЦИЯ?
МИСАК МАРКОСЯН
Кандидат юридических наук, доцент, майор полиции,
начальник кафедры уголовного права и криминологии
Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения

ʦ̸̨̛̣̖̖̦̖̏ ̏ ̛̦̯̖̌́̚ ̶̨̛̛̪̬̭̯̯̱̖̜ ̛ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̛̦̯̌́̀̚ ̶̨̛̛̪̬̭̯̯̱̖̜ ̣̯̭́̏́̀́
̛̛̪̬̖̭̯̱̪̣̖̦̥́ ̨̛̪̬̯̏ ̨̛̦̬̭̯̖̦̦̭̯̌̏̏, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̼̯̔̏̌̀ ̨̥̬̣̦̼̖̌̽ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́
̨̺̖̭̯̍̏̌ ̨ ̨̨̨̛̛̛̥̯̦̹̖̦̏̌̚ ̨̨̪̣̏ ̛ ̵̨̨̭̦̏̌ ̨̨̨̪̣̜̏ ̡̱̣̯̱̬̼̽. ˑ̛̯ ̛̼̏̔ ̨̪̬̖̭̯̱̪̦̜
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̣̯̭́̏́̀́ ̖̭̥̏̽̌ ̛̛̪̬̼̣̦̼̥̍̽, ̸̨̯ ̼̦̱̙̖̯̏̔̌ ̶̛̣, ̵̛ ̵̨̛̭̖̬̹̺̏̌̀,
̡̛̭̯̌̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̛̪̱̯ ̛̛̖̙̦̍̌́̚ ̨̨̨̱̣̦̜̐̏ ̨̨̛̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏.
ʦ ̵̨̭̬̖̥̖̦̦̼̏ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̴̨̬̥ ̨̡̛̭̬̼̯́ ̶̨̛̛̛̪̬̭̯̯̱ ̛ ̨̛̭̖̜̭̯̔̏́ ̛̦̯̌́̀̚
̖̀ ̣̯̭́̏́̀́ ̥̭̭̙̦̼̖̌̌ ̨̭̣̦̼̌, ̖̐̔ ̨̪̔ ̨̨̪̬̖̣̥̔̐ ̨̨̺̖̍̐ ̥̭̭̙̌̌̌ ̨̨̨̦̙̖̦̦̍̌̐ ̯̖̣̌
̡̛̣̖̦̯̌ ̡̛̛̥̭̭̙̭̯̌̌ ̡̯̙̖̌ ̨̭̖̬̹̯̏̌̀ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̡̨̨̭̖̭̱̣̦̌̽̐ ̵̡̬̯̖̬̌̌̌, ̯̖̥ ̭̥̼̥̌,
̨̨̱̣̖̯̬̔̏̏́́ ̨̨̪̣̼̖̏ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̌̚ ̨̛̥̯̖̬̣̦̖̌̌̽ ̨̛̦̬̙̖̦̖̏̌̐̌̔̚.
ʦ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̨̛̯̭̱̯̭̯̏́ ̡̨̨̨̨̦̯̖̣̦̌̔̌̽̐̚ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́ ̶̨̛̛̛̪̬̭̯̯̱ ̡̯̱̣̦̼̥̌̌̽
̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̨̨̪̬̭̏ ̛̱̭̦̖̦́́ ̸̨̡̯̖ ̨̡̨̨̛̛̭̪̬̭̦̖̦̏́ ̶̨̛̛̛̪̬̭̯̯̱ ̛ ̱̭̣̱̐ ̸̨̡̨̨̛̬̯̖̭̾̐
̥̭̭̙̌̌̌. ʦ ̭̯̯̖̌̽ ̦̌ ̨̨̭̦̖̏ ̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̛̦̣̌̌̌̚ ̡̨̛̪̬̦̌̏̚ ̶̨̛̛̛̪̬̭̯̯̱, ̸̵̨̯̥̖̖̦̦̼
̏ ̸̨̦̱̦̜̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌, ̨̨̯̬̥̌̏ ̪̬̖̣̖̯̭̔̌̐̌́ ̨̨̭̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̔ ̶̨̛̛̛̪̬̭̯̯̱, ̌
̡̯̙̖̌ ̖̣̯̭̔̌̀́ ̨̼̼̏̏̔ ̨ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̶̨̡̖̦̖ ̱̭̣̱̐ ̸̨̡̨̨̛̬̯̖̭̾̐ ̥̭̭̙̌̌̌.
ʶ̸̣̖̼̖̀̏ ̨̭̣̏̌: ̶̨̛̛̪̬̭̯̯̱́, ̛̦̯̖̌́̚ ̶̨̛̛̪̬̭̯̯̱̖̜, ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̛̦̯̌́̀̚
̶̨̛̛̪̬̭̯̯̱̖̜, ̨̨̨̪̣̖̏ ̨̛̭̦̹̖̦̖, ̛̖̜̭̯̔̏́ ̡̨̨̭̖̭̱̣̦̌̽̐ ̵̡̬̯̖̬̌̌̌, ̥̭̭̙̌̌, ̸̨̡̛̛̬̯̖̭̜̾
̥̭̭̙̌̌.

øÜÜÆâ / N4 / 2016

75
75

Æð²ìàôÜøÆ îºêàôÂÚàôÜ

դ0թյ0նից հետո ﬕայն հայոց ազգային ոգ0մ իրենց տեղն 0նեն նաև
այլ արժեքներ, այդ թվ0մ՝ մարդն իր
բարեկեց0թյամբ, իրավ0նքներով 0
ազատ0թյ0ններով: Ընդ որմ, մարդը,
որպես հայոց ազգային ոգ արժեք՝ դիտվմ է ոչ թե բոլորից կտրված, ինքնրյն
և ինքնակամ անհատ, այլ ամբողջի՝ ազգի
ﬕավոր,Հեգելի եզրաբանթյամբ՝ հաȝկականի և ընդհանրի մաս կազմող եզակի:
Հայոց ազգային ոգին, առարկայանալով հայ ժողովրդի կյանքի տարբեր
ոլորտներմ, հանդես է գալիս որպես
հայկական0թյ0ն: Այսինքն՝ հայկականթյնը առարկայացած հայոց ազգային ոգին է: Հայկականթյնը հայ
ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլորտներմ
հավասարապես չի դրսևորվմ: Հայ
ժողովրդի կյանքի այս կամ այն ոլորտմ
հայկականթյնը կարող է դրսևորվել
կամ չդրսևորվել, նենալ թյլ կամ ցայտն արտահայտթյն: Այսպես, ﬔր
օրերմ հայկականթյնը չի կարող
արտահայտվել
արդյնաբերթյան,
գյղատնտեսթյան, առևտրի ﬔջ:
Չի կարող լինել հայկական արդյնաբերթյն, գյղատնտեսթյն կամ
առևտր: Թերևս, ներկայմս կարելի է
խոսել աշխատանքի նկատմամբ հայերի
վերաբերմնքի առանձնահատկթյնների մասին: Հայերը, մասնավորապես,
աշխատասեր են, նախաձեռնող, հնարաﬕտ և այդ աﬔնը հայկականթյան
արտահայտթյն է: Նյթական կյանքի ոլորտմ հայկականթյնն արտահայտվմ է արհեստներմ, մասամբ՝
կենցաղմ և հանգստի ﬔջ:
øÜÜÆâ / N4 / 2016

Հայկականթյնն առավել ցայտն
արտահայտվմ է հայ ժողովրդի հոգևոր
կյանքի ոլորտմ: Այստեղ արդեն կարելի է խոսել հայկական արվեստի,
կրթթյան, դաստիարակթյան, կրոնի
մասին: Հայկականթյնն արտահայտվմ է նաև հայ ժողովրդի կյանքի կազմակերպման ոլորտմ, բացառթյամբ
պետթյան և օրենսդրթյան:
Հայոց ազգային ոգ0 և հայկական0թյան զարգացման տրամաբան0թյ0նը պահանջ0մ է, որ պետ0թյ0նը
և օրենսդր0թյ0նը հայկական լինեն:
Ցավոք, ներկայմս հայկականթյան
և պետթյան  օրենսդրթյան ﬔջ
արմատական խզմ կա: Հայաստանի
Հանրապետթյնը, ինչպես քիչ հետո կտեսնենք, հայկական պետթյն
չէ, ոչ էլ Հայաստանի օրենսդրթյնն է
հայկական, ինչը լրջ հարված է հայոց
ազգային ոգն: Ինչ վերաբերմ է հայ
ժողովրդի կյանքի արտաքին ձևերի կազմակերպման մյս ինստիտտներին և
նորﬔրին, ապա այդ նորﬔրմ հայկականթյնն այսպես թե այնպես, արտահայտված է:
Այդ ինստիտտներից են զտ հայկական զանազան կազմակերպթյններն  ﬕթյնները, ընտանիքը, ազգակցթյնը, բարեկամթյնը, ընկերթյնը, ինչպես նաև ոչ պետական
նորմատիվ համակարգերը:
Հայկականթյնը
ցայտնորեն
արտահայտվմ է նաև հայ ժողովրդի
կյանքի ներքին հիմքերմ: Այստեղ արդեն կարելի է խոսել հայկական փիլիսոփայական, բարոյական, կրոնական, քա-
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րմ էր, հիﬓականմ, նրանց կյանքի
բնակլիմայական պայմանների առանձնահատկթյններով: Ժողովրդների
բնորոշ գծերի և առանձնահատկթյնների գիտական սﬓասիրթյնների
սկիզբ կարելի է համարել XVIII դարը:
Ֆրանսիացի լսավորիչները ժողովրդների բնորոշ գծերն  առանձնահատկթյններն արտահայտել համար գիտական շրջանառթյան ﬔջ
դրեցին «ժողովրդի ոգի» հասկացթյնը: Ժողովրդի ոգ առաջին սﬓասիրողներից էր Ֆրանսիացի փիլիսոփա Շառլ Մոնտեսքյոն (1689-1755), որը,
ինչպես և Հերոդոտոսը, ժողովրդների բնորոշ գծերն  առանձնահատկթյնները բացատրմ էր բնակլիմայական պայմաններով:
Ժողովրդի ոգին սﬓասիրթյան
հատկ առարկա է դարձրել գերմանացի
մտածող Յոհան Հերդերը (1744-1803),
որը գործածմ էր «Ժողովրդական ոգի»,
«Ժողովրդի հոգի», «Ժողովրդի ոգի»
հասկացթյնները:
Ժողովրդների
բնորոշ գծերին և առանձնահատկթյններին անդրադարձել են նաև հոգեբանները, որոնք ժողովրդական ոգին
համարմ էին հոգեբանական յրահատկ երևյթ: Այսպես, գերմանացի
հոգեբան Վիլհելմ Վնդտը (1832-1920)
գտնմ էր, որ ժողովրդի հոգին են կազմմ մարդկանց ընդհանր պատկերացﬓերը, զգացմնքները, ձգտﬓերը,
ﬕ խոսքով՝ հոգեբանական ապրﬓերի
ամբող ջթյնը:
Ժողովրդական ոգն ﬔծ շադրթյն էին դարձնմ, հատկապես, իրաøÜÜÆâ / N4 / 2016

վնքի պատմական դպրոցի ներկայացցիչները: Այդ դպրոցի հիﬓադիր
Գստավ Հգոյի (1784-1844) կարծիքով՝ իրավնքը ժամանակի և տարածթյան ﬔջ «Ժողովրդական գիտակցթյան» ծավալման օրինաչափ հետևանք
է: Իրավնքի պատմական դպրոցն իր
հետագա զարգացﬓ ստացավ գերմանացի նշանավոր իրավաբան Կառլ Ֆոն
Սավինյիի (1779-1861) կողﬕց: Նրա կարծիքով` իրավնքը ժողովրդական ոգ
արտահայտթյն է, որն նի իր պատմական նախադրյալները: Սավինյին ժողովրդական ոգին բնորոշմ էր որպես
իրավական ավանդյթների համակցթյն: Նա գտնմ էր, որ ժողովրդական
ոգին ծավալվմ է ժամանակի  տարածթյան ﬔջ և հանդես է գալիս որպես
իրավնք, ընդ որմ, ժողովրդական
ոգ ծավալﬓ նի իր տրամաբանթյնը: Պատմական դպրոցն իր ավարտն տեսքը ստացավ գերմանացի ﬔկ
րիշ իրավաբանի՝ Գեորգ Պխտայի
(1798 -1864) աշխատթյններմ: Նա
իրավնքը նյնպես համարմ էր ժողովրդական ոգ արտահայտթյն,
կենդանի մարﬕն, որը զարգանմ է
ժողովրդի կյանքի զարգացման հետ
ﬕասին: Նրա կարծիքով՝ իրավնքն
արտահայտմ է ժողովրդի բարքերը,
սովորյթները, ավանդյթները, համոզմնքները և համապատասխանմ է
ժողովրդի բնավորթյանն  ոգն:
Ժողովրդների բնորոշ գծերն 
առանձնահատկթյններն արտահայտել համար ﬔնք կօգտագործենք «ազգային ոգի» հասկացթյնը, որը, ﬔր
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կարծիքով, ավելի ճշգրիտ է արտացոլմ
այդ երևյթը, բացի այդ, հնարավորթյն է ընձեռմ սահմանազատել «ժողովրդ» և «ազգ» հասկացթյնները:
Մեր կարծիքով՝ ազգային ոգին
տվյալ ժողովրդին պատկանող անհատներին բնորոշ, անհակասական0թյան ձգտող, փոխադարձ կապված
և ﬕմյանց պայմանավորող պատկերաց0ﬓերի, արժեքների, նորﬔրի,
ինչպես նաև ընդ0նակ0թյ0նների,
կարող0թյ0նների և բնավոր0թյան
հատկանիշների ամբող ջ0թյ0ն է, որն
առարկայան0մ է ժողովրդի կյանքի
արտաքին ձևեր0մ և ներքին հիմքեր0մ:
Ազգային ոգին նի նյթական կրողներ, որոնք տվյալ ժողովրդի ներկայացցիչներն են: Այս կամ այն ժողովրդին
պատկանող մարդիկ, նեն ﬕայն իրենց
բնորոշ բնախոսական, բնակազմական,
գենետիկական, նյարդային համակարգի, մասնավորապես, ղեղի և զգայարանների կառցվածքի կազմաբանական և գործառնական առանձնահատկթյնները,
որոնցով տարբերվմ
են մյս ժողովրդներին պատկանող
մարդկանցից: Նաև այդ առանձնահատկթյններն են պայմանավորմ տարբեր ժողովրդների ազգային ոգիների
տարբերթյնները:
Ինչպես մարդն է բաղկացած մարմնից և հոգց, այդպես էլ ազգն է կազմված կոնկրետ ժողովրդին պատկանող
մարդկանցից և ազգային ոգց: Այստեղից հետևմ է, որ տվյալ ազգին պատկանել երկ նախապայման կա: Նախ՝

անհատը պետք է լինի տվյալ ժողովրդից,
և, երկրորդ՝ այդ անհատը պետք է լինի
ազգային ոգ կրող: Այսինքն՝ ազգը ժողովրդին պատկանող այն անհատների
ամբող ջթյնն է, որոնք կրմ են ազգային ոգին: Դա նշանակմ է, որ անհատը կարող է տվյալ ժողովրդին պատկանել, բայց ազգին չպատկանել: Ասենք,
անհատը կարող է հայ լինել, բայց հայ
ազգի հետ որևէ առնչթյն չնենալ,
եթե ազգային ոգ կրող չէ:
Ազգային ոգին ձևավորվմ և զարգանմ է տվյալ ժողովրդի պատմական զարգացման ընթացքմ՝ բնական և հասարակական ﬕջավայրերի և մարդկանց բնածին նախադրյալների փոխազդեցթյան
շնորհիվ: Եվ որքան հինավրց է տվյալ
ժողովրդը, որքան երկար է նրա անցած
ճանապարհը, այնքան ամր, հաստատն և բյրեղացած է ազգային ոգին:
Ազգային ոգ ձևավորման և զարգացման գործմ բացառիկ դեր նի լեզն, որը ոչ ﬕայն մարդկային հաղորդակցթյան, մտածողթյան և արտահայտման, այլև աշխարհի ճանաչողթյան ﬕջոց է: Լեզվի շնորհիվ է ձևավորվմ աշխարհի լեզվական պատկերը,
որը ﬕշտ չէ, որ համապատասխանմ
է աշխարհի տրամաբանական պատկերին: Այստեղից հետևմ է, որ եթե տարբեր լեզներով խոսող ժողովրդներն
նեն աշխարհի տարբեր լեզվական
պատկերներ, րեﬓ, տարբեր են նաև
նրանց ազգային ոգիները:
Ազգային ոգին առարկայանմ է
տվյալ ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլորտներմ՝ նյթական, հոգևոր կյանքմ,
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կյանքի ապահովման նյթական ﬕջոցներմ,
կյանքի կազմակերպման
արտաքին ձևերմ և հիմքերմ, ﬕջազգային կյանքմ և այլն: Ազգային
ոգին,
առարկայանալով
ժողովրդի
կյանքի նյթական ոլորտմ, դրսևորվմ է արտադրթյան, գյղատնտեսթյան, առևտրի, արհեստների, կենցաղի  հանգստի առանձնահատկթյններմ: Ժողովրդի հոգևոր կյանքի
ոլորտմ ազգային ոգին դրսևորվմ է
գիտթյան, կրոնի, արվեստի, բարոյականթյան, կրթթյան, դաստիարակթյան առանձնահատկթյններմ:
Միջազգային կյանքմ ազգային ոգին
առարկայանմ և դրսևորվմ է դիվանագիտթյան, պատերազﬕ կամ խաղաղթյան առանձնահատկթյններմ: Ժողովրդի կյանքի ապահովման
նյթական ﬕջոցներմ առարկայանալով՝ ազգային ոգին դրսևորվմ է բնակավայրերի, բնակարանների, կերակրի և հագստի առանձնահատկթյններմ և այլն:
Ազգային ոգին առարկայանմ է նաև
ժողովրդի կյանքի կազմակերպման արտաքին ձևերմ և ներքին հիմքերմ:
Ժողովրդի կյանքի կազմակերպմը
ենթադրմ է, նախ՝ նրա կյանքի արտաքին ձևերի, և երկրորդ՝ նրա կյանքի
ներքին հիմքերի կարգավորմը: Ժողովրդի կյանքի կազմակերպման արտաքին ձևերն են՝ սոցիալական, այդ
թվմ՝ պետական ինստիտտներն 
պետթյնն ամբող ջթյամբ, եկեղեցական ինստիտտները և Եկեղեցին,
նորմատիվ համակարգերը՝ բարոյական,
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կրոնական, իրավական նորﬔրը, սովորյթները և ավանդյթները:
Ժողովրդի կյանքի ներքին հիմքերն
են՝ փիլիսոփայական, բարոյական, կրոնական, քաղաքական, իրավական, գեղագիտական պատկերացﬓերը և համապատասխան արժեքները: Ինչպես
տեսնմ ենք, պետթյնը և օրենսդրթյնը սերտորեն կապված են ազգային
ոգ հետ և երկսն էլ ժողովրդի կյանքի
կազմակերպման կարևորագյն արտաքին ձևերից են:
Հայերն աշխարհի հնագյն ժողովրդներից են: Հայոց ազգային ոգին
ձևավորվել է հազարամյակների ընթացքմ, այդ պատճառով շատ հզոր
է, ադամանդի պես կարծր, ադամանդի
պես մաքր  պարզ: Հայոց ազգային
ոգ շնորհիվ է, որ, ի հեճկս ﬔր թշնաﬕների, այսօր էլ ապրմ ենք և արարմ: Հազարամյակների ընթացքմ ենթարկվել ենք բազմ փորձթյնների,
նյնիսկ ցեղասպանթյան դժոխքով
ենք անցել, բայց պահպանել ենք հայոց
ազգային ոգին: Նախորդ դարմ, պատմական իրադարձթյնների բերմով
հայ ժողովրդի՝ բնաջնջﬕց փրկված
ﬓացորդը սփռվեց աշխարհով ﬔկ, ﬕ
փոքրիկ մասն էլ հանգրվանեց ներկայիս
Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ: Թե´ սփյռքմ, թե´ այստեղ
հայոց ազգային ոգին կրկին ենթարկվեց
ժգին հարվածների, սփյռքմ՝ իրենց
պատկերացﬓերը, արժեքներն  նորﬔրն նեցող ազգերի և ժողովրդների, Հայաստանմ՝ իրենց արտառոց
պատկերացﬓերը, արժեքներն  նոր-
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ﬔրն նեցող կոմնիստների կողﬕց:
Հայոց ազգային ոգին դիմացավ նաև այդ
հարվածներին և ﬔծ դժվարթյամբ, այնաﬔնայնիվ, կենդանի ﬓաց:
Հայոց ազգային ոգին, ինչպես ազգային ոգին ընդհանրապես, փոխադարձ կապված և ﬕմյանց պայմանավորող պատկերացﬓերի, արժեքների
և նորﬔրի, ընդնակթյնների, կարողթյնների և բնավորթյան գծերի ամբող ջթյն է, որը ներհատկ
է հայ ժողովրդի ﬔծամասնթյանը:
Հայոց ազգային ոգ ﬔջ առանձնահատկ տեղ նեն ավանդական արժեքները, որոնց հիմքը որոշակի պատկերացﬓեր են: Եթե նկատի նենանք,
որ ավանդական արժեքներն իրենք են
ծնմ պատկերացﬓեր և մարﬓավորվմ են նորﬔրմ, կարող ենք ասել, որ
ավանդական արժեքները հայոց ազգային ոգ ﬕջկն են: Այդ ավանդական արժեքների ﬔջ առանձնանմ են
ﬕ քանի հիﬓարար արժեքներ, ավելի
ճիշտ՝ արժեքային կենտրոններ, որոնց
շրջ խմբվմ են բազմաթիվ այլ արժեքներ:
Հայոց ազգային ոգ ավանդական
արժեքների համակարգմ առաջին տեղմ են Աստված և Աստծ հետ կապված այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք
են՝ Եկեղեցին, հավատը, դավանանքը,
Աստծ հետ ﬕավորվելը, աստվածապաշտթյնը, եկեղեցական ծեսերն 
արարողթյնները և այլն: Այս արժեքները հայ ժողովրդի կյանքմ հայտնվել
են քրիստոնեթյն ընդնելց հետո և
դարձել են ﬔր կյանքի անսասան հիմքը:

Այս արժեքների համար ﬔնք պայքարել
ենք դարեր շարնակ, հանն Աստծ
և հավատի պատերազﬔլ ենք, ինչպես,
օրինակ, Ավարայրմ, մաքառել ենք և
նահատակվել: Իզր չէ, որ ﬔնք համարվմ ենք բարեպաշտ և խաչապաշտ
ժողովրդ:
Հայոց ազգային ոգ հիմքմ ընկած
հաջորդ արժեքը հայրենիքն է, որի շրջ
խմբվմ են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են Հայաստան աշխարհը, հայ ազգը, պետթյնն  պետականթյնը
և այլն: Մենք Հայաստանը համարել և
համարմ ենք սրբազան երկիր, դրախտավայր: Հանն հայրենիքի սեփական
անձը զոհաբերել պատրաստակամթյնը ﬕշտ էլ բնորոշ է եղել հայերին:
Հայաստան աշխարհի ﬔծ մասի կորստը զգայն հարված էր ﬔր ժողովրդին:
Այդ կորստի հետ չի կարող հաշտվել
հայոց ազգային ոգին կրող և ոչ ﬕ հայ:
Եվ քանի դեռ ողջ է թեկզ և ﬔկ հայ
մարդ, ով ազգային ոգ կրող է, զավթիչները չեն կարող հանգիստ ապրել և
իրենց համարել ﬔր երկրի տերերը:
Հայոց ազգային ոգ մյս հիﬓարար արժեքն ընտանիքն է, որի շրջ
խմբվմ են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են՝ մայրթյնը, մանկթյնը, ընտանիքի բարեկեցթյնը, ազգակցթյնը, բարեկամթյնը և այլն: Հայոց
ազգային ոգին կրող մարդն ընտանիքը
համարմ է սրբթյն և հանն ընտանիքի պատրաստ է ցանկացած զոհաբերթյան:
Աստված, հայրենիք, ընտանիք՝
ավանդական արժեքների այս երրոր-
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դ0թյ0նից հետո ﬕայն հայոց ազգային ոգ0մ իրենց տեղն 0նեն նաև
այլ արժեքներ, այդ թվ0մ՝ մարդն իր
բարեկեց0թյամբ, իրավ0նքներով 0
ազատ0թյ0ններով: Ընդ որմ, մարդը,
որպես հայոց ազգային ոգ արժեք՝ դիտվմ է ոչ թե բոլորից կտրված, ինքնրյն
և ինքնակամ անհատ, այլ ամբողջի՝ ազգի
ﬕավոր,Հեգելի եզրաբանթյամբ՝ հաȝկականի և ընդհանրի մաս կազմող եզակի:
Հայոց ազգային ոգին, առարկայանալով հայ ժողովրդի կյանքի տարբեր
ոլորտներմ, հանդես է գալիս որպես
հայկական0թյ0ն: Այսինքն՝ հայկականթյնը առարկայացած հայոց ազգային ոգին է: Հայկականթյնը հայ
ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլորտներմ
հավասարապես չի դրսևորվմ: Հայ
ժողովրդի կյանքի այս կամ այն ոլորտմ
հայկականթյնը կարող է դրսևորվել
կամ չդրսևորվել, նենալ թյլ կամ ցայտն արտահայտթյն: Այսպես, ﬔր
օրերմ հայկականթյնը չի կարող
արտահայտվել
արդյնաբերթյան,
գյղատնտեսթյան, առևտրի ﬔջ:
Չի կարող լինել հայկական արդյնաբերթյն, գյղատնտեսթյն կամ
առևտր: Թերևս, ներկայմս կարելի է
խոսել աշխատանքի նկատմամբ հայերի
վերաբերմնքի առանձնահատկթյնների մասին: Հայերը, մասնավորապես,
աշխատասեր են, նախաձեռնող, հնարաﬕտ և այդ աﬔնը հայկականթյան
արտահայտթյն է: Նյթական կյանքի ոլորտմ հայկականթյնն արտահայտվմ է արհեստներմ, մասամբ՝
կենցաղմ և հանգստի ﬔջ:
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Հայկականթյնն առավել ցայտն
արտահայտվմ է հայ ժողովրդի հոգևոր
կյանքի ոլորտմ: Այստեղ արդեն կարելի է խոսել հայկական արվեստի,
կրթթյան, դաստիարակթյան, կրոնի
մասին: Հայկականթյնն արտահայտվմ է նաև հայ ժողովրդի կյանքի կազմակերպման ոլորտմ, բացառթյամբ
պետթյան և օրենսդրթյան:
Հայոց ազգային ոգ0 և հայկական0թյան զարգացման տրամաբան0թյ0նը պահանջ0մ է, որ պետ0թյ0նը
և օրենսդր0թյ0նը հայկական լինեն:
Ցավոք, ներկայմս հայկականթյան
և պետթյան  օրենսդրթյան ﬔջ
արմատական խզմ կա: Հայաստանի
Հանրապետթյնը, ինչպես քիչ հետո կտեսնենք, հայկական պետթյն
չէ, ոչ էլ Հայաստանի օրենսդրթյնն է
հայկական, ինչը լրջ հարված է հայոց
ազգային ոգն: Ինչ վերաբերմ է հայ
ժողովրդի կյանքի արտաքին ձևերի կազմակերպման մյս ինստիտտներին և
նորﬔրին, ապա այդ նորﬔրմ հայկականթյնն այսպես թե այնպես, արտահայտված է:
Այդ ինստիտտներից են զտ հայկական զանազան կազմակերպթյններն  ﬕթյնները, ընտանիքը, ազգակցթյնը, բարեկամթյնը, ընկերթյնը, ինչպես նաև ոչ պետական
նորմատիվ համակարգերը:
Հայկականթյնը
ցայտնորեն
արտահայտվմ է նաև հայ ժողովրդի
կյանքի ներքին հիմքերմ: Այստեղ արդեն կարելի է խոսել հայկական փիլիսոփայական, բարոյական, կրոնական, քա-
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ղաքական, իրավական, գեղագիտական
պատկերացﬓերի, գաղափարների և
համապատասխան հայկական արժեքների մասին:
Հայկականթյնը դրսևորվմ է
նաև հայ ժողովրդի ﬕջազգային կյանքմ, ինչպես դիվանագիտթյան ﬔջ,
այնպես էլ պատերազմմ: Դիվանագիտթյան ﬔջ խորամանկ չենք, անﬓացորդ նվիրվմ ենք «բարեկամ» ժողովրդներին, հանն նրանց շահերի
նյնիսկ սեփական շահերն ենք ոտնահարմ: Առանձնահատկ վերաբերմնք նենք նաև պատերազﬕ և խաղաղթյան նկատմամբ: Մենք՝ հայերս,
կարևորմ ենք խաղաղթյնը, բայց
պատերազﬕց չենք վախենմ, վկան՝
2016 թվականի ապրիլյան իրադարձթյնները, երբ ﬔծ  փոքր ձգտմ
էին հայտնվել ռազմաճակատմ՝ առաջին գծմ: Դա նշանակմ է, որ Հայաստանի իշխանթյնները պետք է ոչ թե
ժողովրդին վախեցնեն պատերազմով,
այլ՝ նախապատրաստեն պատերազﬕ:
Մենք և ﬔր իշխանթյնները պետք
է գիտակցենք, որ թրքերի` աշխարհմ
ﬔր ﬕակ թշնաﬕների հետ, բոլոր վիճելի հարցերը կարող են լծվել ﬕայն
պատերազﬕ ﬕջոցով: Որքան էլ խաղաղթյան ձգտենք, ﬕևնյն է, վաղ թե
շ թրքերը հարձակվել են ﬔր երկրի վրա: Թող հարձակվեն, այսպես թե
այնպես պատերազմը ﬔր բոլոր հարցերի լծման ﬕակ ձևն է: Խոսքը ﬕայն
Արցախի հարցի լծման մասին չէ: Արցախը ﬔր հարցերի լծման սկզիբն է,
ﬕնչդեռ ﬔնք շատ հարցեր նենք լ-

ծել՝ Նախիջևանից ﬕնչև Վան: Հարկ է
նշել, որ այդ պատերազմմ նյթական
ﬕջոցները, զինվորների թվաքանակը
և սպառազինթյնը կարևոր նշանակթյն նեն, բայց ոչ վճռական: Եթե
թշնաﬕն պատերազմ սանձազերծի, ﬔր
դեմ դրս են գալ մշակյթ և անցյալ
չնեցող ժողովրդի` վայրի բնազդներին
ենթակա, լոլիկա-կանաչեղենային ոգի
կրող զինվորներ:
Ներկայմս հայոց ազգային ոգին
ժգին
շարնակմ է ենթարկվել
հարձակﬓերի: Արևմտքն իր ազատական պատկերացﬓերով և գաղափարներով ներխժմ է տարբեր,
այդ թվմ՝ հայ ժողովրդի կյանքի բոլոր
ոլորտները: Ազատական պատկերացﬓերի, գաղափարների և արժեքների
առաջին զոհերն իրենք՝ Արևմտքի ժողովրդներն են: Այսպես, երբեﬓի ռազմաշնչ գերմանացիները, համարյա,
կորցրել են իրենց ազգային ոգին: Ե՛վ
տխր է, և՛ ծիծաղելի, երբ գերմանացի
տղամարդիկ, ի նշան եկվորների կողﬕց
իրենց կանանց բռնաբարել դեմ բողոքի, կիսաշրջազգեստներ հագած երթեր
են անցկացնմ: Ազատական պատկերացﬓերը, գաղափարները և արժեքները ﬔծ ավերածթյններ են գործմ
նաև ոչ եվրոպական ժողովրդների
կյանքմ: Ներկայմս ի՞նչ է տեղի նենմ ճապոնացիների սամրայական
ոգ հետ, նրանք ինչ՞ են խոնարհվմ
իրենց երկիրն ատոմային ռմբահարման ենթարկած և հարյր հազարավոր
մարդկանց կյանքը խլած աﬔրիկացիների առջև: Ինչ վերաբերմ է Հայաստա-
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նին, ապա ﬔնք՝ անկախթյան հռչակﬕց հետո փորձմ ենք հրաժարվել
հայոց ազգային ոգ ﬕջկը կազմող
պատկերացﬓերից, ավանդական արժեքներից և նորﬔրից, ﬔր հայացքը
հառմ ենք Արևմտքին և ձգտմ ենք
կյանքմ արմատավորել, այսպես կոչված, եվրոպական արժեքները: Մենք
ինքնամոռաց գնմ ենք դեպի Եվրոպա՝ չնկատելով, որ Եվրոպան, իր արժեքներով հանդերձ, դատապարտված
է կործանման: Եվ ոչ այն պատճառով,
որ ողողվել է Աֆրիկայից և Ասիայից
եկած ﬕլիոնավոր փախստականներով,
այլ որովհետև կորցրել է իր հոգևոր
կողﬓորոշիչները: Ասվածն աﬔնևին
էլ աշխարհաքաղաքական այլ ժային
կենտրոններին, մասնավորապես, Ռսաստանին ﬕանալ կոչ չէ: Ռսաստանը եվրոպա-ասիական, քրիստոնեամահﬔդական, հակասական շահերով,
գերտերթյն է: Հետևթյն՝ անհրաժեշտ է ընթանալ սեփական 0ղիով,
ղեկավարվել սեփական շահերով և
իրագործել ազգային ոգ0 հրամայականները: Ինքնրյն քաղաքականթյն վարել համար թո՞ւյլ ենք, փոքրաթի՞վ: Այո´, եթե դավաճանմ ենք հայոց
ազգային ոգն:
Արևմտքին հաջողվել է հայ ժողովրդին պարտադրել հայոց ազգային ոգ և
հայկականթյան հետ որևէ առնչթյն
չնեցող պետթյն և օրենսդրթյն:
Ինչ՞ Հայաստանի Հանրապետթյնը հայկական պետթյն չէ: Այն պարզ
պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյնն ամøÜÜÆâ / N4 / 2016

րագրմ է հայ ժողովրդի կյանքի կազմակերպման այնպիսի գաղափարներ,
սկզբնքներ, արժեքներ, նորﬔր, որոնք
հայկական չեն: Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյան սմնասիրթյնը ցյց է տալիս, որ այն
ամրագրմ է ազատական (լիբերալ)
գաղափարներ, սկզբնքներ, արժեքներ
և նորﬔր:
Ազատականթյնը խիստ որոշակի պատկերացﬓեր նի անհատի,
հասարակթյան և պետթյան վերաբերյալ: Ազատականթյան համաձայն՝
անհատի բնորոշ գիծը բանականթյնն է, որով նա տարբերվմ է մյս
բոլոր կենդանի էակներից: Բանականթյան ﬕջոցով մարդը ռացիոնալիզացնմ է շրջակա ﬕջավայրը, ﬕավորմ, տարանջատմ և դասակարգմ է
երևյթները: Բանականթյնը ﬕակ
և վերջին ﬕջոցն է, որի շնորհիվ մարդը ոչ ﬕայն ճանաչմ է շրջակա ﬕջավայրը, իրերն  երևյթները, այլև այդ
աﬔնը գնահատմ է իր պահանջմնքների, հետաքրքրթյնների և շահերի
տեսանկյնից: Երբ մարդն աշխարհ է
գալիս, նրա գիտակցթյնը, Լոքի արտահայտւթյամբ, «մաքր տախտակ»
է, որի վրա հետագայմ իր նշաններն
է դնմ ﬕջավայրը և ձևավորմ մարդն: Բանականթյան շնորհիվ է, որ
մարդն ազատորեն փոխազդեցթյան
ﬔջ է մտնմ ﬕջավայրի հետ և որոշմ
իր կյանքի ղին:
Բանականթյն նեցող մարդն ամբող ջական, ինքնաբավ ﬕավոր է, որն
նի իր պահանջմքները, հետաքրք-
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րթյններն  շահերը: Մարդը, որպես
անհատ, բարձրագյն կեցթյն է, ﬔծագյն և բարձրագյն արժեք: Դա
նշանակմ է, որ ﬔծագյն և բացարձակ արժեքներ են նաև անհատի պահանջմնքները, հետաքրքրթյններն
 շահերը: Անհատն օժտված է անօտարելի արժանապատվթյամբ, որը
նրա իրավնքների և ազատթյնների
անքակտելի հիմքն է: Մարդ ինքնակամթյան և ինքնավարթյան գաղափարից բխմ է մարդկանց իրավահավասարթյան գաղափարը: Բոլոր մարդիկ
բնթյամբ հավասար են, հետևաբար,
նրանք պետք է նենան հավասար իրավնքներ և օրենքով հավասար պատասխանատվթյն կրեն: Չնայած
ազատականթյնը շատ է արժևորմ
իրավական հավասարթյնը, սակայն
այդ հավասարթյնը ոչ թե մարդկանց
ﬕավորող, այլ տարանջատող հավասարթյն է:
Ինչ վերաբերմ է հասարակթյան
և պետթյան վերաբերյալ ազատական
գաղափարներին, ապա այդ գաղափարների համաձայն` հասարակթյնը բանականթյամբ օժտված ինքնաբավ և
ինքնակամ անհատների ամբող ջթյն
է: Այդպիսի հասարակթյան ﬔջ իշխանթյնը պատկանմ է ժողովրդին, որն
այն իրականացնմ է ընտրթյնների,
հանրաքվեների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
և պաշտոնատար անձանց ﬕջոցով:
Պետական իշխանթյնն իրականացվմ է Սահմանադրթյանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գոր-

ծադիր և դատական իշխանթյնների
բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա: Պետթյնը չնի այլ նպատակ և իմաստ, քան բոլոր հնարավոր
ﬕջոցներով մարդն, նրա իրավնքները և ազատթյնները պաշտպանելը, հանն մարդ հասարակթյնմ
խաղաղթյնն  անվտանգթյնը,
երկրի տարածքային ամբող ջականթյնը ապահովելը: Պետթյան արտաքին քաղաքականթյնը պետք է
իրականացվի ﬕջազգային իրավնքի
հիման վրա՝ բոլոր պետթյնների հետ
բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերթյններ հաստատել ﬕջոցով:
Մարդիկ տարբեր ﬕավորﬓերի և
կազմակերպթյնների ﬕջոցով ձևավորմ են քաղաքացիական հասարակթյն, որի շրջանակներմ յրաքանչյր մարդ գերադասմ է իր պահանջմնքները, հետաքրքրթյնները
և շահերը, փնտրմ է երջանկթյն,
բարեկեցթյն և վայելքներ: Հասարակթյան ﬔջ անհատների ձգտﬓերը
և գործողթյնները ոչնչով չպետք է
սահմանափակվեն, բացառթյամբ այն
դեպքերի, երբ այդ ձգտﬓերը և գործողթյնները, ինչպես նաև անհատի
պահանջմնքների, հետաքրքրթյնների և շահերի բավարարմը հակասմ և բախվմ է մյս անհատների
նյնանման ձգտﬓերին  գործողթյններն, նրանց պահանջմնքների,
հետաքրքրթյնների և շահերի բավարարմանը:
Անհատի և հասարակթյան այս գա-
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ղափարներից բխմ են նաև ﬕ շարք
այլ գաղափարներ և սկզբնքներ, որոնցից են, մասնավորապես, գաղափարախոսական բազմակարծթյնը և
բազմակսակցական համակարգը, սեփականթյան բոլոր ձևերի ճանաչմը
և հավասար պաշտպանթյնը, մասնավոր սեփականթյան վրա հիﬓված
շկայական տնտեսթյնը, ազատ
տնտեսական մրցակցթյնը, իրավնքի գերակայթյնը, սահմանադրականթյնը և այլն:
Ազատական0թյ0նը թե՛ անհատին,
թե՛ հասարակ0թյանը և պետ0թյանը
կտր0մ է գոյաբանական հիմքերից
և իմաստազրկ0մ է նրանց գոյ0թյ0նը: Մասնավորապես, եթե ազատական
գաղափարներ կրողին հարց ղղվի, թե
վերջին հաշվով ի՞նչ իմաստ նեն մարդը, հասարակթյնը և պետթյնը,
ապա լավագյն դեպքմ պատասխանը կլինի այն մշշոտ պնդմը, թե
մարդ, հասարակթյան և պետթյան
իմաստը հավերժական առաջընթացի և
մարդկանց բարեկեցթյան անվերջ բարելավման ապահովﬓ է: Սակայն այն
հարցը, թե հանն ինչի է անհրաժեշտ
առաջընթացը և մարդկանց բարեկեցթյան անվերջ բարելավմը, անպատասխան կﬓա: Հասկանալի է, որ այս
համատեքստմ հավերժական առաջընթացը և մարդկանց բարեկեցթյան
անվերջ բարելավմը, որպես անվերջի
գաղափարներ, հոռի անվերջթյան գաղափարներ են:
Ազատականթյան նշված գաղափարները և սկզբնքներն ամրագրված
øÜÜÆâ / N4 / 2016

են Հայաստանի Սահմանադրթյնմ:
Այսպես, Հայաստանի Սահմանադրթյամբ մարդը հռչակվմ է բարձրագյն
արժեք: Մարդ արժանապատվթյնը
համարվմ է անօտարելի և անխախտելի, մարդ իրավնքների և ազատթյնների անքակտելի հիմք: Ավելին,
Հայաստանի Սահմանադրթյնը ղղակի ամրագրմ է, որ մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավնքների և
ազատթյնների հարգﬓ  պաշտպանթյնը հանրային իշխանթյան
պարտականթյններն են: Ամրագրմ
է նաև, որ հանրային իշխանթյնը
սահմանափակված է մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավնքներով և
ազատթյններով՝ որպես անﬕջականորեն գործող իրավնք:
Բայց եթե Հայաստանմ մարդն է
բարձրագյն արժեքը, րեﬓ մյս բոլոր արժեքները ստորադաս են այդ արժեքին, ստորադաս է Աստված, հայրենիքը, ազգը, պետթյնը, որն ընդաﬔնը
սպասարկմ է մարդն, վերջապես ընտանիքը: Ակնհայտ է, որ Հայաստանմ
գիտակցաբար ներմծվմ է անհատապաշտթյն: Ճիշտ է, դրանով իսկ
անհրաժեշտ պայմաններ են ստեղծվմ
անհատի նախաձեռնթյան և ձեռներեցթյան զարգացման համար, բայց ﬕաժամանակ խորացվմ են մարդկանց
եսասիրթյնը, վայելքների ձգտմները և այլն, ինչը նպաստմ է հայ հասարակթյան ավանդական կապերի
խզմանը և հայոց ազգային ոգ հրամայականների ոտնահարմանը:
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Սահ-
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մանադր0թյ0նը գլխիվայր է շրջ0մ
հայոց ավանդական արժեհամակարգը՝ մարդը զբաղեցն0մ է Աստծ0
տեղը: Քանի որ Հայաստանմ Սահմանադրթյնն նի կարևոր հասարակական և քաղաքական-իրավական
նշանակթյն, ամրագրմ է համապարտադիր գաղափարներ, արժեքներ
և նորﬔր, ազատական գաղափարները,
սկզբնքները, արժեքներն  նորﬔրը
պարզապես պարտադրվմ են հայ ժողովրդի այն հատվածին, որն ապրմ
է ներկայիս Հայաստանի տարածքմ:
Այսպիսով, Հայաստանի Սահմանադր0թյ0նն 0ղղակի հարված0մ է հայկական ավանդական արժեհամակարգին, հայոց ազգային ոգ0ն և հայկական0թյանը:
Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյնն անտեսմ է հայ ժողովրդի կյանքի երկ
կարևոր իրողթյն: Առաջին, հայ ժողովրդի երկ երրորդը, գցե և ավելին, գտնվմ է Հայաստանից դրս և
երկրորդ, Հայաստանը շրջապատված
է թրքական երկ բարբարոս պետթյններով, որոնք ձգտմ են ոչնչացնել
ﬔզ և գրավել նաև ﬔր՝ ﬕ ժամանակ
ընդարձակ տարածքներից ﬓացած վերջին հողակտորը:
Հայաստանի
Հանրապետթյնը
հռչակվել է ﬔր հայրենիքի ﬕ փոքրիկ
հատվածմ, հայ ժողովրդի ﬔկ երրորդի կողﬕց: Հարց է ծագմ՝ Հայաստանի Հանրապետթյնն այդ ﬔկ երրորդի հայրենիքն  պետթյ՞նն է, թե՞
ողջ հայթյանը: Սահմանադրթյան

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետթյնը ﬕայն նրանմ բնակվողների
հայրենիքն  պետթյնն է՝ սփյռքահայթյնը լիովին ﬔկսացված է Հայաստանի հասարակական - քաղաքական կյանքից: Մեր Սահմանադրթյան
համաձայն՝ Հայաստանը հայկական
սփյռքի հետ իրականացնմ է համակողմանի կապերի զարգացմանն  հայապահպանմանն ղղված քաղաքականթյն, նպաստմ է հայրենադարձթյանը: Սահմանադրթյնը նաև ամրագրմ է, որ Հայաստանը ﬕջազգային
իրավնքի հիման վրա նպաստմ է այլ
պետթյններմ հայոց լեզվի, հայկական պատմական և մշակթային արժեքների պահպանմանը, հայ կրթական
և մշակթային կյանքի զարգացմանը:
Այս նպատակները խիստ հաﬔստ են,
նեն զտ կրթական և մշակթային
բնյթ, ﬕնչդեռ հայկական սփյռքը
հզոր է, հարստ, նի ﬔծ ներժ և
սահմանադրական համապատասխան
կառցակարգերի առկայթյան դեպքմ կարող է նպաստել Հայաստանի
հզորացմանը և բարգավաճմանը:
Ինչ վերաբերմ է Հայաստանի կործանման և նվաճման նպատակ նեցող
թրքական պետթյնների գոյթյանը, ապա այդ իրողթյնն անհնար
է դարձնմ Հայաստանի արտաքին
քաղաքականթյան այն հիﬓարար
սկզբնքների լիարժեք կենսագործմը,
որոնք ամրագրված են Սահմանադրթյնմ: Այդ թրքական պետթյնների հետ ﬕջազգային իրավնքի հիման
վրա հարաբերթյններ հաստատել,
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առավել ևս նրանց հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ կապեր ստեղծել
հնարավոր չէ: Արտաքին քաղաքականթյան այդ սկզբնքները, ակնհայտ է,
լրացﬓերի կարիք նեն այն հաշվով,
որպեսզի թրքերը մոռանան ﬔր ձեռքը կտրել մասին և ձգտեն համբրել և
իրենց գլխին դնել այն:
Սահմանադրթյամբ
ամրագրված
ազատական գաղափարները, սկզբնքները, արժեքները և նորﬔրը չեն սահմանափակվմ հայ ժողովրդի կյանքի
կազմակերպման արտաքին ձևերը սահմանելով: Նրանք ներթափանցմ են
նաև հայ ժողովրդի կյանքի այլ ոլորտները, ինչպես և ներքին հիմքերն  քայքայմ են նրանցմ մարﬓավորված ազգային ոգին:
Սահմանադրթյան
ազատական
գաղափարները, սկզբնքները, արժեքները և նորﬔրը աﬔնից առաջ ներթափանցմ են հայ ժողովրդի հոգևոր
կյանքի ոլորտը և ավերածթյններ են
գործմ գիտթյան (խոսքը բնական
գիտթյնների մասին չէ), կրթթյան,
դաստիարակթյան ﬔջ: Գիտթյան
ﬔջ, մասնավորապես, իրավագիտթյնմ փորձ է արվմ աﬔն կերպ հիմնավորել մարդակենտրոն ազատական
պատկերացﬓերը, նրանց առաջադեմ
բնյթն  կարևորթյնը: Սահմանադրական իրավնքի գիտթյնը, օրինակ, իր հետազոտթյնների և սմնասիրթյնների առարկա է դարձնմ
գործող Սահմանադրթյան ինստիտտների և նորﬔրի արդյնավետթյան բարձրացման, նրանց գործողøÜÜÆâ / N4 / 2016

թյան երաշխիքների ամրապնդման,
Սահմանադրթյան և սահմանադրականթյան զարգացման և բազմաթիվ
այլ խնդիրներ: Այդ հետազոտթյնները և սﬓասիրթյնները, վերջին
հաշվով, ղղված են հայոց ազգային
ոգին և հայկականթյնը եղծել արդյնավետթյան բարձրացմանը, և
գցե, հետաքրքրթյն են ներկայացնմ եվրոպական իրավագիտթյան
համար, բայց չնչին  աննշան են հայոց
ազգային ոգ տեսակետից:
Հայաստանի կրթական ոլորտմ
աﬔնր սցանվմ են մարդակենտրոն գաղափարներ, փորձ է կատարվմ ապացցել այդ գաղափարները
Հայաստանմ արմատավորել անհրաժեշտթյնը: Ցավալի է, բայց այսօր ազատական փիլիսոփայթյնը և
գաղափարախոսթյնն սցանելը
դարձել է ﬔր կրթթյան առաջնահերթ
խնդիրներից ﬔկը:
Սահմանադրթյամբ
ամրագրված
ազատական գաղափարները, սկզբնքները, արժեքները և նորﬔրը հայտնվմ
են նաև դաստիարակթյան ոլորտմ:
Դեռ մանկց երեխաներին ներշնչվմ
են մարդ՝ բացարձակ արժեք լինել,
նրա իրավնքների և ազատթյնների անօտարելիթյան գաղափարները: Վերջերս շատ է խոսվմ երեխայի
իրավնքների մասին: Ինչպես նշվեց,
ընտանիքը հայոց ազգային ոգ կարևորագյն արժեքներից է: Բայց երեխաների իրավնքները տարփողող անձինք
մոռանմ են, որ հայ ընտանիքը հիﬓված է ոչ թե իրավնքի և արդարթյան,
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այլ սիրո և նվիրվածթյան վրա: Իսկ սերը շատ ավելի բարձր է իրավնքից և
արդարթյնից, ընդգրկմ է ինչպես
իրավնքը, այնպես էլ՝ արդարթյնը:
Մեր Սահմանադրթյան ﬕջոցով
ազատականթյնը ներթափանցմ է
նաև հայ ժողովրդի կյանքի ներքին հիմքերը և հայերին պարտադրմ է հայոց
ազգային ոգն հակասող այնպիսի գաղափարներ, սկզբնքներ և արժեքներ,
որոնք ﬕտված են դրս մղել հայ ժողովրդի կյանքի ներքին հիմք հանդիսացող
հայկական պատկերացﬓերը,
ավանդական արժեքները, նորﬔրը և
զբաղեցնել նրանց տեղը:
Ազատականթյնը Սահմանադրթյան ﬕջոցով մտք է գործմ նաև հայ
ժողովրդի ﬕջազգային կյանքի ոլորտը:
Ազատական գաղափարները, սկզբնքները, արժեքները և նորﬔրն այս ոլորտմ ոչ ﬕայն չեն արտահայտմ հայ
ժողովրդի նպատակները և իղձերը, այլև
Հայաստանին պարտադրմ են պարտվողական արտաքին քաղաքականթյն:
Այսպիսով, Հայաստանի Սահմանադրթյան թռցիկ սﬓասիրթյնն
անգամ ցյց է տալիս, որ Հայաստանի
Հանրապետթյնը ոչ թե հայկական
պետթյն է, այլ հայ ժողովրդի կյանքի իրողթյններն անտեսող, հայոց
ազգային ոգ և հայկականթյան դեմ
ղղված ﬕ սովորական ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետթյն, ինչպիսիք են ﬔրձբալթյան և
սկանդինավյան երկրները, Հոլանդիան,
Դանիան, Բելգիան և այլն: Հետաքրքիր

է, եթե այդ երկրներից ﬔկը հրաշքով
հայտնվեր ﬔր տարածաշրջանմ, աշխարհաքաղաքական նյն պայմաններմ, ինչ և Հայաստանը, որքա՞ն ժամանակ կգոյատևեր:
Իսկ ինչպիսի՞ն պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետթյնը և նրա Սահմանադրթյնը, որպեսզի այն համարվի հայկական պետթյն: Փորձենք
շատ համառոտ և ընդհանր գծերով
քննարկել այդ հարցերը, որոնց տեսական լիարժեք իմաստավորմը և մշակմը հետագայի խնդիր է:
Հայաստանը կարող է հայկական
պետ0թյ0ն լինել աﬔնից առաջ այն
դեպք0մ, երբ նրա Սահմանադր0թյան
հիմք0մ ընկած լինեն հայոց ազգային
ոգ0 հիﬓարար ավանդական արժեքները՝ Աստված, հայրենիք, ընտանիք:
Ցյց տալ համար, թե ինչպես է այդ
հնարավոր, ﬔնք երբեﬓ կվկայակոչենք
Հնաստանի՝ Եվրոպական Միթյան
անդաﬕ, փիլիսոփայթյան և ժողովրդավարթյան այդ օրրանի, գործող
Սահմանադրթյնը:
Մեր Սահմանադրթյան ﬔջ Աստված, ազգը, հայրենիքը, հայը ընդհանրապես չեն հիշատակվմ, կարծես գոյթյն էլ չնեն, ﬕչդեռ Հնաստանի
Սահմանադրթյան ﬔջ Աստված, ազգը, հայրենիքը, հյնը հաճախ են հիշատակվմ: Եվ ոչ ﬕայն պարզապես հիշատակվմ են, այլև հանդես են գալիս
որպես կարևորագյն արժեքներ: Բավական է ասել, որ Հնաստանի Սահմանադրթյնն ընդնված է հանն
Սրբ, Համագո և Անբաժանելի Երրոր-
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դթյան:
Մեր Սահմանադրթյնը մարդն
ղղակի հռչակմ է բարձրագյն արժեք, ﬕնչդեռ Հնաստանի Սահմանադրթյնը մարդն բարձրագյն
արժեք չի հռչակմ, այլ ընդաﬔնը արձանագրմ է, որ մարդ արժանապատվթյան հարգﬓ  պաշտպանթյնը պետթյան առաջնահերթ պարտականթյնն է (հոդված 2):
Այն, որ Հնաստանի Սահմանադրթյամբ ոչ թե մարդն է բարձրագյն
արժեք, այլ Աստված, հաստատվմ է
նրանց Սահմանադրթյան բազմաթիվ
դրյթներով: Այսպես, ﬔր Սահմանադրթյնն արձանագրմ է, որ Հայաստանի Հանրապետթյնը ճանաչմ
է Հայաստանյայց Առաքելական Սրբ
Եկեղեց՝ որպես ազգային եկեղեց
բացառիկ առաքելթյնը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքմ, նրա ազգային
մշակյթի զարգացման և ազգային
ինքնթյան պահպանման գործմ: Այս
նորﬓ, ըստ էթյան, ոչինչ չասող նորմ
է: Հետո ի՞նչ, որ պետթյնը ճանաչմ
է եկեղեց այդ առաքելթյնը, մանավանդ, ﬔկ այլ նորմով ամրագրված է,
որ կրոնական կազմակերպթյններն
իրավահավասար են: Մինչդեռ Հնաստանի Սահմանադրթյնը երկրմ
տիրապետող կրոն է հռչակմ Քրիստոսի արևելյան Ուղղափառ Եկեղեց հավատը: Ընդ որմ, նշվմ է, որ Եկեղեց գլխը ﬔր Տեր Հիսս Քրիստոսն
է (հոդված 3): Հիսս Քրիստոսի անվան հիշատակթյնը ցյց է տալիս,
որ Հնաստանի Սահմանադրթյնը
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Եկեղեցին համարմ է ոչ թե ﬕ սովորական կրոնական կազմակերպթյն,
այլ աստվածամարդկային գերբնական
կառյց:
Հնաստանի Սահմանադրթյնն
ամրագրմ է հանրապետթյան նախագահի հետևյալ երդմը. «Երդվմ
եմ Սրբ, Համագո և Անբաժան Երրորդթյան անվամբ՝ պահպանել Սահմանադրթյնը և օրենքները, հոգալ
նրանց բարեխիղճ կատարման համար,
պաշտպանել ազգային անկախթյնը
և տարածքային ամբող ջականթյնը,
պահպանել հյների իրավնքները և
ազատթյնները, ծառայել հյն ժողովրդի ընդհանր շահերին և առաջընթացին» (հոդված 33): Պատգամավորը
նյնպես երդվմ է Սրբ, Համագո և
Անբաժան Երրորդթյան անվամբ, իսկ
այլ կրոն դավանողները՝ իրենց կրոնին կամ հավատին համապատասխան
(հոդված 59): Իսկ ﬔր Հանրապետթյան նախագահը, պարզապես, երդվմ է, առանց հիշատակել, թե ինչով
է երդվմ, այսինքն՝ նրա երդման ﬔջ
կրոնական բովանդակթյնը լիովին
արտամղված է: Այստեղ հարկ է նկատի
նենալ, որ երդմը սրբազան խոստմ
է, որի ժամանակ երդվողն իր խոստման
վկան է դարձնմ Աստծն և պատրաստակամթյն է հայտնմ իր վրա ղղել Աստծ բարկթյնը և պատիժը՝
երդմը դրժել դեպքմ: Հաճախ, երդմը բացահայտմ է պատժի բովանդակթյնը և այդ դեպքմ նշվմ է,
թե երդվողն ինչ բարիքներից է զրկվել: Երբեﬓ էլ երդմը համառոտվմ է,
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այդ դեպքմ նշվմ է կոնկրետ բարիքը, որից երդվողը զրկվել է՝ խոստմը
չկատարել դեպքմ: Այդ բարիքներից
են՝ մարդ կյանքը (երդվմ եմ կյանքովս), զավակները (երդվմ եմ զավակներովս), ծնողները (երդվմ եմ ծնողներովս), մարﬓի մասերը (երդվմ եմ
գլխովս) և այլն: Եթե նկատի նենանք, որ
այդ բարիքները արժեքներ են, իսկ Աստված նյնպես արժեք է, ապա «երդվմ
եմ Սրբ Համագո, Անբաժանելի Երրորդթյան անվամբ» արտահայտթյնն
արձանագրմ է, որ Աստված արժեքների
արժեք է:
Տարբեր առիթներով Հնաստանի
Սահմանադրթյնն անդրադառնմ
է նաև հայրենիքին, ազգին, ընտանիքին, ինչը վկայմ է հյների կյանքմ
այդ արժեքների կարևորման մասին:
Այսպես, Հնաստանի Սահմանադրթյնն ամրագրմ է, որ ամբողջ իշխանթյնը բխմ է ժողովրդից, գոյթյն
նի ժողովրդի և ազգի համար (հոդված
1): Դա նշանակմ է, որ Սահմանադրթյնը տարբերթյն է դնմ ժողովրդի
և ազգի ﬕջև: Իսկ ﬔր Սահմանադրթյնն ամրագրմ է, որ իշխանթյնը
Հայաստանմ պատկանմ է ժողովրդին, ազգի մասին ոչ ﬕ խոսք չկա: Հնաստանի Սահմանադրթյան ﬔկ այլ
հոդված ամրագրմ է, որ կրթթյնը
պետթյան կարևորագյն խնդիրն է և
նրա նպատակը հյների բարոյական,
հոգևոր, մասնագիտական և կրոնական
գիտակցթյան զարգացﬓ է (հոդված
16): Իսկ ﬔր Սահմանադրթյնն ամրագրմ է, որ պետթյնը պարզապես

խթանմ է կրթթյան զարգացմը,
իսկ թե կրթթյնն ինչ նպատակներ
է հետապնդմ, էական չէ: Հնաստանի Սահմանադրթյնն ամրագրմ է,
որ պառլաﬔնտի պատգամավորները
ներկայացնմ են ազգին (հոդված 51),
այսինքն՝ պատգամավորն ազգի դեմքն
է, իսկ ﬔր Սահմանադրթյամբ պատգամավորը ներկայացնմ է ժողովրդին:
Այնհետև, Հնաստանի Սահմանադրթյան համաձայն՝ ընտանիքն ազգի
զարգացման և պահպանման հիմքն է
(հոդված 21), ﬔր Սահմանադրթյամբ՝
բնակչթյան պահպանման և վերարտադրթյան հիմքը: Հասկանալի է, որ
ազգն  բնակչթյնը նյնական չեն:
Կարելի է նաև այլ օրինակներ բերել,
բայց սահմանափակվենք այսքանով,
մանավանդ, Հայաստանի և Հնաստանի Սահմանադրթյնների հաﬔմատական-իրավական վերլծթյնը ﬔր
խնդիրը չէ:
Հայաստանն իսկական հայկական
պետթյն դարձնել համար ոչ ﬕայն
անհրաժեշտ է Սահմանադրթյնմ
ամրագրել հայոց ազգային ոգն բնորոշ պատկերացﬓեր, ավանդական
արժեքներ և նորﬔր, այլև լծել ևս ﬕ
քանի կարևոր հարցեր: Ինչպես նշվեց,
պատմական ﬕ շարք տխր իրադարձթյնների բերմով ﬔնք կորցրել
ենք Հայաստանի տարածքների ﬔծ մասը, իսկ հայ ժողովրդը ցրվել է աշխարհով ﬔկ: Հայաստանը, որի ﬔկ բեկորն
է ներկայիս Հայաստանի Հանրապետթյնը, եղել է ողջ հայ ժողովրդի երկիրը, ողջ հայ ժողովրդի հայրենիքը: Եթե
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ﬔզ հաջողվել է նախկինմ ընդարձակ
Հայաստանի այդ ﬕ մասմ ստեղծել
պետթյն, ապա դա չի նշանակմ,
որ այդ պետթյնը ﬕայն նրանմ
ապրող հայերի պետթյնն է: Հայաստանի Հանրապետ0թյ0նը ողջ հայ0թյան հայրենիքն է, որովհետև այն ﬔր
ﬔծ հայրենիքի ﬕ մասն է, հետևաբար աշխարհ0մ ցրված բոլոր հայերն
իրավ0նքներ 0նեն նրա նկատմամբ:
Զանազան հանդիսավոր նիստերի կամ
սփյռքահայերի մասնակցթյամբ իրականացվող ﬕջոցառﬓերի ժամանակ,
ﬔնք հպարտորեն հայտարարմ ենք, թե
Հայաստանի Հանրապետթյնը ողջ
հայթյան հայրենիքն  պետթյնն
է, իսկ Երևանը՝ հայթյան մայրաքաղաքը: Սակայն այդ հայտարարթյններն
իրականթյան հետ ոչ ﬕ կապ չնեն,
որովհետև արտացոլված չեն Հայաստանի Սահմանադրթյնմ: Հայաստանը հայկական պետթյն դարձնել
համար պետք է այն իսկապես դարձնել
ողջ հայթյան պետթյնը, ողջ հայ
ժողովրդին ներգրավել Հայաստանի կառավարման գործմ: Այդ պահանջը նաև
հայոց ազգային ոգ հրամայականն է:
Իսկապես, եթե պետթյնն ազգային
ոգ դրսևորﬓերից ﬔկն է, իսկ հայոց
ազգային ոգին կրմ են նաև բազմաթիվ սփյռքահայեր, րեﬓ Հայաստանի Հանրապետթյնը հայկական
պետթյն կլինի համահայկական պետթյն լինել դեպքմ: Ժամանակին
ՀՅԴ ներկայացրած Սահմանադրթյան
նախագծով առաջարկվմ էր Հայաստանի օրենսդիր մարﬓմ քսան տեղ
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հատկացնել սփյռքի գաղթօջախներին
և անհրաժեշտթյան դեպքմ կազմակերպել համահայկական հանրաքվեներ
և այլն: Իհարկե, այդ առաջարկները
սփյռքահայթյանը պետական իշխանթյանը մասնակից դարձնել և Հայաստանը համահայկական պետթյան
վերածել եղանակներից ﬔկն էին, սակայն նախագիծը ﬔրժվեց: Բերվեցին
հազար  ﬕ առարկթյններ, ինչպես
հիﬓավոր, այնպես էլ մտացածին: Բայց
նախագծի ﬔրժման իրական պատճառը
Հայաստանի այն ժամանակվա «վերնախավի» իշխանթյան տենչն էր, որը բոլոր ﬕջոցներով պետք է սահմանափակեր Հայաստանի այդ «վերնախավմ»
հայտնվել հավակնթյն նեցողների շրջանակը: Սակայն կարելի է գտնել
սփյռքահայթյանը
Հայաստանի
Հանրապետթյան կյանքին մասնակից
դարձնել այլ տարբերակներ, որոնք չեն
հակասի արդեն ներկայիս «վերնախավի» իշխանատենչթյանը:
Հայաստանի
Հանրապետթյնը
համահայկական պետթյան վերածել եղանակներից ﬔկը կարող է լինել Հայոց Մեծ Խորհրդի (անվանմը
պայմանական է) ստեղծմը: Խորհրդի
կազﬕ ﬔջ պետք է ընդգրկվեն հայոց
գաղթօջախներմ ընտրված հայ մարդիկ: Այդ ընտրթյնների սկզբնքների, կազմակերպման և իրականացման
մասին կարելի է մտածել: Հայոց Մեծ
Խորհրդի կազմմ ի պաշտոնե պետք է
ընդգրկված լինեն Հայաստանի վարչապետը, Ազգային Ժողովի նախագահը,
Հանրապետթյան նախագահը, հայոց
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երկ կաթողիկոսները, Կոստանդնպոլսի և Երսաղեﬕ պատրիարքները
(ենթադրվմ է, որ այս անձինք իրենց
նվիրաբերել են Աստծն և հայ ժողովրդին): Հայոց Մեծ Խորհրդը պետք է
գմարվի տարին ﬔկ անգամ, քննարկի
նախորդ տարվա արդյնքները և որոշի
հաջորդ տարվա անելիքները: Խորհրդը պետք է ընդնի որոշﬓեր, որոնք
կենսագործվմ են Ազգային ժողովի և
կառավարթյան ﬕջոցով: Հայոց Մեծ
Խորհրդի կառավարմանը
պետք է
հանձնվի համահայկական հիﬓադրամը: Խորհրդն ինքը պետք է տնօրինի
հիﬓադրաﬕ ﬕջոցները և վերահսկի
ծախսերը: Սփյռքի հայերը պետք է կամավոր հիմնքներով այդ հիﬓադրաﬕն վճարեն տարեկան ամրակայված
ﬕ գմար՝ համահայկական տրք: Եթե
սփյռքահայերը համոզված լինեն, որ
հիﬓադրաﬕ ﬕջոցները ծախսվմ են
նպատակային, չեն զլանա համահայկական տրքը վճարել: Այդ դեպքմ դրամահավաքի տարեկան մարաթոնների
կարիք չի լինի, երբ ողջ հայթյնից
հավաքմ ենք ﬕ չնչին գմար՝ ﬕ քանի ﬕլիոն դոլար և րախանմ:
Համահայկական
պետ0թյ0նը
պետք է 0նենա արդիական զենքով
զինված ամ0ր, կարգապահ բանակ:
Հայկական պետթյնմ պետք է հատկապես զարգացած լինի պահեստազորայինների ինստիտտը: Այդ ինստիտտը պետք է ﬕավորի համապատասխան
տվյալներ նեցող Հայաստանի արական
և իգական սեռի բոլոր քաղաքացիներին,
ովքեր կամավոր հիմնքներով պատրաստ

են ծառայել հայրենիքին: Պահեստազորայինները, կին թե տղամարդ, պետք է
կարողանան օգտվել զենքից և նենան
ռազմական որևէ մասնագիտթյն: Պահեստազորայինների ինստիտտը պետք
է գործի ոչ ﬕայն Հայաստանի Հանրապետթյնմ, այլև սփյռքմ: Սփյռքահայ գաղթօջախներմ պետք է ստեղծել
ﬕմյանցից անկախ հայ երկրապահների
ﬕթյններ՝ Գարեգին Նժդեհի Ցեղակրոն Ուխտերի նմանթյամբ: Համահայկական պահեստազորի շնորհիվ անհրաժեշտթյան դեպքմ շատ արագ կարող ենք
թշնամ դեմ հանել ﬕ քանի հարյր հազար զինվոր նեցող բանակ:
Բացի ժեղ և մարտնակ բանակից՝ հայկական պետթյնը պետք է
նենա նաև ազգային անվտանգ0թյան հզոր ծառայ0թյ0ն: Հայկական
պետթյան ազգային անվտանգթյան
ծառայթյնը չպետք է սահմանափակվի դասական գործառյթներով: Այն
պետք է իրականացնի ևս ﬔկ գործառյթ՝
հայոց ազգային արժանապատվթյան
ոտնահարﬓերը կանխելը: Եթե հայոց
ցեղասպանթյան կազմակերպիչներն 
իրականացնողները հայ հերոսների կողﬕց ժամանակին չպատժվեին, ﬔնք՝ որպես ազգ, շատ նսեմացած վիճակմ կլինեինք: Իսկ այսօր ինչ՞ անպատիժ ﬓան
քնած հային կացնահարած կամ ﬔր ﬔռած զինվորներին գլխատած թրքական
«հերոսները»:
Հայաստանի Հանրապետթյան տնտեսական, հասարակական - քաղաքական կյանքմ կա երեք պատհաս,
որոնք քայքայմ են ﬔր երկիրը: Այդ
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պատհասներն են՝ ﬔնաշնորհը, կոռպցիան և աղքատթյնը: Մենաշնորհը քայքայ0մ է տնտես0թյ0նը,
կոռ0պցիան՝ պետ0թյ0նը,
աղքատ0թյ0նը՝ մարդկային հոգին: Հայկական պետթյնմ այդ պատհասները պետք է արմատախիլ արվեն:
Հայաստանի Հանրապետթյնմ ﬔնաշնորհի առկայթյնը պայմանավորված է զտ սբյեկտիվ գործոններով:
Քաղաքական կամքի և ցանկթյան
գործող
դեպքմ նյնիսկ այսօրվա
օրենսդրթյամբ ﬔնաշնորհը կարելի է
արմատախիլ անել: Հայաստանի Հանրապետթյնմ, բացի ﬔնաշնորհի
դեմ պայքարող մարﬕններից, բոլորը
գիտեն, թե որ կազմակերպթյններն
 անձինք ﬔնաշնորհային դիրք նեն: Կոռպցիան արմատախիլ անելն
ավելի բարդ է, բայց նյնպես հնարավոր է: Կոռպցիան արմատախիլ անել շատ հայտնի ﬕջոցներ կան, որոնք
կիրառվմ են տարբեր երկրներմ:
Կարելի է առանձնացնել առնվազն երկ ﬕջոցներ, որոնք եթե արմատախիլ
չանեն, գոնե նվազագյնի կհասցնեն
կոռպցիան:
Առաջինը Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար եկամտների և ծախսերի պարտադիր հայտարարագրեր սահմանելն է, երկրորդը՝
այդ հայտարարագրերի հիման վրա
համահայաստանյան
գյքագրﬓեր
անցկացնելը: Թող պարզվի, թե ով ինչ
նի և որտեղից: Ունեցվածքի աղբյրները չհիﬓավորել դեպքմ այն պետք
է բռնագրավել:
Հայկական պետթյնմ աղքատ
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հայեր չպետք է լինեն: Աղքատթյան վերացման շատ ﬕջոցներ կան, այդ թվմ՝
տնտեսական զարգացման մակարդակը
բարձրացնելը և աշխատատեղեր ստեղծելը: Չանդրադառնալով աղքատթյան
դեմ պայքարի ﬕջոցներին` նշենք, որ
հայկական պետթյնմ աղքատների
մասին պետք է հոգան հարստները,
իսկ թե ինչպես և ինչ կարգով, արդեն
տնտեսագետների գործն է:
Եվ վերջապես, հայկական պետթյնը պետք է գիտակցի և ձևակերպի
իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթթյնները: Հայտնի է, որ թրքերը ցանկանմ են ﬔզ ոչնչացնել և
զավթել ﬔր տարածքները: Ինչպես նշեցինք, թրքերի հետ անհնար է բանակցթյններ վարել, ինչ-որ բան պայմանավորվել, առավել ևս ինչ-որ զիջﬓեր
անել: Այս իրավիճակմ ինչպե՞ս պետք
է վարվի Հայաստանը: Պատասխանը
ﬔկն է՝ պետք է փլ0զել թ0րքական
պետ0թյ0նները: Այդ նպատակից չի
կարելի հրաժարվել պատճառաբանելով, թե ի վիճակի չենք այդ անել: Մենք
և՛ կարող ենք մասերի բաժանել թրքական պետթյնները, և՛ անհրաժեշտ
ռեսրսներ նենք: Ե՛վ Ադրբեջանը, և՛
Թրքիան ﬕատարր չեն: Ադրբեջանմ
կան թալիշներ, լեզգիներ և այլ ազգեր,
Թրքիայմ՝ մոտ քսան ﬕլիոն քրդեր,
արաբներ, հյներ, աﬔնակարևորը՝ ﬕ
քանի ﬕլիոն ծպտյալ հայեր: Թ0րքիան,
ըստ է0թյան, կավե ոտքերով հսկա է,
այն էլ՝ թշնաﬕներով շրջապատված:
Թե՛ Ադրբեջանմ, թե՛ Թրքիայմ բոլոր այդ ազգերի հետ պետք է աշխա-
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տել, իսկ Թրքիայի դեմ ներկայմս
մարտնչող քրդերին՝ զենք  զինամթերք
մատակարարել:
Հայկական պետթյան վերաբերյալ
այս նկատառﬓերն  առաջարկթյնները կարող են անիրական, նյնիսկ տոպիական թվալ, բայց այդպես
չէ: Ճշմարիտ հայկական պետթյն
ստեղծել և հայկական իղձերն իրակա-

նացնել համար անհրաժեշտ է ﬕայն
ﬔկ պայման: Հայաստանմ պետական
իշխանթյնը պետք է գլխավորեն ոչ
թե պարզապես Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիներ, ինչպես նշված
է Սահմանադրթյնմ, այլ հայոց ազգային ոգին կրող հայեր, որոնց համար
վերևմ Աստված է, ներքևմ՝ հայրենիքն  ազգը:
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