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Հանձնված է տպագր�թյան՝ 15.9.2017թ.
Ֆորմատ՝ 70 100 1 16x / ։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 5.5 պայմ. մամ�լ։

Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան�մ։

Գիտական խմբագրական խորհ�րդ

Աղվան Հովսեփյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախա-

գահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գի-

տ�թյ�նների դոկտոր (խորհրդի նախագահ)

Արամ Թամազյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի

տեղակալ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական

գիտ�թյ�նների դոկտոր, պրոֆեսոր

Արթ�ր Ղամբարյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախա-

գահի տեղակալ, իրավաբանական գիտ�թյ�նների դոկ-

տոր, պրոֆեսոր

Հովհաննես Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ�թյան,

սոցիոլոգիայի և իրավ�նքի ինստիտ�տի պետաիրավական

հետազոտ�թյ�նների բաժնի վարիչ, իրավաբանական գի-

տ�թյ�նների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռաֆիկ Պետրոսյան, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, ի-

րավաբանական 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, իրա-

վաբանական գիտ�թյ�նների թեկնած�

ԴավիթԹ�մասյան, ՀՀ քննչական կո<տեի

իրավական ապահովման և վիճակագրական վարչ�թյան

պետ իրավաբանական գիտ�թյ�նների թեկնած� դոցենտ, ,
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ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է 
ՄԱՍԻՍԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՆՈՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՇԵՆՔԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂ�ԱՆԸ 

ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2017թ. հ�նիսի 6-ին մասնակցել է 
ՀՀ քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչ�թյան Մասիսի 
քննչական բաժնի նոր վարչական շենքի բացման արարող�թյանը։

Շենքի բացմանը ներկա են գտնվել նաև Արարատի մարզպետ Ա.Գրիգորյանը, 
Մասիսի քաղաքապետը, մարզի դատաիրավական ոլորտի պատասխանատ�ները։ 
ՀՀ ՔԿ նախագահը շրջել է շենք�մ, ծանոթացել նոր աշխատանքային պայմաններին։

Մասիսի քննչական բաժնի շենքային պայմանները բարելավել� համար 
անհատ�յց օգտագործման իրավ�նքով ՀՀ ՔԿ դեպարտամենտին 316,16քմ տարածք 
է հատկացվել՝ Մասիս քաղաքի քաղաքապետարանի ավագան� 03.06.2016թ. 
որոշմամբ՝ Մասիս քաղաքի քաղաքապետարանի շենք�մ։ Այն ամբողջ�թյամբ 
վերանորոգվել է, ապահովվել տեսաձայնագրման համակարգով, ինտերնետ կապով 
և համակարգչային ներքին ցանցով: Տարածքն �նի 14 սենյակ, որը հնարավոր�թյ�ն 
է տալիս ավելի արդյ�նավետ կազմակերպել քննչական գործող�թյ�նների 
իրականաց�մը, ապահովել իրեղեն ապաց�յցների պահպան�մը:
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«Մենք տեղեր�մ մեր կառ�յցների համար հարմարավետ վերանորոգված 
շին�թյ�ններ ենք ստեղծ�մ՝ ակնկալելով, որ դա ն�յնպես կավելացնի, կբարձրացնի 
քննչական աշխատանքի արդյ�նավետ�թյ�նը: Քննիչի աշխատանքային 
պայմանների բարելավ�մը շատ կարևոր է, պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, 
որ նա օրենքով նախատեսված ծառայողական պարտական�թյ�նները կարողանա 
ավելի արդյ�նավետ կատարել: Եթե երեք քննիչ աշխատ�մ են տասներկ� 
քառակ�սի մետր աշխատասենյակ�մ, ստիպված են լին�մ իրենց աշխատանքային 
օրը այնպես ծրագրել, որ  քննչական գործող�թյ�ններն ըստ հերթական�թյան 
կատարեն։ Այսօրվա պայմանները հնարավոր�թյ�ն կտան քննչական 
գործող�թյ�ններն ավելի արդյ�նավետ կազմակերպել և աշխատանքային պլանին 
համապատասխան՝ օրը հագեցած օգտագործել՝ քրեական գործերը քննել� 
համար»,- ասել է ՀՀ ՔԿ նախագահ Ա.Հովսեփյանը և ընդգծել, որ ստեղծվ�մ են 
բոլոր պայմանները, որպեսզի քննչական գործող�թյ�նների արդյ�նք�մ ձեռք 
բերվող ապաց�յցները լինեն անխոցելի։ 

Քննչական կոմիտեի՝ որպես անկախ քննչական մարմնի կազմավոր�մից 
հետո՝ 2014թ. հոկտեմբերից սկսած, հետևողական քայլեր են ձեռնարկվ�մ՝ 
տարածքային ստորաբաժան�մների աշխատանքային պայմանները բարելավել� 
�ղղ�թյամբ, որն �ղղված է նաև առավել նպաստավոր միջավայր և պայմաններ 
ստեղծել�՝ մինչդատական վար�յթի ընթացք�մ դատավար�թյան մասնակիցների 
մասնակց�թյամբ քննչական գործող�թյ�ններն իրականացնել�, նրանց 
իրավ�նքները հարգել� համար:

Անցած 2,5 տարիների ընթացք�մ հիմնանորոգվել են Սյ�նիքի, Կոտայքի, 
Արագածոտնի, Վայոց Ձորի մարզային քննչական վարչ�թյ�նների, Գեղարք�նիքի 
մարզային քննչական վարչ�թյան Վարդենիսի քննչական բաժնի, Երևան քաղաքի 
քննչական վարչ�թյան՝ Արաբկիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների քննչական 
բաժինների շենքերը:

Վերանորոգման փ�լ�մ են գտնվ�մ Տավ�շի, Արարատի մարզային քննչական 
վարչ�թյ�նների, Շիրակի մարզային քննչական վարչ�թյան Արթիկի քննչական 
բաժնի, Լոռ� մարզի քննչական վարչ�թյան Ստեփանավանի քննչական բաժնի, 
Գեղարք�նիքի մարզային քննչական վարչ�թյան Մարտ�ն� քննչական բաժնի, 
Տավ�շի մարզային քննչական վարչ�թյան Նոյեմբերյանի քննչական բաժնի 
վարչական շենքերը։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ 
ԸՆԴ�ՆԵԼ Է ԵԱՀԿ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ, 

ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԳՈ ԱՎԱԿՈՎԻՆ 

   ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը  2017 թվականի 
հ�նիսի 19-ին ընդ�նել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Արգո 
Ավակովին։

ՀՀ ՔԿ նախագահը բարձր է գնահատել դատաիրավական բարեփոխ�մների 
իրականացմանը և հատկապես մինչդատական վար�յթի արդյ�նավետ�թյան 
բարձրացմանը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ց�ցաբերած աջակց�թյ�նը։

Ա.Հովսեփյանը փաստել է, որ ԵԱՀԿ-ի հետ տարիների ընթացք�մ ձևավորված  ար-
դյ�նավետ համագործակց�թյան մեխանիզմների արդյ�նք�մ զգալի աշխատանք-
ներ են կատարվել նախնական քնն�թյան ընթացք�մ մարդ� իրավ�նքների 
պաշտպան�թյան, քննիչների վերապատրաստման և, ընդհանրապես, քննչական 
կոմիտեի կարող�թյ�նների զարգացման �ղղ�թյամբ։

ՔԿ նախագահ Ա.Հովսեփյանը և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, 
դեսպան Արգո Ավակովը շրջայց են կատարել քննչական կոմիտեի վարչական 
շենք�մ, ծանոթացել նոր տեխնիկական հնարավոր�թյ�ններին, քննիչներին 
վերապատրաստել� նպատակով անհրաժեշտ �ս�մնական, մեթոդական 
ձեռնարկներ տպագրել� համար նախատեսված տպարանի աշխատանքներին, որը 
քննչական կոմիտեին է տրամադրել ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը։

Ա.Հովսեփյանը շնորհակալ�թյ�ն է հայտնել՝ արդյ�նավետ փոխգործակց�թյան 
համար և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Արգո Ավակովին, գրա-
սենյակի իրավախորհրդատ� Մարիա Սիլվանյանին պարգևատրել «Համագործակ-
ց�թյան մեդալ»-ով։
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ՏԵՂԻ Է �ՆԵՑԵԼ 
«ԴԵՊՔԻ ՎԱՅՐԻ ԶՆՆ��Ն» 

�Ս�ՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ
 

ՀՀ քնն չա կան կո մի տե �մ տե ղի է � նե ցել « Դեպ քի վայ րի զն ն� թյ�ն» � ս�մն ա մե-
թո դա կան ձեռ նար կի շնոր հան դե սը, ո րի հե ղի նակն է ՀՀ ՔԿ քրե ա կան գոր ծե րի քն ն�-
թյան ա ջակ ց� թյան վար չ� թյան ՀԿԳ ա վագ քն նիչ Տիգ րան Պետ րո սյա նը: Շնոր հան-
դե սին ներ կա են գտն վել ՀՀ ՔԿ նա խա գահ Աղ վան Հով սե փյա նը, ՔԿ նա խա գա հի տե-
ղա կալ նե րը, կա ռ�ց ված քային և տա րած քային ստո րա բա ժա ն�մն ե րի ղե կա վար նե րը: 
 Հա յա լե զ� � ս�մն ա մե թո դա կան այս ձեռ նար կը բաղ կա ցած է 2 մա սից, որ տեղ հան-
րա մատ չե լի ներ կա յաց ված են դեպ քի վայ րի զն ն� թյան հի մ�նք նե րը՝ դեպ քի վայ-
րի զն ն� թյա նը ներ կա յաց վող դա տա վա րա կան և քրե ա գի տ� թյան տակ տի կա -մե-
թո դա կան հիմն ա կան պա հանջ նե րը, քն նի չի, մաս նա գե տի և այլ մաս նա կից նե րի 
ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը, տե սակ նե րը, հա ջոր դա կա ն� թյ� նը, կի րառ վող 
մե թոդ նե րը, դեպ քի վայ րի լ� սա(տե սա)ն կա րա հան ման սկզ բ�նք նե րը և այլն: Հե-
ղի նա կը մեծ � շադ ր� թյ�ն է դարձ րել նաև սահ մա նա մերձ գո տ�մ ի րա կա նաց վող 
դեպ քի վայ րե րի զն ն� թյան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րին:

ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հը բարձր է գնա հա տել Տ.Պետ րո սյա նի կա-
տա րած աշ խա տան քը՝ նշե լով, որ այն հա մա պար փակ ան դրա դառ ն�մ է քն ն� թյան 
ա մե նա կար ևոր խն դիր նե րից մե կին և կար ծ�մ է, որ այն կդառ նա քն նիչ նե րի սե-
ղա նի գիր քը։ «Ու ս�մն ա սի րել եմ ձեռ նար կը, լ�րջ աշ խա տանք է կա տար վել և այն 
թե՛ գի տա կան, թե՛ պրակ տիկ ա ռ� մով շատ ար ժե քա վոր է: Կար ծ�մ ե մ՝ ձեռ նար կը 
կդառ նա քն նի չի սե ղա նի գիր քը, յ� րա քան չյ�ր հան ցա գոր ծ� թյան բա ցա հայ տ�մ 
սկս վ�մ է դեպ քի վայ րի պատ շաճ զն ն� թյամբ»,- ա սել է Աղ վան Հով սե փյա նը:

 Դեպ քի վայ րի զն ն� թյ� նը կոչ ված է ոչ մի այն վե րա կանգ նել տե ղի � նե ցած հան-
ցա գոր ծ� թյան մե խա նիզ մը, ամ րագ րել թողն ված տա րա տե սակ հետ քերն � օբյեկտ-
նե րը, ին չը հե տա գա քն ն� թյան ըն թաց ք�մ ա ներկ բա նպաս տ�մ է տվյալ հան ցա-
գոր ծ� թյան բո լոր դր վագ նե րի բազ մա կող մա նի բա ցա հայտ մա նը, այլև՝ ա ջակ ց�մ 
հան ցա գոր ծ� թյան կա տար մա նը նպաս տող պատ ճառ նե րը վեր հա նե լ�ն � դրանց 
հե տա գա կան խար գել մա նը:

 Ձեռ նար կը նա խա տես ված է ի նչ պես պրակ տիկ մաս նա գետ նե րի՝ հե տաքն ն�-
թյ�ն և նա խաքն ն� թյ�ն ի րա կա նաց նող, փոր ձա գի տա կան կազ մա կեր պ� թյ�ն-
նե րի աշ խա տա կից նե րի, փաս տա բան նե րի, դա տա խազ նե րի հա մար, այն պես է լ՝ 
քրեա գի տ� թյան տե սա գործ նա կան հար ցե րով զբաղ վող ի րա վա բան նե րի և � սա-
նող նե րի հա մար։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ 
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՆՈՐ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂ�ԱՆԸ

ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը Վարդենիս�մ մասնակցել է  ՀՀ քննչական 
կոմիտեի Գեղարք�նիքի մարզային քննչական վարչ�թյան Վարդենիսի քննչական 
բաժնի նոր վարչական շենքի բացման արարող�թյանը։ Շենքի բացմանը ներկա է 
գտնվել նաև  Գեղարք�նիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանը: ՀՀ ՔԿ նախագահը շրջել է 
շենք�մ, ծանոթացել նոր աշխատանքային պայմաններին։

Վարդենիսի քննչական բաժնի շենքային պայմանները բարելավել� համար 
անհատ�յց օգտագործման իրավ�նքով ՀՀ ՔԿ դեպարտամենտին հատկացվել է 
211.7 քմ շենքային և 0.18 հա հողամասային տարածք (Վարդենիս քաղաքի նախկին 
մանրէաբանական լաբորատորիայի շենքը): Այն ամբողջ�թյամբ վերանորոգվել է, որի 
համար նախատեսվել և ծախսվել է 18.372.513 դրամ։

Քննչական բաժինը կահավորվել է, ապահովվել ժամանակակից տեխնիկայով, 
ինտերնետ կապով  և համակարգչային ներքին ցանցով: Տարածքն �նի 10 աշխատա- 
սենյակ, այդ թվ�մ՝ անչափահասների հարցաքնն�թյան համար նախատեսված սենյակ՝ 
համապատասխան կահավորմամբ:

Աշխատանքային պարտական�թյ�նները բարեխղճորեն կատարել� համար ՀՀ 
քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանով ՀՀ ՔԿ Գեղարք�նիքի մարզային քննչական 
վարչ�թյան Վարդենիսի քննչական բաժնի պետ Գեղամ Մարգարյանը պարգևատրվել 
է «Անբասիր ծառայ�թյան համար» 4-րդ աստիճանի մեդալով, երկ� քննիչ՝ դրամական 
խրախ�սմամբ՝ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով։

Ծան�ց�մ. Քննչական կոմիտեն շարնակմ է հետևողական քայլեր ձեռնարկել՝ 
տարածքային ստորաբաժանմների աշխատանքային պայմանները բարելավել 
ղղթյամբ, որը հնարավորթյն է տալիս ավելի արդյնավետ կազմակերպել 
քննչական գործողթյնների իրականացմը:

2014 թվականի հոկտեմբերից առ այսօր հիմնանորոգվել են Սյնիքի, Կոտայքի, 
Արագածոտնի, Վայոց Ձորի մարզային քննչական վարչթյնների, Արարատի 
մարզային քննչական վարչթյան Մասիսի քննչական բաժնի,  Երևան քաղաքի 
քննչական վարչթյան՝ Արաբկիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների քննչական 
բաժինների շենքերը:
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ�Մ ՏԵՂԻ Է �ՆԵՑԵԼ 
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑ��Ն՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿ�ԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ �ՆԵՑՈՂ Հ�ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ 
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�ԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ 

ՀՀ քնն չա կան կո մի տե �մ 2017 թվականի օգոստոսի 8-ին տե ղի է � նե ցել                   
խորհրդակ ց� թյ�ն՝ նվիր ված պատ մա կան և մշա կ� թային ար ժեք � նե ցող հ� շար-
ձան նե րի քրե աի րա վա կան պաշտ պա ն� թյան խն դիր նե րին, ո րը վա րել է ՀՀ ՔԿ նա-
խա գահ Աղ վան Հով սե փյա նը։ Քն նարկ մա նը հրա վիր վել և մաս նակ ցել են շա հագր-
գիռ գե րա տես չ� թյ�ն նե րի ներ կա յա ց� ցիչ նե րը՝ ՀՀ բնա պահ պա ն� թյան նա խա րար 
Ա րծ վիկ Մի նա սյա նը, Հնա գի տ� թյան և ազ գագ ր� թյան ի նս տի տ� տի տնօ րեն Պա վել 
Ա վե տի սյա նը, պատ մ� թյան և մշա կ�յ թի հ� շար ձան նե րի պահ պա ն� թյան գոր ծա կա-
լ� թյան պետ Ար մեն Աբ րո յա նը, ՀՀ ՄՆ պատ մամ շա կ� թային ար գե լոց թան գա րան-
նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա ն� թյան ծա ռա յ� թյ�ն ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ա րա 
Թար վեր դյա նը, Պատ մամ շա կ� թային ժա ռան գ� թյան գի տա հե տա զո տա կան կենտ-
րո նի տնօ րեն Տիգ րան Սի մո նյա նը և այլ գե րա տես չ� թյ�ն նե րի ներ կա յա ց� ցիչ ներ: 
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գահ Աղ վան Հով սե փյա նի հանձ նա րա ր� թյամբ �-
ս�մն ա սիր վել են 2014թ. հոկ տեմ բե րի 1-ից մինչև 2017թ. ա ռա ջին կի սա մյա կի ըն-
թաց ք�մ պատ մ� թյան � մշա կ�յ թի հ� շար ձան ներ ո չն չաց նե լ� կամ վնա սե լ� և 
ա ռանձ նա կի ար ժեք � նե ցող ա ռար կա ներ հափշ տա կե լ� դեպ քե րի առ թիվ հա ր�ց-
ված քրե ա կան գոր ծե րը՝ վեր հա նե լով հան ցա գոր ծ� թյ�ն ծնող պատ ճառ ներն � 
նպաս տող պայ ման նե րը, քն ն� թյան ըն թաց ք�մ ի հայտ ե կած խն դիր նե րը, օ րենսդ-
րա կան բաց թո ղ�մն ե րը։

ՀՀ գոր ծող օ րենսդ ր� թյ�նն այս բնա գա վա ռը քրե աի րա վա կան պաշտ պա ն�-
թյան տակ է վերց րել հետ ևյալ եր կ� � ղ ղ� թյ�ն նե րով՝

- Ա ռանձ նա կի ար ժեք � նե ցող, մաս նա վո րա պես պատ մա կան, գե ղար վես տա կան 
կամ մշա կ� թային ար ժեք � նե ցող ա ռար կա ներ կամ փաս տաթղ թեր հափշ տա կե լը

- Պե տ� թյան պահ պա ն� թյան տակ գտն վող պատ մ� թյան, մշա կ�յ թի հ� շար-
ձան նե րը, ի նչ պես նաև պատ մա կան կամ մշա կ� թային ա ռանձ նա կի ար ժեք � նե ցող 
ա ռար կա նե րը կամ փաս տաթղ թե րը ո չն չաց նե լը կամ վնա սե լը։

 Դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ քնն չա կան կո մի տե ի ստո րա բա ժա ն�մն ե-
րի կող մից պատ մ� թյան և մշա կ� թային հ� շար ձան ներ վնա սե լ� դեպ քե րի առ թիվ 
հա ր�ց վել է 25 քրե ա կան գործ: Ա ռա վել շատ դեպ քեր ար ձա նագր վել են Ա րա գա ծոտ-
նի մար զ�մ` 8, Սյ� նի ք�մ՝ 5, Կո տայ ք�մ` 3, Շի րա կ�մ, Գե ղար ք� նի ք�մ, Կենտ րոն 
և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջա նի քնն չա կան ստո րա բա ժա ն�մն ե ր�մ հա ր�ց վել 
է  2-ա կան,  Ա րա րա տի,  Տա վ� շի  մար զային  քնն չա կան  վար չ� թյ�ն նե ր�մ,  ՀԿԳ քն-
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քն ն� թյան գլ խա վոր վար չ� թյ� ն�մ` 1-ա կան քրե ա կան գործ:
Ք րե ա կան գոր ծե րի � ս�մն ա սի ր� թյան ար դյ�նք նե րը ներ կա յաց րեց ՀՀ ՔԿ 

ՏՔՎԳՎ գլ խա վոր վար չ� թյան պետ Թա թ�լ Պետ րո սյա նը՝ փաս տե լով, որ այ սօ րի-
նակ հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի բա ցա հայտ ման, ան ձի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րին հա մար-
ժեք քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լ� հար ցի հետ կապ ված եր բեմն ա ռա-
ջա ն�մ են ո րոշ դժ վա ր� թյ�ն ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ պատ մամ շա կ� թային ար ժեք 
� նե ցող տա րածք նե րը հս տակ տա րան ջատ ված չեն՝ հա մայն քային կամ մաս նա վոր 
սե փա կա ն� թյան մյ�ս տա րածք նե րից։ 

Օ րի նակ՝ Լո ռ� մար զային քնն չա կան վար չ� թյ� ն�մ քնն վող  քրե ա կան գոր ծի 
նա խաքն ն� թյամբ պարզ վել է, որ քա ղա քա ցին իր հո րը հ� ղար կա վո րել է « Սա նա-
հին» վա նա կան հա մա լի րի տա րած ք�մ, « Զա քա րյան նե րի» տոհ մա կան դամ բա րա նի 
տա պա նա քա րե րը տե ղա հա նել և 1.5 մետր հե ռաց րել նախ կին դիր քից, և ը ստ վա-
նա կան հա մա լի րի քա հա նայի բա ցատ ր� թյան` նո րա կա ռ�յց գե րեզ մա նը կա ռ�ց վել 
է հնա դա րյա ա ճյ�ն նե րի վրա: Քա ղա քա ցին հայ տա րա րել է, թե, ի բր, հ� ղար կա վո-
ր� թյ� նը կա տա րե լիս տե ղյակ չի ե ղել, որ տա րած քը « Սա նա հին» վա նա կան հա մա-
լի րին է պատ կա ն�մ։

ՀՀ ՔԿ նա խա գահ Աղ վան Հով սե փյա նը կար ևո րեց պատ մամ շա կ� թային տա-
րածք նե րի տա րան ջա տ� մը հա րա կից տա րածք նե րից, հա մա պա տաս խան տար-
բե րան շան նե րի տե ղադ ր� մը, տա րածք նե րի պահ պա ն� թյան պատ շաճ ի րա կա-
նա ց� մը, պատ մամ շա կ� թային ար ժեք � նե ցող ա ռար կա նե րի, հ� շար ձան նե րի 
ան ձնագրա վո ր� մը։   ՀՀ ՔԿ նա խա գա հը ի րա վա ս� մար մին նե րի � շադ ր� թյ� նը 
հրա վի րեց այն հան գա ման քի վրա, որ ան ձնագ րե րի բա ցա կա յ� թյան պայ ման նե-
ր�մ հա ճախ Հա յաս տա ն�մ ձեռք են բեր վ�մ պատ մա կան ա ռանձ նա կի մեծ ար ժեք 
� նե ցող ա ռար կա ներ, տե ղա փոխ վ�մ Հա յաս տա նից, ի սկ հե տա գա յ�մ դրանց ծա-
գ�մն ա բա ն� թյ� նը ոչ մի այն մո ռա ց� թյան է մատն վ�մ, այլ նաև խե ղա թյ�ր վ�մ։

Քն նարկ ման մաս նա կից նե րը բարձր գնա հա տե ցին Քնն չա կան կո մի տե ի՝ նման 
խորհր դակ ց� թյ�ն ան ցկաց նե լ� նա խա ձեռ ն� թյ� նը և ներ կա յաց րե ցին ի րենց դի-
տար կ�մն ե րը՝ մեր պատ մամ շա կ� թային ար ժեք � նե ցող տա րածք նե րի, հ� շար-
ձան նե րի պահ պա ն� թյան ո լոր տ�մ առ կա խն դիր նե րի վե րա բե րյալ՝ մատ նան շե լով 
օ րենսդ րա կան դաշ տը լրամ շա կե լ� ան հրա ժեշ տ� թյ� նը։ Բա նա խոս նե րը կար ևո-
րե ցին նաև պատ մամ շա կ� թային հ� շար ձան նե րի դեմ ո տնձ գ� թյ�ն նե րի հա մար 
նա խա տես ված պատ ժի խս տա ց� մը։

ՀՀ ՔԿ նա խա գա հը հանձ նա րա րեց խորհր դակ ց� թյան ար դյ�նք նե րով ամ փո փել 
և ներ կա յաց նել կոնկ րետ ա ռա ջարկ ներ, ո րոնց ի րա կա նա ց� մը թ�յլ կտա բարձ րաց-
նել այ սօ րի նակ քրե ա կան գոր ծե րի քն ն� թյան ար դյ� նա վե տ� թյ� նը։ Բա ցի  այդ, հա-
մա պա տաս խան հա ղոր դ�մն եր կ� ղարկ վեն ի րա վա ս� մար մին նե րին՝ հան ցա գոր-
ծ� թյ�ն ծնող պատ ճառ ներն � նպաս տող պայ ման նե րը վե րաց նե լ� � ղ ղ� թյամբ։ 
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Ինչպես նշել է
տե նչՀՀ սել չքնն

Աղտոր Հովվան 
ընթերց մը» 
Ողբերգթյան» 

իէ նչ նապես 
Աղոր չէ կան վան 

գետ եր բարինե նա

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

էիինք մեր հանշել է դե ախխսի նա
չա կոկան մի եի ախի տե խանա գահ, 

Հովսեփյա «նի աՄՄա Ողտյան բեր
սմնասիրթյ Նվիրնը: ված 

երթյան» իկի րա աբբավա նա հական 
նարե ացցիկա ագիտ այնթյան, պես 

Հովվան սեփյա երնի կասիր
նասեր եր իև րինե րավաբաննե

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

խորդ հա արրմ, 2017 թվամա
իգահ, րավաբանա գիկան տ

բերգ աթյան ղո արրաթա ինի րա
լիված ել Գրիլով նե Նագոր րեկա

հատյ հեթի տազոտթյանը՝ 
իէլ պես րավագիտ մեջ: թյան 

ր իսթյնն հայտնկյն վեց 
եր շրի շադ ր կենտթյան րոնմ: 

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

րմ, 2017 թվականին լյս էր 
տթյն եր դոկ-րինե

րա աբբավա նական 
կա «ց աՄՄատյան 

խոսք նոր այն նը՝ 
Պամեջ: տահա-

արվեց րենա ացցիկա ա-
Բազնմ: աթթիվմա

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

գետ եր բարի, նե նա
գրող բաև ներ 
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Սեր Սագեյ րինյա
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բանասեր-գիտնական մաներ մ

հեԻր սին: ղինակա կարվոր 
նյա ոնը, ներև րը այյացկա նմ 

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

եր շրի շադ ր կենտթյան րոնմ: 
մ իլմ կարրենց ծի հայտքը 

կար իք հայտքը ծի ԳԱԱ ՀՀ նաև նեց 
ենմ ընմեր նք թերցող երրի:նե

         
                 

                  
                  
                

                   
              

                  
              

              
             

Բազնմ: աթթիվ մա
հայտ եց երցին նե կա-

աԳԱԱ կադեմիկոս 
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Ա վար տե լով Նա րե կա ց� «Ող բեր գ�-
թյան մա տյա նի» ի րա վա բա նա կան ըն-
թեր ց� մը, Աղ վան Հով սե փյա նը նշ�մ է, 
որ տի ե զե րա կան կե ց� թյան մա տյա նը 
մտա վոր խոս քի բազ մա թիվ չա փ�մն եր 
և հա տ�յթ ներ � նի, ո րոնք հա վե լ�մ են 
նրա ի մա ցա կան ար ժե քը և պար տադ-
ր�մ խո րազ նին ըն թեր ց�մ։

 Հե ղի նա կի բն� թագր մամբ Նա րե-
կը «յ� րա հա տ�կ դա տա վա ր� թյան 
պատ կեր է, որ տեղ կան և՛ դա տա վոր, և՛ 
դա տա խազ, և՛ պաշտ պան ներ, և՛ վկա-
ներ»։ Մա տյա ն�մ առ կա են բազ մա թիվ 
ի մա ցա կան շեր տեր, այն պի սի հաս կա-
ց� թյ�ն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ օ րենք, ի րա-
վ�նք, դա տա վոր, դա տա խազ, վկա, 
փաս տա բան, քն նիչ, վճիռ, պա տիժ և 
այլն», ին չը հիմք է տա լիս պն դե լ�, որ 
Մա տյանն � նի � ս�մն ա սի ր� թյան ար-
ժա նի ի րա վա բա նա կան հա տ�յթ։ 

Եվ սա կայն է ա կան է դի տար կել, որ 
ի րա վա բա նա կան այդ հա մա կար գը ե րկ-
նային, ա ստ վա ծա բա նա կան է և որ պես 
հո գեմ տա վոր եր և�յթ, � նի ե րեք կա-
ռ�յց՝ « Ս�րբ գիրք, Հայ Ե կե ղե ց� Հա վա-
տո Հան գա նակ, քրիս տո նե ա կան վար-
դա պե տ� թյ�ն» (13)։ 

Ու շագ րավ է, որ «Ի րա վ�ն քի փի լի սո-
փա յ� թյ�ն» աշ խա տ� թյան մեջ, նշա նա-
բան ը նտ րե լով տրա մա բա ն� թյան հայտ-
նի բա նաձ ևը՝ «Այն, ի նչ ի րա կան է, բա-
նա կան է, և ի նչ բա նա կան է, ի րա կան է», 
Հե գե լը ի րա վ�ն քի կա տե գո րի ան ան բա-
ժա նե լի է դի տ�մ ե րեք հաս կա ց� թյ� նից՝ 

կրոն, կամք, պար տա կա ն� թյ�ն։ Մար-
դը բն�յ թով ա զատ է, ա ս�մ է փի լի սո-
փան, և «ա նօ տա րե լի են այն բա րիք նե րը, 
ո րոնք ոչ այն քան նրա տի րա կա լ� թյ�նն 
են կամ սե փա կա ն� թյ� նը, որ քան կազ-
մա վո ր�մ են նրա ան հա տա կա ն� թյ� նը, 
այլ կերպ ա սած, որ քան նրա է � թյան մեջ 
ձևա վո ր�մ են կամ քի ա զա տ� թյ�ն, բա-
րո յա կա ն� թյ�ն, կրո նա կան հա վատ և 
այլն»։

 Փի լի սո փա յա կան այս դաշ տի ի մա-
ցա բա ն� թյամբ է կազ մա վոր ված Ա.Հով-
սե փյա նի աշ խա տ� թյան գի տա կան 
մե թո դա բա ն� թյ� նը։ Ի զ�ր չէ գի տա-
կա ն� թյան շեշ տադ ր� մը, քան զի ա մե-
նից ա ռաջ հենց այս տեղ եմ գնա հա տ�մ 
հար ցի լ� սա բա ն� թյան ի մա ցա բա նա-
կան ար ժե քը։ 

Հով սե փյա նի աշ խա տ� թյ� նը ի նք նա-
տիպ կա ռ�ց վածք � նի։ Բաց վ�մ է պաշ-
տա մ�ն քի հաս նող ներ բո ղով, առ « տի ե-
զե րա կան ե կե ղե ց� վար դա պե տը», ո րի 
ան չա փե լի մե ծ� թյ�նն � ա նընդգրկե լի 
հան ճա րը, նե րա ռե լով « բո լոր ժա մա նակ-
նե րի քրիս տո նե ա կան քա ղա քակրթ�-
թյան ար ժեք նե րը» ստեղ ծել է հայի 
հոգևոր սահ մա նադ ր� թյ� նը։

« Նա րե կի ի րա վա բա նա կան ըն թեր-
ց�մ» հա մա ռոտ նե րա ծա կա ն�մ, � ր-
վագ ծե լով Գրի գոր Նա րե կա ց� կեն-
սագ րա կան մի ջա վայ րը, Աղ վան Հով-
սե փյա նը ա ռա ջադ ր�մ է մի ը նդ հա ն�ր 
տե ս� թյ�ն միջ նա դա րյան աշ խար հայե-
ց� թյան ի րա վա կան ը մբռ ն�մն ե րի վե-

ՆԱՐԵԿԸ ՎԵՐԾԱՆԵԼԻ
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րա բե րյալ, սկզ բ�նք ըն դ� նե լով Ա ստ-
ված և մարդ հա րա բե ր� թյ� նը։ Այս տեղ 
է հար ցի մե թո դա բա նա կան դր ված քը։ 
«Ք րիս տո նե ա կան վար դա պե տ� թյան 
հա մա ձայն,- գր�մ է Աղ վան Հով սե փյա-
նը,- մարդ կային մեղ քե րը լի ն�մ են սկզբ-
նա կան և ներ գոր ծա կան։ Սկզբ նա կան 
մեղ քը մար դը ժա ռան գ�մ է նա խա հո րից՝ 
Ա դա մից, ով կա մո վին ոտ նա հա րեց Ա ստ-
ծո պատ վի րա նը և մտավ Սա տա նայի իշ-
խա ն� թյան տակ։ Քրիս տո նյա ներն այդ 
մեղ քից ա զա տագր վ�մ են Քրիս տո սի 
ա ն� նով մկրտ վե լ� մի ջո ցով։ Սա կայն 
մար դը ստեղծ վել է Ա ստ ծո պատ կե րով 
և նմա ն� թյամբ, նա ա զատ և բա նա կան 
է ակ է � կա րող է մկր տ� թյ� նից հե տո 
էլ մեղ քեր գոր ծել» (14-15)։ Այս տեղ է գոր-
ծ�մ ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա նը։ 

Հին � Նոր կտա կա րան նե րից, ա ռա-
քյալ նե րի, փի լի սո փա նե րի և ա ստ վա ծա-
բան նե րի վկա յ� թյ�ն նե րից Աղ վան Հով-
սե փյա նը ներ հյ� ս�մ է միջ նա դա րյան 
աշ խար հայե ց� թյան մեջ ի րա վ�ն քի � 
դա տաս տա նի վե րա բե րյալ մի ամ բողջ 
տե ս� թյ�ն և այդ հի ման վրա ի րա վա բա-
նա կան հաս կա ց� թյ�ն նե րի հա մա կար-
գը « Մա տյան ող բեր գ� թյան» բան քե ր�մ։ 
Հար ցի մե թո դա բա նա կան դր ված քի լ�-
սա բա ն� թյ� նից հե տո գր քի հե ղի նակն 
ա ռան ձին հատ ված նե ր�մ ան դրա դառ-
ն�մ է Ա պաշ խա ր� թյան և Հա ր� թյան 
դա տաս տան նե րի վեր լ� ծ� թյա նը։

«Ե թե ը նդ հա ն�ր առ մամբ բն� թագ-
րե լ� լի նենք ա պաշ խա ր� թյան դա տաս-
տա նի ա ռար կան,- գր�մ է Աղ վան Հով-
սե փյա նը,- կա րող ե նք ա սել, որ մարդ-
ամ բաս տա նյա լը մե ղադր վ�մ է Ա ստ ծո 

դեմ մե ղան չե լ� մեջ։ Քրիս տո նե ա կան 
վար դա պե տ� թյան հա մա ձայն` մեղ սա-
գոր ծ� թյ� նը մտ քով, գոր ծով և խոս քով 
Ա ստ ծո պատ վի րան նե րը ոտ նա հա րելն 
է» (64-65)։ Սա դր�յթ է, ո րի լ� սա բա ն�-
թյ� նը մի ամ բողջ գի տ� թյ�ն է կազ մա-
վո ր�մ աշ խա տ� թյան կա ռ�ց ված ք�մ։ 

Եվ ար դեն դժ վար է գրա խո ս� թյան 
սահ ման նե ր�մ ան դրա դառ նալ բո լոր այն 
հատ կա նիշ նե րին, որ ա մե նայն ման րա-
մաս ն� թյամբ հիմն ա վո ր�մ է գր քի հե-
ղի նա կը։ Եվ սա կայն կան հար ցադ ր�մ-
ներ, ո րոնք ի մաս տա վո ր�մ են դր�յ թի 
ը մբռ ն� մը։ «Ա պաշ խա ր� թյան դա տաս-
տա ն�մ դա տա վո րը Ա ստ ված է, Ս�րբ 
Եր րոր դ� թյ� նը»։ Ի նք նին ա ռա ջա ն�մ է 
կա տա րյա լի, այ սինքն՝ Ա ստ ծո գնա հա-
տ� թյ�նն ը ստ Նա րե կա ց�, որ քան տա-
րի մաստ (պա րա դոք սալ), ն�յն քան խո-
հա միտ և փի լի սո փա յա կան. «Երբ ա ս�մ 
ե նք Ա ստ ված բա րի է, ար դար, ո ղոր մած 
և այլն, ա պա պետք է նկա տի � նե նանք, 
որ Ա ստ ված ի րոք բա րի է, ար դար և 
ո ղոր մած, բայց և ոչ բա րի է, ոչ ար դար, 
ոչ ո ղոր մած, քան զի վեր է բա ր�ց և չա-
րից, ար դա րից և ա նի րա վից, ո ղոր մ�-
թյ� նից և ա նո ղոր մ� թյ� նից» (39)։

 Խո րի մաստ դի տար կ�մ է մար դ� տի-
ե զե րա կան է � թյան, մար դ� և բն� թյան, 
մար դ� ա զա տ� թյան վե րա բե րյալ հին 
հ�յ նե րի աշ խար հայե ց� թյան հա մե մա-
տա կան դր ված քը քրիս տո նե ա կան վար-
դա պե տ� թյան հետ։ Հե ղի նա կի բն�-
թագր մամբ, ան տիկ ժա մա նա կաշրջա-
ն�մ տի ե զե րա կենտ րոն աշ խար հայե ց�-
թյան հիմ ք�մ ըն կած էր պյ� թա գո րյան 
և պլա տո նիզ մի գա ղա փա րը և ե թե քա-
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ղա քա կա ն� թյան և ար վես տի է � թյ�-
նը բն� թյան նմա նո ղ� թյ�նն է, ա պա 
մար դ� ա զա տ� թյ� նը հան գա վոր ված է 
ն�յն բն� թյան օ րեն քով։ « Մար դ� բնա-
կան ի րա վ�նք նե րի վե րա բե րյալ,- գր�մ 
է Աղ վան Հով սե փյա նը,- բո լո րո վին այլ 
պատ կե րա ց�մն եր � նի քրիս տո նե ա կան 
վար դա պե տ� թյ� նը»։ Կամ քի բնա կան 
ա զա տ� թյան հետ Ա ստ ված սահ մա-
նել է նաև ո րոշ պատ վի րան ներ, ո րոնք 
կար գա վո ր�մ են մար դ� ներ դաշ նակ 
վար քը։ Ը ստ է � թյան այդ պատ վի րան-
նե րը « Մար դ� հո գ�մ դրոշմ ված բնա-
կան օ րենք նե րի պատ ճեն ներն են, ո րոնք 
կապ ված են մարդ կանց օգ նե լ� ի րենց 
հո գի նե ր�մ դրոշմ ված ա ստ վա ծային 
օ րենք նե րը լի ար ժեք բա ցա հայ տե լ� հա-
մար» (57)։ 

Ա հա այս տեղ է, որ կա տար վ�մ է 
ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա նը։ Մար դը 
ան կեղծ խոս տո վա ն� թյամբ մաքր վ�մ է 
զան ցանք նե րից և Ա ստ ված, կամ Ս�րբ 
հո գին, թո ղ� թյ�ն է տա լիս նրա մեղ քե-
րին այս � նայն աշ խար հ�մ։ 

Եվ ար դեն փի լի սո փա յա կան մեկ ն�-
թյան խոր հ�րդ � նի այն ը նդ հան ր� թյ�-
նը, որ խղ ճի � զղջ ման ա պաշ խա ր�-
թյան դա տաս տա նը կի րա ռա կան նշա-
նա կ� թյ�ն է ո րո ն�մ նաև քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսդ ր� թյ�ն նե ր�մ։ « Գոր ծ�ն 
զղ ջա լը և մեղ քի քա վ� մը,- դի տ�մ է Ա. 
Հով սե փյա նը,- որ պես քրե ա կան պատ ժի 
նպա տակ, որ պես ի րա վա բա նա կան ի նս-
տի տ� ցի ո նալ հաս կա ց� թյ�ն ներ, այ սօր 
նա խա տես ված են աշ խար հի գրե թե բո-
լոր պե տ� թյ�ն նե րի քրե ա կան դա տա-
վա ր� թյան օ րենսգր քե րով» (16)։ 

Ի հար կե, ի րա վա գի տ� թյան այն պի-
սի մի ծո վա գայ լի հա մար, ի նչ պի սին Աղ-
վան Հով սե փյանն է, հար ցի դր ված ք�մ 
տե սա նե լի են ան հա մե մատ ա վե լի խոր-
հ�րդ ներ, բայց որ իր աշ խա տ� թյամբ 
մի ան գա մայն նոր էջ է բա ց�մ նա րե կա-
ցի ա գի տ� թյան մեջ, ար ժա նի է բարձր 
գնա հա տան քի։ Այս պի սով հար ցադր ման 
ը նդ հա ն�ր եզ րա կա ց� թյ�նն այն է, որ 
«Գ րի գոր Նա րե կա ց� նա խա ձեռ նած դա-
տա վա ր� թյ� նը կամ դա տաս տա նը, ը ստ 
է � թյան, ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տան 
է, ո րը տար բեր վ�մ է հա տ�ց ման դա-
տաս տա նից» (27)։

 Հով սե փյա նի աշ խա տ� թյան տե-
սա կան և հիմն ա րար դր�յթ նե րից մե-
կը քրիս տո նե ա կան վար դա պե տ� թյան 
ի րա վա բա նա կան կա ռ�յ ցի հա մե մա տա-
կան ը նդ հան ր� թյ�նն է քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կ� թյան պե տաի րա վա կան 
հաս տա տ� թյ�ն նե րի կա ռ�յ ցի հետ։ 
«Աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր նե ր�մ դա-
տա խա զա կան այս գոր ծա ռ�յ թի պաշտ-
պա ն� թյ� նը դա տա րա ն�մ հա մար վ�մ 
է պե տա կան այդ կա ռ�յ ցի հիմն ա կան, 
դա սա կան գոր ծա ռ�յ թը» (41)։ 

Ու շագ րավ է, որ դա տա խազ բա-
ռը կի րառ վել է դեռևս հին գե րորդ դա րի 
մա տե նագ ր� թյան մեջ և ի րա վա բա նա-
կան ի մաստ ստա ցել հայոց սահ մա-
նադ ր� թյ�ն նե ր�մ՝ Գո շի « Դա տաս տա-
նագրք�մ», «Ո րո գայթ փա ռա ց�մ»։ Հան-
գա մա նո րեն վեր լ� ծե լով « դա տա խազ» 
ի րա վա կան կա տե գո րի այի ձևա վո ր� մը 
եվ րո պա կան ե րկր նե ր�մ, Հով սե փյա նը 
պար զա պես ապ շե ց� ցիչ է հա մա ր�մ, որ 
Նա րե կա ցին հաս կա ց� թյան իս կա կան 
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ի մաս տով օգ տա գոր ծել է դեռևս ե րեք 
դար ա ռաջ, քան նրա ի րա վա բա նա կան 
ճա նա չ� մը Եվ րո պա յ�մ։

 Նա րե կա ց� « Մա տյա նի» ի րա վա բա-
նա կան դր�յ թի մա սին «ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ց�մ կազ մե լ� հա մար,- գր�մ 
է Աղ վան Հով սե փյա նը,- ան հրա ժեշտ է 
ան դրա դառ նալ նաև հա տ�ց ման դա-
տաս տա նին։ Քրիս տո նե ա կան վար դա-
պե տ� թյան կար ևո րա գ�յն մա սե րից 
մե կը վախ ճա նա կա ն� թյ�նն է՝ աշ-
խար հի վախ ճա նի, Քրիս տո սի ե րկ րորդ 
գալստյան, մե ռել նե րի հա ր� թյան և 
Ա հեղ դա տաս տա նի վե րա բե րյալ � ս-
մ�ն քը» (28)։ 

Որ քան ա պաշ խա ր� թյան դա տա րա-
նը նե րո ղա միտ � մար դա սի րա կան է, 
ն�յն քան հա տ�ց ման դա տաս տա նը դա-
ժան է � ան զի ջող։ Այս ի մաս տով, « հա-
տ�ց ման դա տաս տա նը ժա մա նա կա կից 
ի րա վա բա նա կան պատ կե րա ց�մն ե րով 
հա վա տաքն նա կան (ի նկ վի զի ցի ոն) դա-
տա վա ր� թյան տիպ է» (89)։ Ա հա թե ին-
չ� Նա րե կա ցին տագ նա պով է ըն կա լ�մ 
մարդ կանց ճա կա տագ րե րին սպառ նա-
ցած ա ղե տը ան զի ջ�մ և ա նա չառ դա-
տաս տա նի հան դեպ, ո րը չի ճա նա չ�մ 
փր կ� թյան որ ևէ ար դա րա ց�մ և կա տա-
րյալ մե ղա վո րը ա զա տ� թյ�ն չ� նի « մեղ-
քե րի բան տից»։

 Նա րե կա ցին եր ևա կա յ� թյամբ պատ-
կե րաց ն�մ է հա տ�ց ման դա տաս տա նի 
սար սա փե լի ըն թաց քը, որ տեղ հա տ�-
ց�մն ա հա վոր է, « Դա տա վո րը ան կա շառ 
� ան խա բե լի, ա մո թը սոս կա լի և կշ տամ-
բան քը սար սա փե լի, հան դի մա ն� թյ�նն 
ան խ� սա փե լի, տագ նապն ան ճո ղոպ-

րե լի, պա կ� ց�մն ան խրա խ� սե լի, դո-
ղ�մն ան վեր ջա նա լի, լ�յսն ան սփո փե լի, 
ա տամն ակրճ տ�մն ան բժշ կե լի, ա պա-
կա ն� թյ�նն ա նող ջ� նե լի, հն չե լ� է 
ա ստ վա ծային խոս քի սար սա փե լի ա նեծ-
քը, գթ� թյ� նը ծա կե լ� է և ո ղոր մ� թյ�-
նը ար գել վե լ�»։ 

Աղ վան Հով սե փյա նը մաս նա գի տա-
կան հմ�տ հա յաց քով է ըն թեր ց�մ հա-
տ�ց ման դա տաս տա նի ա ղերս նե րը 
« Մա տյան ող բեր գ� թյան» բան քե ր�մ, 
նկա տե լով, որ ե թե ա պաշ խա ր� թյան 
դա տաս տա ն�մ դա տա վո րը Ա ստ ված է, 
ա պա հա տ�ց ման դա տաս տա ն�մ Հի-
ս�ս Քրիս տոսն է, դա տա կան նոր կազ-
մով, � ր մաս նա կից են ա ռա քյալ նե րը, 
սր բերն � հրեշ տակ նե րը, ո րոնք դա տա-
կան գործն ի րա կա նաց ն�մ են այն պես, 
ի նչ պես ե րկ րային թա գա վո րի բազ մա-
թիվ պա լա տա կան նե րը, խորհր դա կան-
ներն � օգ նա կան նե րը» (97)։ 

Աղ վան Հով սե փյա նի « Մա տյան ող-
բեր գ� թյան ա ղո թա րա նի ի րա վա բա-
նա կան ըն թեր ց�մ» աշ խա տ� թյ�նն 
ար ժե քա վոր ներդ ր�մ է նա րե կա ցի ա գի-
տ� թյան աս պա րե զ�մ և � սա նե լի գա-
ղա փար է տա լիս Գրի գոր Նա րե կա ց� 
ստեղ ծա գոր ծ� թյան նո րո վի � ս�մն ա-
սի ր� թյան հա մար։ 

Վեր ջ�մ ա սեմ, որ գիր քը լ�յս է տե-
սել ե րեք լե զ� նե րով՝ հայե րեն, ռ� սե րեն 
և ան գլե րեն։

Սերգեյ Սարինյան 
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Վար դա պե՛տ, դ� հա մա մարդ կային 
մշա կ�յ թի նշա նա վոր` դեմք ես, հայ ժո-                       
 ղո վ�ր դը քեզ սր բաց րել է, ի սկ Կա թո լիկ 
Ե կե ղե ցին կո չել տի ե զե րա կան ե կե ղե ց� 
վար դա պետ, ան չա փե լի է քո մե ծ� թյ� նը 
և ա նընդգր կե լի քո հան ճա րը, քո ող բեր-
գ� թյան մա տյա նը ան զ� գա կան է, միս-
տի կա կան ան տակ խո ր� թյամբ, հոգ ևոր 
պայ ծա ռ� թյամբ, հզոր նե ր� ժով և փո-
թոր կա ծ�փ լեզ վով, ե զա կի եր և�յթ` հա-
մաշ խար հային մշա կ�յ թի պատ մ� թյան 
մեջ: « Մա տյանն» � նի ա ստ վա ծա բա նա-
կան, ի մաս տա սի րա կան, բա րո յա կան, 
միս տի կա կան շեր տեր և չա փ�մն եր, այն 
բազ մա ծալ, բազ մա շերտ և բազ մա չափ 
ստեղ ծա գոր ծ� թյ�ն է: 

Քո « Մա տյա նը» հայի հոգ ևոր սահ-
մա նադ ր� թյ�նն է և նե րա ռ�մ է բո լոր 
ժա մա նակ նե րի քրիս տո նե ա կան քա ղա-
քակր թ� թյան ար ժեք նե րը:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին ա ստ վա ծա բան 
է, փի լի սո փա, բա նաս տեղծ, եր գիչ և ե կե-
ղե ցա կան գոր ծիչ: Նրա գր չին են պատ-
կա ն�մ մեկ ն� թյ�ն ներ, ներ բող ներ, 
գան ձեր, տա ղեր և այլ գոր ծեր, սա կայն 
ա ռանձ նա հա տ�կ է հա մընդ հա ն�ր ճա-

նա չ�մ ձեռք բե րած « Մա տյան ող բեր գ�-
թյան» եր կը: Նա րե կա ց� այս գլ�խ գոր-
ծո ցը ժո ղովր դին ա ռա վե լա պես հայտ նի է 
« Նա րեկ» ա ն� նով:

« Նա րե կը», ան կաս կած, ա ստ վա-
ծային ներշն չ� մով գր ված ստեղ ծա-
գոր ծ� թյ�ն է, ե զա կի է � ան կրկ նե լի: 
Այդ պի սի ստեղ ծա գոր ծ� թյ�ն չի ե ղել 
Նա րե կա ց�ց ա ռաջ, նրա ժա մա նակ նե-
ր�մ, չի ե ղել նրա նից հե տո և չի լի նե լ�: 
Ան կաս կած, Նա րե կա ց� « Մա տյան ող-
բեր գ� թյան» եր կը գր վել է Ս�րբ Հո գ� 
թե լադ րան քով: Այդ կա պակ ց� թյամբ 
Գրի գոր Նա րե կա ց� մեկ նիչ նե րից Հա-
կոբ Պատ րի արք Նա լյա նը գր�մ է. «Ե թե 
Ս�րբ Գրի գո րի ի մաս տ� թյ� նը մի այն 
բնա կան և կր թա կան լի ներ, և ոչ ևս ներ-
հե ղա կան, թերևս ո մանք կա րո ղա նային 
ի րենց ա ղոթք նե րի խոս քե րը նմա նեց նել 
Ս�ր բի ա ղոթք նե րի խոս քե րին: Սա կայն 
մինչև հի մա չեն կա րո ղա ն�մ Ս�ր բի 
ի մաս տ� թյանն � քաղց ր� թյա նը հա-
վա սար վել, և դա ց�յց է տա լիս Ս�ր բի 
ներ հե ղա կան գո յ� թյ� նը: Շա տե րի մոտ 
էլ տե սել ե նք հար մա րա գ�յն ա ղոթք-
ներ, սա կայն ոչ Ս�րբ Գրի գո րի խոս քե րի 

ՄԱՏՅԱՆ ՈՂ ԲԵՐ Գ�ԱՆ Ա ՂՈ ԹԱ ԳԻ ՐԻ 
Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԸՆ ԹԵՐ Ց� ՄԸ

                        Աղվան Հովսեփյան
 ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ,

ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, 
իրավաբանական գիտթյնների դոկտոր

                                                                                                               

 Ի խո րոց սր տի խոսք
 Նա րե կա ց� հետ
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քաղց ր� թյամբ»1

 Դա րեր շա ր� նակ Գրի գոր Նա րե կա-
ց� Մա տյա նը ե ղել է բազ մա կող մա նի 
� ս�մն ա սի ր� թյ�ն նե րի ա ռար կա: Ու-
ս�մն ա սիր վել են Մա տյա նի ա ստ վա ծա-
բա նա կան, բա րո յա կան, փի լի սո փա յա-
կան հա տ�յթ նե րը, փոր ձեր են կա տար-
վել բա ցա հայ տե լ� նրա պոե տի կան, 
նրա կա պը նորպ լա տո նա կա ն� թյան 
հետ և այլն: Սա կայն որ քան էլ զար մա-
նա լի է, Մա տյա նին ե րբ ևէ չեն ան դրա-
դար ձել ի րա վա գետ նե րը, թեև նրա ն�մ 
առ կա են բազ մա թիվ ի րա վա բա նա կան 
եզ րեր, հաս կա ց� թյ�ն ներ, ի մաս տա վո-
ր�մն եր, ձևա կեր պ�մն եր: Մա տյա ն�մ 
հան դի պ�մ ե նք ի րա վա բա նա կան այն-
պի սի հաս կա ց� թյ�ն նե րի, ի նչ պի սիք 
են` օ րենք, ի րա վ�նք, դա տա վոր, դա տա-
խազ, վկա, փաս տա բան, քն նիչ, քնն�-
թյ�ն, դա տաս տան, ամ բաս տա նյալ, 
ամ բաս տա նող, հան ցա վոր, ոս տի կան, 
բանտ, վճիռ, պա տիժ և այլն: Այս պի սի 
ի րա վա բա նա կան եզ րեր օգ տա գործ ված 
են Մա տյա նով մեկ, ին չը հիմք է տա լիս 
պն դե լ�, որ այն � նի նաև ի րա վա բա-
նա կան հա տ�յթ կամ չա փ�մ, քան զի 
դրանք օգ տա գործ ված են ոչ մի այն որ-
պես հաս կա ց� թյ�ն ներ, այլ նաև ի րենց 
ի մա ցա բա նա կան, ի րա վա բա նա կան, կի-
րա ռա կան ի մաս տով:

 Բազ մա չափ ստեղ ծա գոր ծ� թյան, 
ա ռա վել ևս` Գրի գոր Նա րե կա ց� Մա-
տյա նի ցան կա ցած չա փ�մ ի նք նին նե-
ղաց ն�մ է ստեղ ծա գոր ծ� թյան ըն կալ-
1 Յակոբ Պատրիարք  Նալեյան, Գիրք մեկն�թյան 
Ս�րբ Գրիգոր Նարեկաց�` հրեշտակական 
վարդապետի աղոթաց ե՛ս  ներբողինաց,  պրակ Ա, 
Երևան, 2008, էջ 16:

ման սահ ման նե րը և սահ մա նա փա կ�մ 
ըն թեր ցո ղի պատ կե րա ց�մն ե րը, բայց 
և ը նդ լայ ն�մ և հարս տաց ն�մ է, ե թե 
հա մադր վ�մ է մյ�ս բո լոր չա փ�մն ե րի 
հետ: Այդ տե սա կե տից ի մաս տա վոր ված 
ե նք հա մա ր�մ Գրի գոր Նա րե կա ց� Մա-
տյա նի ի րա վա գի տա կան չափ ման բա-
ցա հայ տ� մը:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� կյան քին վե րա-
բե րող քիչ տե ղե կ� թյ�ն ներ են պահ-
պան վել: Հայտ նի է, որ նա ծն վել է Վաս-
պ� րա կան նա հան գի Ռշ տ� նյաց գա վա-
ռի Նա րեկ գյ� ղ�մ, ո րը գտն վել է Վա նա 
լճի հա րա վային ա փե րին: Են թադր վ�մ 
է, որ նա ծն վել է 951 թվա կա նին, սա-
կայն տե սա կետ կա նաև, որ Նա րե կա-
ցին ծնվել է 947-949 թվա կան նե րի միջև2: 
Նա որ դին էր նշա նա վոր ա ստ վա ծա բան 
և ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, Ա նձ ևա ցյաց գա-
վա ռի Խոս րով Ե պիս կո պո սի: Գրի գոր 
Նա րե կա ցին կրթ վել է Նա րեկ գյ� ղի 
վան ք�մ, ո րի � ս�ց չա պետն էր Ա նա նի ա 
Նա րե կա ցին: Նա Գրի գոր Նա րե կա ց� 
մոր հո րեղ բայրն էր: Ա նա նի ա Նա րե կա-
ցին լայն մտա հո րի զոն � նե ցող` իր ժա-
մա նա կի զար գա ցած ան ձան ցից մեկն էր, 
մեծ ա ստ վա ծա բան և փի լի սո փա: Նա րե-
կա ց� հայ րը` Խոս րով Ա նձ ևա ցին, մեծ 
հար գանք � նե նա լով Ա նա նի ա Նա րե կա-
ց� հան դեպ, նրա խնա մա կա լ� թյանն էր 
հանձ նել ոչ մի այն կրտ սեր որ դ�ն` Գրի-

2 Հր. Թամրազյան, Ս�րբ Գրիգոր Նարեկաց� 
կյանքը, Երևան, 2005, էջ 10:

 Նա րե կի 
ի րա վա բա նա կան ըն թեր ց� մը
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գոր Նա րե կա ց�ն, այլև միջ նե կին` Հով-
հան նե սին, ով հե տա գա յ�մ` Ա նա նի ա 
Նա րե կա ց� մահ վա նից հե տո փո խա րի-
նել է նրան: Գրի գոր Նա րե կա ցին � նե ցել 
է նաև ա վագ եղ բայր` Սա հակ ա ն� նով: 
Վեր ջի նիս մա սին ո չինչ հայտ նի չէ` բա-
ցա ռ� թյամբ այն փաս տի, որ Սա հա կը 
ե ղել է իր հոր` Խոս րով Ա նձ ևա ց� « Մեկ-
ն� թյ�ն ժա մա կար գ� թյան» եր կի ա ռա-
ջին գրա ռո ղը: 

Ու ս�մն ա վար տե լ�ց հե տո Գրի գոր 
Նա րե կա ցին հա րա զատ Նա րե կա վան-
ք�մ ձեռ նադր վել է վար դա պետ: Աս տի-
ճա նա բար նա վաս տա կել է հմ�տ ա ստ-
վա ծա բա նի հա մա ր�մ, և նրա համ բա վը 
տա րած վել է Վաս պ� րա կան աշ խար հով 
մեկ: Վաս պ� րա կա նի Գ�ր գեն թա գա վո-
րը 977 թվա կա նին Գրի գոր Նա րե կա ց�ն 
պատ վի րել է գրել «Երգ եր գո ցի» մեկ ն�-
թյ� նը, ո րը և նա փայ լ�ն կեր պով ի րա-
կա նաց րել է:

Ս տե փա նոս Մո կա ցի ե պիս կո պո սի 
պատ վե րով 990-ա կան թվա կան նե րին 
Գրի գոր Նա րե կա ցին գրել է «Ա պա րա նից 
Ս�րբ Խա չի պատ մ� թյ� նը», ի նչ պես 
նաև Ս�րբ Խա չի և Ա ստ վա ծած նի ներ-
բող նե րը: Այդ ե ռագ ր� թյան հիմ ք�մ ըն-
կած է ե ղել Վաս պ� րա կա նի Մո կաց գա-
վա ռի Ա պա րանք գյ� ղա քա ղա քի վա նա-
կան հա մա լի րի կա ռ� ց� մը, ե րբ Ս�րբ 
Կա րա պետ ե կե ղե ց� հար ևա ն� թյամբ 
կա ռ�ց վել են Ստե փա նոս Նա խավ-
կայի և Ս�րբ Ա ստ վա ծած նի ե կե ղե ցի նե-
րը, ա պա Ս�րբ Կա րա պետ ե կե ղե ց�ց 
սրբա զան մա ս�նք ներ են տե ղա փոխ վել 

Ս�րբ Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցի3:
 Գրի գոր Նա րե կա ցին 990-ա կան 

թվա կան նե րի վեր ջե րին, ի մի բե րե լով մի 
շարք տա ղեր և գան ձեր, գրել է « Գանձ-
տետր» ան վա ն� մով ժո ղո վա ծ�ն, ի սկ 
1000-1003 թվա կան նե րին սկ սել և ա վար-
տին է հասց րել « Մա տյան ող բեր գ� թյան» 
կո թո ղային ստեղ ծա գոր ծ� թյ� նը: 

Են թադր վ�մ է, որ Գրի գոր Նա րե կա-
ցին մա հա ցել է 1003 թվա կա նին` « Մա-
տյան ող բեր գ� թյան» ա ղո թա գիրքն 
ա վար տե լ�ց հե տո:

 Ս�րբ Նա րե կա ց� մար մինն ամ փոփ-
վել է Նա րե կա վան ք�մ: Նրա շի րի մը ե ղել 
է ան հի շա տա կա գիր, պարզ � ան պա-
ճ�յճ մի քար: Նա րե կա վան քի վա նա հայ-
րը 1867 թվա կա նին սր բի գե րեզ մա նին 
դրել է մար մա րյա շիր մա քար, ո րի սնա-
րա քա րի վրա նր բա գեղ քան դակ ված է 
ե ղել Նա րե կա ց� տե սի լը` Ա ստ վա ծա ծի-
նը` Հի ս� սը գր կին, նրանց ա ռջև ծն կած, 
ե րկր պա գող Նա րե կա ցին: Սա կայն 1918 
թվա կա նին թ�րք բար բա րոս նե րը Հայոց 
մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ հիմն ա հա տակ 
ա վե րել են Նա րե կա վանքն � քան դել 
սր բի շի րի մը, պղ ծել մա ս�նք նե րը4:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� Մա տյա նը ո րո-
շա կի ի մաս տով մի յ� րա հա տ�կ դա տա-
վա ր� թյան պատ կեր է, որ տեղ կան և՛ 
դա տա վոր, և՛ դա տա խազ, և՛ ամ բաս տա-
նյալ, և՛ պաշտ պան ներ, և՛ վկա ներ: Այդ 
դա տա վա ր� թյ�նն � նի � ր�յն կա ռ�ց-
վածք, դա տաքն ն� թյան � ղ ղ� թյ�ն ներ, 
մե ղադ րան քի և պաշտ պա ն� թյան գծեր: 
3 Ն�յն տեղ�մ, էջ 27:
4 Հ.Կ. Դավթյան, Է.Վ. Լալայան, «Նարեկաց� 
աշխարհայացքը», 2003թ., էջ 12:
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Սա կայն պետք է նկա տի � նե նալ, որ Մա-
տյա ն�մ պատ կեր ված դա տա վա ր� թյ�-
նը ոչ թե ե րկ րային, այլ ե րկ նային է` իր 
ա ստ վա ծա բա նա կան ի մաս տով, և � նի 
իր բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը: 
Այդ ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը բա ցա-
հայ տե լ� հա մար պետք է միշտ գի տակ-
ց� թյան հո րի զո ն�մ պա հել այն հան գա-
ման քը, որ Մա տյա նը` որ պես հո գեմ տա-
վոր վիթ խա րի կա ռ�յց, հաս տատ ված է 
ե րեք հե նա սյ� նե րի վրա` Ս�րբ Գիրք, 
Հայ Ե կե ղե ց� Հա վա տո Հան գա նակ, 
քրիս տո նե ա կան վար դա պե տ� թյ�ն:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� Մա տյա նի ա ռա-
ջին ի սկ գլ խ�մ ակ նարկ կա եր կ� տար-
բեր դա տա վա ր� թյ�ն նե րի մա սին: Ա ռա-
ջին դա տա վա ր� թյ� նը հենց Նա րե կա-
ց� նա խա ձեռ նած դա տա վա ր� թյ�նն 
է, ե րկ րոր դը` հա տ�ց ման դա տա վա ր�-
թյ� նը, ո րը տե ղի է � նե նա լ� աշ խար հի 
վախ ճա նին Հով սա պա տի կամ Կեդ րո նի 
ձո ր�մ: Այդ ձո րը գտն վ�մ է Ձի թե նյաց 
լե ռան և Ե ր� սա ղե մի միջև և Նա րե կա ց� 
կող մից ան վան վ�մ է վրեժխնդ ր� թյան 
ձոր:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� նա խա ձեռ նած 
դա տա վա ր� թյան բո վան դա կ� թյ� նը և 
նպա տակ նե րը պար զե լ� հա մար պետք է 
նկա տի � նե նալ հետ ևյա լը: 

Աստ ված ի նքն է ցան կա ն�մ, որ մար-
դիկ դա տի նս տեն իր հետ: Այդ մա սին 
նա ա ս�մ է Ե սայի մար գա րե ի խոս քի 
մի ջո ցով. «Երբ ա ղոթ քի հա մար դե պի 
վեր բարձ րաց նեք ձեր ձեռ քե րը, ե րես 
եմ դարձ նե լ� ձե զա նից, և ե թե բազ-
մա պատ կեք ձեր ա ղոթք նե րը, չեմ լսե-
լ� ձեզ, ո րով հետև ձեր ձեռ քե րը լի են 

ա րյ� նով» (Ե սայի 1,15): Մե ղան չող նե րին 
Տերն ա ռա ջար կ�մ է հետ ևյա լը. «Լ վաց-
վե՛ք, մաքր վե ցե՛ք, իմ աչ քի ա ռաջ ձեր 
չար ա րարք նե րը թո թա փե ցեք ձեզ նից, 
վե՛րջ տվեք չա րա գոր ծ� թյ�ն նե րին: Սո-
վո րե ցե՛ք բա րիք գոր ծել, ար դա ր� թյ�ն 
փնտ րե ցե՛ք, փր կե ցե՛ք զրկ ված նե րին, ար-
դա րա դա՛տ ե ղեք որ բե րի հան դեպ, ի րա-
վ�՛նք տվեք այ ր�ն» (Ե սայի 1,16): Մի այն 
այդ պայ ման նե րը կա տա րե լ� դեպ ք�մ 
Տե րը պատ րաստ է լսե լ� մե ղան չող նե րի 
ա ղոթք նե րը: «Ե կե՛ք խո սենք ի րար հետ, 

- ա ս�մ է Տե րը, - ե թե ձեր մեղ քե րը 
ա րյան պես կար միր են, ա պա ես ձյան 
պես ճեր մակ կդարձ նեմ. Ե թե որ դան 
կար միր լի նեն, կս պի տա կեց նեմ ի նչ պես 
բ�րդ» (Ե սայի 1,18): 

Գ րի գոր Նա րե կա ցին հենց Տի րոջ 
խոս քե րի մա սին է ակ նար կ�մ, ե րբ Ա ստ-
ծ�ն խնդ ր�մ է, որ ի րեն դա տե լը տաղտ-
կա լի չհա մա րի, ի նչ պես ամ բա րիշտ Հա-
կո բի ձեռ քե րի կար կա ռ�մն ի վեր, այլ 
այն ըն դ� նե լի կա մո վին, ի նչ պես խո րա-
նի մեջ բ� րած խ�ն կը (Բան Ա, Ա): Ա ստ-
ծո դա տաս տա նի ա ռաջ ամ բաս տան-
վե լը մար դ� հա մար ա պաշ խա ր� թյան 
դրսևո ր�մ է: 

Ք րիս տո նե ա կան վար դա պե տ� թյան 
հա մա ձայն` մարդ կային մեղ քե րը լի-
ն�մ են սկզբ նա կան և ներ գոր ծա կան: 
Սկզբնա կան մեղ քը մար դը ժա ռան գ�մ է 
նա խա հո րից` Ա դա մից, ով կա մո վին ոտ-
նա հա րեց Ա ստ ծո պատ վի րա նը և մտավ 
Սա տա նայի իշ խա ն� թյան տակ: Քրիս-
տո նյա ներն այդ մեղ քից ա զա տագր վ�մ 
են Քրիս տո սի ա ն� նով մկրտ վե լ� և Ս�րբ 
Հո գով մաքր վե լ� մի ջո ցով: Սա կայն 
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մար դը ստեղծ վել է Ա ստ ծո պատ կե րով 
և նմա ն� թյամբ, նա ա զատ և բա նա կան 
է ակ է � կա րող է մկր տ� թյ� նից հե տո էլ 
մեղ քեր գոր ծել: Այդ մեղ քերն ան վան վ�մ 
են ներ գոր ծա կան, և նրան ցից մաքր վե լ� 
հա մար սահ ման վել է ա պաշ խա ր� թյան 
խոր հ�ր դը: Ա պաշ խա ր� թյ�նն այն բա-
նա լին է, ո րի մի ջո ցով բաց վ�մ են Ա ստ ծո 
ո ղոր մա ծ� թյան դռ նե րը: Ա ռանց ա պաշ-
խա ր� թյան և ներ գոր ծա կան մեղ քե րից 
սրբ վե լ� ան հնար է փր կ� թյ� նը, կա տա-
րե լ� թյ� նը, վեր ջին հաշ վով` Ա ստ ծ�ն 
մի ա ձ�լ վե լը: Ս�րբ Գրի գոր Լ� սա վո րի-
չը, խո սե լով ա պաշ խա ր� թյան մա սին, 
նշ�մ է, որ բա րե րար Ա ստ ծո բա րե սեր 
խնամքն ան տես չի ա ն�մ նրանց, ով քեր 
վե րա դառ ն�մ են դե պի ի րեն: Ա ստ ված 
բա ց�մ է շնորհ նե րի դռ նե րը, ա պաշ խա-
րող նե րին գո հ� թյամբ ըն դ� ն�մ է իր 
ե րախ տա վոր ս�րբ սի րով և հո գ�մ ի րեն 
ա պա վի նող նե րի մա սին: Ե րբ ա պաշ խա-
րո ղը ճշ մա րիտ խոս տո վա ն� թյան մի ջո-
ցով, խո նարհ և բեկ ված սր տով սգ�մ է 
զղջ ման մեջ, Ա ստ ված նրան խնա յ�մ է, 
ո ղոր մ�մ և այ ցե լ� լի ն�մ, ո րով հետև մե-
ղա վո րը թաքց րած դա ռը մաղ ձը դ�րս 
է թա փ�մ1: Այ ն� հետև, Ս�րբ Գրի գոր 
Լ� սա վո րիչն ա ս�մ է. « Տի րոջ խոս քը 
ծան րա բեռն ված նե րին կան չ�մ է դե պի 
ա պաշ խա ր� թյ�ն` խոս տո վա ն� թյամբ, 
մեղ քով խա վա րյալ նե րին` դե պի ար դար 
լ�յս, մո լո րյալ նե րին` դե պի ճշ մա րիտ գի-
տ� թյան, և ար դար ճա նա պարհ նե րից 
շեղ ված նե րին բե ր�մ է � ղ ղ� թյան, և 
կյան քի մեջ կր կին նո րո գ�մ է` մա հա բեր 
1 Ս. Գրիգոր Լ�սավորիչ, Յաճախապատ�մ 
ճառեր, Թեհրան, 2003, էջ 246:

կյան քի խոս տո վա ն� թյամբ, վե րաց ն�մ 
է սա տա նայի բո լոր նեն գա փո խ�մն ե-
րը»2:

 Գոր ծ�ն զղ ջա լը և մեղ քի քա վ� մը` 
որ պես քրե ա կան պատ ժի նպա տակ, որ-
պես ի րա վա բա նա կան ի նս տի տ� ցի ո նալ 
հաս կա ց� թյ�ն ներ, այ սօր նա խա տես-
ված են աշ խար հի գրե թե բո լոր պե տ�-
թյ�ն նե րի քրե ա կան և քրե ա կան դա տա-
վա ր� թյան օ րենսգր քե րով: Մաս նա վո-
րա պես` ՀՀ քր. դատ. օ րենսգր քի 37-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման վ�մ է, որ քրե ա կան 
գոր ծի վա ր�յ թը կա րող է կարճ վել և քրե-
ա կան հե տապն դ� մը դա դա րեց վել ՀՀ 
քր. օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված հիմ քե րով և այդ թվ�մ` « գոր ծ�ն 
զղ ջա լ�» դեպ ք�մ: Այս ա ռ� մով` գոր ծ�ն 
զղ ջա լը ն�յն պես ա սես թե ա պաշ խա ր�-
թյ�ն է կա տար ված հան ցան քի հա մար:

 Նա րե կա ցին այն կար ծի քին է, որ 
զղջ� մը և ա պաշ խա ր� թյ� նը պետք է 
լի նեն հա մար ժեք կա տար ված հան ցան-
քի ծան ր� թյա նը � մեղ քին: Հա կա ռակ 
դեպ ք�մ այն կա րող է հան գեց նել հո գե-
խան գար ման և ա ռա ջաց նել բա րո յա հո-
գե բա նա կան բա ցա սա կան հետ ևանք նե-
րի:

 Թե զղ ջմն  ժ գին և թե մո լե գին մե ղան չ մը մեզ

 Կորս տյան են մատ նմ հա վա սա րա պես:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Պի տի տես նենք, որ նրանք եր կսն է լ

մ ղմ են մար դն հ սա հա տ թյան:

     
(Բան Ժ.Ա)

2 Ն�յն տեղ�մ, էջ 247:
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 Ս�րբ Հով հան Ման դա կ� նին` 5-րդ 
դա րի նշա նա վոր հայ ե կե ղե ցա կան գոր-
ծիչ, մե ղա վոր նե րին ա պաշ խա ր� թյան 
է կան չ�մ` ա սե լով. «Ա պաշ խա ր� թյամբ 
քա վե՛նք մեր մեղ քե րը, քան զի մեղ քե րի 
պղ ծ� թյ�ն նե րը ոչ մի այն ա հեղ դա տաս-
տա նի օ րն են դա տա պարտ վ�մ, այլ նաև 
այս տե՛ղ ի սկ չար չա ր�մ են խղճմ տան-
քով, և ապ ր�մ է մար դը գաղ տա գո ղի 
շր ջե լով և մարդ կան ցից վա խե նա լով, 
ծա նոթ նե րին կաս կա ծե լով, սի րե լի նե րից 
ա մա չե լով, թշ նա մի նե րի նա խա տինք նե-
րով, դա տա վոր նե րի սպառ նա լիք նե րով, 
բան տի և պա տիժ նե րի վա խով, Ա ստ ծո 
պատ վի րան նե րից հան դի ման վե լով և 
ա հա վոր տան ջանք նե րի սար սա փով»1: 

Միջ նա դա րի նշա նա վոր մտա ծող 
Ի սա հակ Ա սո րին ա պաշ խա ր� թյան մա-
սին ա ս�մ է. «Ա պաշ խա ր� թյ� նը նավ 
է, եր կյ� ղը` նա վա պետ, սե րը` ա ստ վա-
ծային նա վա հան գիստ: Եր կյ� ղը մեզ 
բարձ րաց ն�մ է ա պաշ խա ր� թյան նա վի 
վրա, տե ղա փո խ�մ է կյան քի գար շա հոտ 
ծո վով և ա ռաջ նոր դ�մ դե պի ա ստ վա-
ծային նա վա հան գիստ, ո րը սերն է»2: 

Աստ ված մե ղա վոր նե րին իս կ�յն չի 
պատ ժ�մ, այլ ա պաշ խա րե լ� ժա մա-
նակ է տա լիս: Ե թե մե ղա վոր նե րը շա-
ր� նա կ�մ են մեղ քեր գոր ծել, քա րա-
ն�մ են ի րենց մեղ քե րի մեջ, Ա ստ ված 
նրանց հետ վար վ�մ է այն պես, ի նչ պես 
վար վեց ան պտ�ղ թզե ն� հետ (Ղ� կաս 
13, 6-9): Ե րբ Քրիս տո սի հետ զր� ցե լիս 

1 Հովհաննես  Մանդակ�նի, Ճառեր, Ս. Էջմիածին, 
2008, էջ 28:
2Преподобный Исаак Сирин, Слова подвижни- 
ческие.  2002. С. 366.

ա շա կերտ նե րը պատ մ�մ են այն գա լի-
լի ա ցի նե րի մա սին, ո րոնց ա րյ� նը Պի-
ղա տո սը խառ նել էր զո հե րի ա րյան հետ, 
Քրիս տոսն ա ս�մ է. « Կար ծ�մ եք, թե այն 
գա լի լի ա ցի նե րը, ո րոնք այդ պի սի պա-
տա հար նե րի են թարկ վե ցին, ա վե լի մե-
ղա վո՞ր է ին, քան բո լոր գա լի լի ա ցի նե րը: 
Ո ՛չ, ա ս�մ եմ ձեզ, սա կայն ե թե չա պաշ-
խա րեք, ա մենքդ էլ ն�յն պես պի տի կոր-
չեք: Կամ նրանք` այն տաս ն�թ մար դիկ, 
ո րոնց վրա Սի լո վա մ�մ աշ տա րա կը փ�լ 
ե կավ և սպա նեց նրանց, կար ծ�մ եք, թե 
ա վե լի մե ղա պա՛րտ է ին, քան Ե ր� սա ղե-
մ�մ բնակ վող բո լոր մար դիկ: Ո ՛չ, ա ս�մ 
եմ ձեզ, սա կայն ե թե չա պաշ խա րեք, 
ա մենքդ էլ ն�յն պես պի տի կոր չեք» (Ղ�-
կաս 13, 1-5):

Ք րե ա կան դա տա վա ր� թյան ի րա-
վ�ն քի նոր մե րի հա մա ձայն (ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 212-րդ հոդ ված)` նա խաքն ն�-
թյ�ն ի րա կա նաց նո ղը` քն նի չը, ան ձին 
մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լ�ց հե տո, ի սկ 
դա տաքն ն� թյան ըն թաց ք�մ նաև դա-
տա վո րը պար տա վոր են պար զա բա նել 
մե ղադ րյա լի, ամ բաս տա նյա լի դիր քո րո-
շ� մը մե ղադ րան քի նկատ մամբ: Ա րդյո՞ք 
նա ի րեն մե ղա վոր է ճա նա չ�մ հան ցան-
քը կա տա րե լ� մեջ և զղ ջ�մ կա տար վա-
ծի հա մար: Բա ցի այդ, ամ բաս տա նյա լը 
դա տավճ ռից ա ռաջ վեր ջին խոս քի ի րա-
վ�նք � նի: Ի նչ պես տես ն�մ ե նք, ժա մա-
նա կա կից օ րենսդ ր� թյ�նն էլ հնա րա վո-
ր� թյ�ն և ժա մա նակ է տա լիս հան ցանք 
կա տա րած (մեղք գոր ծած) ան ձին զղ ջա-
լ� և մե ղան չե լ� հա մար: 

Ա պաշ խա ր� թյան խոր հ�րդն � նի 
ե րեք մաս` զղ ջ�մ, խոս տո վա ն� թյ�ն, 
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ո րոնք խորհր դի հաս տիչ մա սերն են, և 
վճա ր�մ, ո րը նրա ամ բող ջա ց� ցիչ մասն 
է: Վեր ջինս իր հեր թին կազմ ված է ա ղոթ-
քից, պահ քից և ո ղոր մ� թյ� նից3: Թե-
պետ ա պաշ խա ր� թյան այս մա սե րը սեր-
տո րեն կապ ված են մի մյանց և կազ մ�մ 
են մեկ ամ բող ջ� թյ�ն, սա կայն ա պաշ-
խա ր� թյան խորհր դի մեջ կար ևո րա գ�յն 
նշա նա կ� թյ�ն � նի զղ ջ� մը, ո րը, որ-
պես կա նոն, � ղեկց վ�մ է ար տա ս� քով: 
Նա րե կա ց� Մա տյանն ա հա ամ բող ջ�-
թյամբ ներծծ ված է զղջ մամբ և ցող ված է 
զղջ ման ար տա ս� քով:

 Ժա մա նա կա կից քրե ա կան օ րենսդ-
ր� թյ� նը, օ րի նակ, ՀՀ քր. օ րենսգր քի 
72-րդ հոդ վա ծը գոր ծ�ն զղ ջա լ� հիմ քով 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյ� նից 
ա զա տե լ� հա մար ն�յն պես պայ ման ներ 
է ա ռա ջադ ր�մ`
- ե թե ան ձը հան ցանք կա տա րե լ�ց հե-
տո կա մո վին ներ կա յա ցել է մե ղա յա կա-
նով,
- ա ջակ ցել է հան ցա գոր ծ� թյ� նը բա ցա-
հայ տե լ�ն,
-  հա տ� ցել կամ այլ կերպ հար թել է հան-
ցա գոր ծ� թյամբ պատ ճառ ված վնա սը:

 Ս�րբ Գրի գոր Նա րե կա ց� մեծ � ս�-
ցի չը` Ա նա նի ա Նա րե կա ցին, ա ռանձ նա-
հա տ�կ նշա նա կ� թյ�ն էր տա լիս զղջ-
մա նը և ար տա ս� քին: Նա սո վո րեց ն�մ 
էր, որ ար տա ս� քի շնոր հը Քրիս տո սին 
սի րե լ� և Նրա ար քա յ� թյ� նը ցան կա-
նա լ� նշան նե րից մեկն է: Ե րբ մե ղա վորն 
ար տաս վե լով պա ղա տ�մ է Ա ստ ծ�ն` նե-
րել իր մեղ քե րը, դրա նով ի սկ հայտ նի է 
3 Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլեսցի, Խրատի 
թանգարան, Ս. Էջմիածին, 1999, էջ 391:

դարձ ն�մ կամ քի հո ժա ր� թյ� նը և Ա ստ-
ծ�ն հա կ�մ է դե պի իր ա ղա չանք նե րը: 
Ա նա նի ա Նա րե կա ցին սո վո րեց ն�մ էր, 
որ զղջ ման շնոր հը ար վեստ է: Զղ ջ�-
մը կա րող է ա ռաջ գալ ա ռանց ջան քե րի 
կամ մար դ� ջան քե րի շնոր հիվ, Ա ստ ծո 
կամ քին հա մա պա տաս խան: Մի դեպ-
ք�մ Ա ստ ված ներ գոր ծ�մ է մար դ� վրա 
և ա րթ նաց ն�մ նրա միտ քը, մյ�ս դեպ-
ք�մ` կա սեց ն�մ է շնոր հը, որ մարդ ին քը 
ջեր մե ռան դ� թյամբ և սե փա կան ջան քե-
րով ձեռք բե րի շնոր հը4: 

Ա նա նի ա Նա րե կա ցին ա ռանձ նա հա-
տ�կ տեղ էր տա լիս զղջ ման ար տա ս�-
քին: Նա սո վո րեց ն�մ էր, որ զղջ ման 
ար տա ս�ք � նե նա լ� հա մար ա մե նից 
ա ռաջ պետք է մաք րել սիրտն ախ տե րից: 
Տղ մոտ հո ղը չի կա րող վճիտ և քաղց րա-
համ ջ�ր բխեց նել, ա ս�մ էր նա, սիրտն 
ա մեն տե սակ ախ տե րից մաք րե լ� դեպ-
ք�մ մի այն պետք է ջերմ ա ղոթ քով դի մել 
Ա ստ ծ�ն: Նա սո վո րեց ն�մ էր հետ ևյալ 
խոս քե րով դի մել Ա ստ ծ�ն. «Ինչ պես գա-
լիս է ձմե ռը, և խս տա շ�նչ սառ նա մա նիք-
նե րից չո րա ն�մ և մեռ ն�մ են բ�յ սե րը 
և դա լար ծա ղիկ նե րը, բայց Դո՛ւ, Ա մե նա-
կա՛լ, գար նան գա լ� հետ ան ձրև ես ցո-
ղ�մ, ջեր մ� թյ�ն � ղար կ�մ հա րա վից, և 
հալ չ�մ են ձմ ռան սա ռ�յց նե րը, մե ռե լ�-
թյ� նից դար ձյալ հա ր� թյ�ն են առ ն�մ 
և վերս տին նո րոգ վ�մ ծա ղիկ նե րի զա-
նա զան վայել չ� թյ�ն նե րը, և հո ղից գ�յն 
ստա նա լով` ի նք ն� ր�յն ար ձա կ�մ է իր 
ա ռանձ նա հա տ�կ բ�ր մ�ն քը: Նրանք 

4  Անանիա Նարեկացի, Հոգեշահ խրատ զղջման 
և արտաս�քի մասին / Գանձասար, Է. Երևան, 
2002, էջ 277:
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կեն դա նի չեն և չեն կա րող քեզ ա ղա չել` 
նո րո գե լ� ի րենց, Դ� քո կամ քով ես գա-
ր�ն բե ր�մ և նո րո գ�մ: Ի սկ ես, լի նե լով 
կեն դա նի և քո պատ կե րով ստեղծ ված, 
շա ր� նակ մե ղան չե լով, ի նձ վրա խս տա-
շ�նչ ձմեռ բե րե ցի, և թոշ նե ցին իմ ա ռա-
քե լ� թյան ծա ղիկ նե րը: Այժմ ա ղա չ�մ եմ, 
Բա րե րա՛ր, տո՛ւր ի նձ հոգ ևոր գա ր�ն, 
հա լա ծի՛ր իմ մեղ քե րի սա ռ�յց նե րը, ցո-
ղի՛ր իմ սր տին ո ղոր մ� թյան ան ձր ևը, հո-
գ�ս մեջ � ղար կի՛ր Քո եր կյ� ղի հա րա-
վային ջեր մ� թյ� նը, ո րը ջ�ր էր հա ն�մ 
վե մից, իմ սիր տը դարձ ր�՛ ար տա ս� քի 
ըն դ� նա րան»1: Այս քան ըն դար ձակ մեջ-
բեր ման նպա տա կը նաև ց�յց տալն է, թե 
� մ մոտ և ի նչ է սո վո րել Գրի գոր Նա րե-
կա ցին և այդ � ս մ�ն քի ար ձա գանք նե րի 
առ կա յ� թյ� նը Մա տյա ն�մ: 

Ե թե ան դրա դառ նա լ� լի նենք Նա րե-
կա ց� նա խա ձեռ նած դա տա վա ր� թյան 
ի րա վա բա նա կան կող մին, ա պա կա րող 
ե նք ա սել հետ ևյա լը: Ներ սես Ար քե պիս կո-
պոս Մե լիք - Թան գյա նը, իր « Հայոց ե կե-
ղե ցա կան ի րա վ�նք» ե րկ հա տոր աշ խա-
տ� թյան մեջ ան դրա դառ նա լով ե կե ղե ց� 
դա տա կան իշ խա ն� թյա նը և դա տա վա-
ր� թյա նը, ա ռանձ նաց ն�մ է ե կե ղե ց� 
ներ քին, հո գե կան և բա րո յա կան բն�յթ 
� նե ցող դա տաս տա նը և ար տա քին դա-
տաս տա նը: Ներ քին դա տաս տա նը տե ղի 
է � նե ն�մ մե ղան չո ղի նկատ մամբ, այն 
ի րա կա նաց ն�մ է քա հա նա յա գոր ծե լ� 
ի րա վ�նք � նե ցող ան ձը: Ե կե ղե ց� ներ-
քին դա տաս տա նի հիմքն են կազ մ�մ 
ան կեղծ հա վա տը, կա պե լ� և ար ձա կե լ� 

1 Ն�յն տեղ�մ, էջ 285:

վե րա բե րյալ Հի ս� սի` ե կե ղե ց�ն տր ված 
պատ վե րը, ի նչ պես նաև ա ռա քյալ նե րին 
և հա ջորդ նե րին շնորհ ված «ա ռեք Հո գի 
Ս�րբ» (Հով հան նես 20, 22) ի րա վ�ն քը, 
ո րով ար ձա կո ղը պի տի լի նի քա հա նա յա-
գոր ծե լ� ի րա վ�նք ստա ցած, այ սինքն` 
օծ ված2: Բն� թագ րե լով ե կե ղե ց� այդ 
ներ քին դա տը կամ դա տաս տա նը` Մե լիք 
Թան գյա նը նշ�մ է. « Կա պե լ� և ար ձա-
կե լ� դա տը, բա րո յա կան լի նե լով, ներ քին 
աշ խար հի հետ կապ ված, քան ար տա քին 
պայ ման նե րի, հիմն ված լի նե լով մի մի այն 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քի վրա, ար ձա-
կո ղը Ս�րբ Հո գ�ց ստա ցած շնոր հով է 
ար դա րաց ն�մ մե ղան չո ղին, այդ հիմ քով 
այս պի սի դա տը կոչ վ�մ է ներ քին, քա-
նի որ դա տի հետ ևան քը, այն է` զղ ջ� մը, 
մն�մ է բո լո րի հա մար գաղտ նի, մե ղան-
չո ղը զղ ջա՞ց սր տով, թե՞ ոչ, ար դա րա ցա՞վ, 
թե՞ ոչ, այդ մն�մ է իր խղ ճին և Ա ստ ծ�ն: 
Շատ պարզ է, որ այդ պի սի դա տի կա րող 
է են թարկ վել մի այն քրիս տո նյան, ով հա-
վա տ�մ է, ի սկ ոչ քրիս տո նյան և ան հա-
վա տը « կա պե լ� և ար ձա կե լ�» սահ մա-
նից բո լո րո վին դ�րս են»3: Ի նչ վե րա բե-
ր�մ է ար տա քին դա տաս տա նին, այն վե-
րա բե ր�մ է ար տա քին հա սա րա կա կան 
հա րա բե ր� թյ�ն նե րին, և ը ստ է � թյան, 
այդ պի սի դա տաս տանն աշ խար հիկ դա-
տաս տա նի տա րա տե սակ է: 

Ակն հայտ է, որ այն, ի նչ Մե լիք - Թան-
գյանն ան վա ն�մ է ե կե ղե ցա կան ներ քին 
դա տաս տան, վե րա բե ր�մ է ա պաշ խա-
ր� թյան այն պի սի մա սե րին, ի նչ պի սիք 
2 Ն.Վ. Մելիք Թանգյան, Հայոց եկեղեցական  
իրավ�նքը, Թեհրան, 2004, էջ 854:
3 Ն�յն տեղ�մ, էջ 855:
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են խոս տո վա ն� թյ� նը և հա տ� ց� մը: 
Այդ դա տաս տա նի մաս նա կից ներն են 
մե ղան չո ղը և քա հա նա յա գոր ծող ան ձը: 
Մե ղան չո ղը խոս տո վա ն�մ է իր մեղ քե-
րը, ի սկ քա հա նա յա գոր ծող օ ծյալ հոգևո-
րա կա նը` որ պես դա տա վոր, քն ն�մ է 
մե ղան չո ղի ա րարք նե րը և վճ ռ�մ, թե 
նա այդ մեղ քե րը քա վե լ� հա մար ին չով 
և ի նչ պես պետք է հա տ� ցի` ա ղոթ քո՞վ, 
պահ քո՞վ, թե՞ ո ղոր մ� թյամբ, կամ` թե՛ 
մե կով, թե՛ մյ� սով, թե՛ եր րոր դով: Սա-
կայն նախ քան քա հա նա յա գոր ծող ան-
ձին խոս տո վա նե լը մե ղան չո ղը պետք է 
զղ ջա կա տա րած մեղ քե րի հա մար: Այդ 
տե սա կե տից զղ ջ� մը ոչ թե մե ղան չո ղի և 
օ ծյալ հոգ ևո րա կա նի միջև տե ղի � նե ցող 
ներ քին դա տաս տա նի հետ ևանք է, ի նչ-
պես պն դ�մ է Մե լիք - Թան գյա նը, այլ 
այդ դա տաս տա նի պատ ճա ռը: Զղ ջա ցող 
մարդն իր մեղ քե րը նախ խոս տո վա ն�մ է 
Ա ստ ծ�ն և թո ղ� թյ�ն հայ ց�մ, հե տո մի-
այն խոս տո վա ն�մ է օ ծյալ հոգ ևո րա կա-
նին: Դա նշա նա կ�մ է, որ ճշ մա րիտ ներ-
քին դա տաս տա նը մե ղան չո ղի և Ա ստ ծո 
միջև տե ղի � նե ցող դա տաս տանն է և ոչ 
թե այն, ի նչ տե ղի է � նե ն�մ մե ղան չո-
ղի � օ ծյալ հոգ ևո րա կա նի միջև: Այդ պի-
սի ներ քին դա տաս տա նը վե րա բե ր�մ է 
ա պաշ խա ր� թյան ա ռա ջին` զղջ ման մա-
սին, և այն, ներ քին դա տաս տան լի նե լով, 
նաև ա պաշ խա ր� թյան յ� րա հա տ�կ 
դա տաս տան է: Այդ ա ռ� մով Գրի գոր 
Նա րե կա ց� նա խա ձեռ նած դա տա վա-
ր� թյ� նը կա րե լի է ան վա նել ա պաշ խա-
ր� թյան դա տաս տան, որ տեղ ամ բաս-
տա նյա լը զղ ջա ցող մե ղա վորն է, դա տա-
վո րը` Ա ստ ված: 

Ինչ պե՞ս է Նա րե կա ցին նա խա ձեռ ն�մ 
ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա նը: Նա, 
իր սա սա նյալ հո գ� իղ ձե րի ճեն ճե րող 
պտ� ղը, տո չոր վող հո գ� թախ ծ� թյան 
հրի վրա դրած, կամ քի բ�ր վա ռով ա ռա-
ք�մ է Տի րո ջը (Բան Ա, Ա): Գրի գոր Նա-
րե կա ցին իր հա ռա չանք նե րի ա ղա ղա կը, 
ո րն � ղար կ�մ է Եր կինք, հա մա ր�մ է 
բա նա վոր պա տա րագ և հ� սով է, որ 
Տերն այն կըն դ� նի ոչ թե բար կ� թյամբ, 
այլ հո ժար հա ճ� թյամբ: Նա ցան կա ն�մ 
է, որ իր բա նա վոր զո հի այդ սր տանց 
նվե րը սե փա կան մեղ քե րի պա րարտ 
ճար պի զո ր� թյամբ իր խորհր դա կիր սե-
նյա կի խոր քից բարձ րա նա և ան հա պաղ 
հաս նի Տի րո ջը (Բան Ա, Ա): Այդ պես նա 
ա ղեր սա խա ռը դա տի է նս տ�մ տի րոջ 
հետ, ա վե լի ճիշտ` ի րեն դն�մ է Տի րոջ 
դա տի տակ: 

Գ րի գոր Նա րե կա ց� նա խա ձեռ նած 
դա տա վա ր� թյ� նը կամ ա պաշ խա ր�-
թյան դա տաս տա նը ոչ այլ ի նչ է, ե թե ոչ 
յ� րօ րի նակ մե ղադ րա կան դա տա վա-
ր� թյ�ն: Պետք է նկա տի � նե նալ, որ 
ա վան դա կան հա սա րա կ� թյ�ն նե ր�մ 
գոր ծել է ի րա վ�ն քի ա զատ օգ տա գործ-
ման սկզ բ�ն քը` ո րի հա մա ձայն պե տ�-
թյ� նը մի ջամ տել է իր հպա տակ նե րի հա-
րա բե ր� թյ�ն նե րին մի այն այն դեպ ք�մ, 
ե րբ կող մե րից մե կը պա հան ջել է այդ-
պի սի մի ջամ տ� թյ�ն: Ա վան դա կան հա-
սա րա կ� թյ�ն նե ր�մ ի րա վ�ն քի ա զատ 
օգ տա գործ ման սկզ բ�ն քի դրս ևո ր�մ-
նե րից մեկն էլ մե ղադ րա կան դա տա վա-
ր� թյ�նն էր, ո րն սկս վ�մ էր հայց վո րի 
կամ մե ղադ րող կող մի նա խա ձեռ ն�-
թյամբ, նրանց մաս նա վոր գան գա տի 
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հի ման վրա: Այս պես` դեռևս Հին Բա բե-
լո ն�մ Հա մ� րա բի ի օ րենք նե րով գոր ծը 
հա ր�ց վ�մ էր մի այն տ� ժո ղի նա խա-
ձեռ ն� թյամբ, ի սկ Հին Հ� նաս տա ն�մ` 
ա թե նա կան պե տ� թյ� ն�մ, պե տա կան 
գոր ծե րով քրե ա կան հե տապն դ�մ կա-
րող էր հա ր�ց վել ցան կա ցած քա ղա քա-
ց� նա խա ձեռ ն� թյամբ, մաս նա վոր գոր-
ծե րով` մի այն շա հագր գիռ ան ձանց կամ 
նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ց� ցիչ նե րի 
նա խա ձեռ ն� թյամբ: Մե ղադ րո ղի բա ցա-
կա յ� թյան դեպ ք�մ գործ չէր հա ր�ց վ�մ 
ն�յ նիսկ հան ցան քի ա կն հայտ փաս տի 
առ կա յ� թյան պայ ման նե ր�մ: Մե ղադ-
րա կան դա տա վա ր� թյ� նը տի րա պե տող 
էր նաև միջ նա դա րյան Հա յաս տա ն�մ 
Գրի գոր Նա րե կա ց� ապ րած ժա մա նա-
կաշր ջա ն�մ, և այդ ըն թա ցա կար գե րին 
նա քա ջա տե ղյակ էր:

 Մեր ժա մա նակ նե րի ի րա վա գի տ�-
թյան և հատ կա պես քրե ա կան դա տա-
վա ր� թյան ի րա վ�ն քի բնա գա վա ռ�մ 
մշ տա պես քն նար կ�մն ե րի ա ռար կա է 
և ի րա վա կի րառ գոր ծ� նե � թյան մեջ 
ն�յն պես ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել 
հան րային և մաս նա վոր մե ղադ րան քի 
շր ջա նակ նե րը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 33-րդ 
հոդ վա ծը սահ մա ն�մ է, որ կա տար ված 
հան ցա գոր ծ� թյան ծան ր� թյ� նից և 
բն�յ թից ել նե լով` քրե ա կան դա տա վա-
ր� թյ� ն�մ հե տապն դ�մն ի րա կա նաց-
վ�մ է հան րային և մաս նա վոր կար գով: 
Որ պես քրե ա կան գոր ծի վա ր�յ թը կամ 
քրե ա կան հե տապն դ� մը բա ցա ռող հան-
գա մանք` նշ վ�մ է նաև մաս նա վոր մե-
ղադ րանք հա ր� ցող ան ձի բո ղո քի բա-
ցա կա յ� թյ� նը: Մաս նա վոր մե ղադ րան-

քի գոր ծե րը կա րող են հա ր�ց վել ոչ այլ 
կերպ, քան տ� ժո ղի բո ղո քի հի ման վրա 
և կաս կա ծյա լի, մե ղադ րյա լի կամ ամ-
բաս տա նյա լի հետ նրա հաշտ վե լ� դեպ-
ք�մ են թա կա են կարճ ման:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին ա ռանձ նա-
հա տ�կ � շադ ր� թյ�ն է դարձ ն�մ իր 
նա խա ձեռ նած դա տա վա ր� թյան կամ 
ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա նի հա ջող 
ըն թացքն ա պա հո վող հիմ քե րին: Այդ 
հիմ քերն են հա վա տը և հ�յ սը: Նա րե-
կա ցին լի ա հ�յս հա վա տ�մ է այն նոր 
փո փո խ� թյա նը, ո րով մե ղա վո րը դ�րս 
է գա լիս քավ ված, չա րա գոր ծը` ար դա րա-
ցած և ան մա ք� րը` սրբ ված, ան քա վե լի 
մա հա ց� մեղ քով հան ցա վո րը` ան դա-
տա պար տե լի, ե րա ն� թյան ստրկա կան 
կա պանք նե րից զերծ, ե րկ նային ա զա-
տ� թյան տի րա ցած: Չկա ա վե լի չքնաղ 
բան, քան այն մե ղա վո րի սիր տը, ո րը 
տա րա կ� սան քի թանձր խա վա րից իր 
միտ քը գտած և Ա ստ ծո օգ ն� թյ�նն 
ստա ցած, մի կող մից` մարմն ա պես ծի-
ծա ղ�մ է, մյ�ս կող մից` հո գե պես հե ծ�մ: 
Այդ պի սի մե ղա վո րը, թե պետ նո րա գյ�տ 
և ան հեր քե լի մեղ քե րով ծան րա բեռն-
ված, գե րա գ�յն բարձ ր� թյ� նից խո րը 
ս�զ ված է կոր ծան ման գ� բի ան հա տակ 
ան դ�ն դը, սա կայն իր մտ ք�մ և հո գ�մ 
պա հած � նի փր կա վետ կյան քին մո տեց-
նող նշ խա րը: Այդ պատ ճա ռով իս պառ 
թախ ծա լից հեգ մե ղա վո րը, ով կորց րել է 
բա րին գտ նե լ� ա կն կա լ� թյ� նը և զրկ-
վել շնոր հի հա մար ձա կ� թյ� նից, կա րող 
է հ� սալ, որ կր կին հաս նե լ� է նա խա-
պես ի րեն պարգ ևած զար դա րանք նե րին: 
Զղջ�մն � ա պաշ խա ր� թյ�նն ստեղծ-
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ված են Ա ստ ծո կող մից, ին չը նրա զո ր�-
թյ�նն է ա վե տա րա ն�մ:

Զղ ջ�մն � ա պաշ խա ր� թյ�նն Ա ստ-
ված հաս տա տ�մ է որ պես հա ճե լի խ�նկ, 
և նրանց հիմ քը հաս տա տ�ն հա վատն 
է և ան բե կա նե լի հ�յ սը: Փր կի չը լ�յ-
սը չպարգ ևեց կ�յ րե րի աչ քե րին, մինչև 
նրան ցից հաս տատ հա վա տի գրա վա-
կան չա ռավ (Բան ԺԱ, Ա):

 Նա րե կա ցին մի շարք օ րի նակ ներ 
է բե ր�մ, թե ի նչ պես հա վա տի շնոր-
հիվ շա տե րը, ով քեր մե ղան չել է ին, ար-
ժա նա ցան ե րկ նային ա զա տ� թյան և 
պսակ վե ցին փառ քով: Այն, որ զղ ջ� մից 
և խոս տո վա ն� թյ� նից հե տո էլ շնորհն 
ան կապ տե լի է մն�մ, վկա յ�մ են Ե նոքն 
� Ա հա րո նը, Դա վի թը և Պետ րո սը, կրտ-
սեր Ե ղի ա զա րը, Տի րոջ ոտ քե րը յ� ղով 
օ ծող և ար տա ս� քով լվա ցող պոռ նի կը, 
ո րը Տի րո ջից գո վա բան վեց, մաք սա վոր 
Զակ քե ո սը, Տի րոջ խա չա կից ա վա զա-
կը, Պո ղո սը, ո րոնք բո լորն էլ աշ խար-
հային կյան քի դժն դակ թշ վա ռ� թյ� նից 
բարձ րա ցան դե պի եր կինք: Շնորհ նե րի 
հայտ ն� թյ�նն ա ռա վել հ� սա լի դար ձավ 
Բանն Ա ստ ծո մար դա ց� մից հե տո, քա-
նի որ Հի ս�ս Քրիս տոսն ին քը, լի նե լով 
հաշ տա րար միջ նորդ և ե րկ նային ան-
մահ, կեն դա նի և մշտն ջե նա կան բա րե-
խոս, ա պաշ խա րող մե ղա վո րին նե ր�մն 
է խոս տա ցել ( Բան ԺԱ, Բ):

 Նե ր�մն ստա նա լ� և մեղ քե րից ա զա-
տագր վե լ� հա վատն � հ�յ սը դար ձյալ 
ոտ քի են կանգ նեց ն�մ կոր ծա նյա լին և 
թշ վա ռա ցյա լին դարձ ն�մ են հաղ թող: 
Նա րե կա ցին հա վա տ�մ է, որ ա պաշ-
խա ր� թյան մի ջո ցով մո լո րյալ նե րը կգան 

դար ձի, ա մե նաթշ վառ նե րը` դե պի հ�յս, 
մահ վան մատն ված նե րը` դե պի կյանք, 
ա պա կա ն� թյամբ վա ճառ ված նե րը` դե-
պի լ�յս, ե րկ րա սեր ա նաս նա կեն ցաղ-
նե րը` դե պի եր կինք, կրկ նա կի մո լո-
րյալ նե րը` դե պի հանգս տյան խոս տ�մ, 
ան բժշ կե լի վեր քե րով վա րակ ված նե րը` 
դե պի ան մա հա կան դե ղը, վայ րա գա բար 
ստամ բա կյալ նե րը` դե պի զս պո ղա կան 
սանձ, վա րա տա կան հե ռա ցյալ նե րը` դե-
պի կո չ�մ, դժն դակ կա մա կոր նե րը` դե պի 
հե զ� թյ�ն և ը նդ դի մա խոս հայ հոյող նե-
րը` դե պի նե ր�մ ( Բան ԺԱ, Գ):

 Մե ղա վո րի հոգ ևոր կեր պա փո խ�-
թյ�ն ներն ի րա գործ վ�մ են Հի ս�ս 
Քրիս տո սի, Նրա ա հա վոր և հզոր Հոր և 
Ճշ մար տ� թյան Հո գ� ա ն� նով և բա րի 
կամ քով: Այ սինքն` այդ ա մենն ի րա կա-
նաց նո ղը Ս�րբ Եր րոր դ� թյ�նն է կամ` 
Ա ստ ված: Ա ստ ծո հա մար ան հնար և ան-
կա րե լի ո չինչ չկա: Ե րբ ծա գեն Ա ստ ծո 
ո ղոր մ� թյան փառ քի ան ստ վեր ճա ճանչ-
նե րը, կհալ վեն մեղ քե րը, կհա լած վեն 
դևե րը, կջնջ վեն հան ցանք նե րը, կխզ վեն 
կա պանք նե րը, կխոր տակ վեն շղ թա նե րը, 
կկեն դա նա նան մե ռյալ նե րը, կբ�ժ վեն 
զարկ ված նե րը, կա ռող ջա նան վեր քե րը, 
կվե րա նան ա պա կա ն� թյ�ն նե րը, տե ղի 
կտան տխ ր� թյ�ն նե րը, կնա հան ջեն հե-
ծ� թյ�ն նե րը, կփախ չի խա վա րը, կմեկ նի 
մե գը, կցր վի մա ռա խ� ղը, կփա րատ վի 
մռայ լը, կս պառ վի աղ ջա մ�ղ ջը և կվե-
րա նա մ� թը, կանց նի գի շե րը և կտա-
րագր վի տագ նա պը, կչ քա նան չար քե րը 
և կհա լած վեն հ� սա հա տ� թյ�ն նե րը 
(Բան ԽԱ, Ա): Բա զ� մո ղորմ Ա ստ ված չե-
կավ մարդ կանց հո գի նե րը կորց նե լ�, այլ 
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ա զա տե լ�: Նա է մի այն Ե րկն ք�մ ան ճառ 
և ե րկ ր�մ ան զնին, գո յ� թյան տար րե րի 
մեջ և աշ խար հի բո լոր ծա գե ր�մ, սկիզբն 
ա մեն ին չի և ա մեն ին չի մեջ` ամ բողջ 
լր� մով (Բան ԽԱ, Բ): 

Այս պի սով, Գրի գոր Նա րե կա ց� նա-
խա ձեռ նած դա տա վա ր� թյ� նը կամ դա-
տաս տա նը, ը ստ է � թյան, ա պաշ խա ր�-
թյան դա տաս տան է, ո րը տար բեր վ�մ է 
հա տ�ց ման դա տաս տա նից:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� Մա տյա նի ի րա-
վա բա նա կան հա տ�յ թի վե րա բե րյալ ամ-
բող ջա կան պատ կե րա ց�մ կազ մե լ� հա-
մար ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ նաև 
հա տ�ց ման դա տաս տա նին: Քրիս տո նե-
ա կան վար դա պե տ� թյան կար ևո րա գ�յն 
մա սե րից մե կը վախ ճա նա բա ն� թյ�նն է` 
աշ խար հի վախ ճա նի, Քրիս տո սի Ե րկ-
րորդ գալս տյան, մե ռել նե րի հա ր� թյան և 
Ա հեղ դա տա րա նի վե րա բե րյալ � ս մ�ն-
քը:

Ք րիս տո նյա ներն աշ խար հի վախ ճա-
նին սպա ս�մ է ին դեռևս 70-ա կան թվա-
կան նե րից` Ե ր� սա ղե մի տա ճա րի կոր-
ծա ն� մից հե տո: Գրի գոր Նա րե կա ց� 
ապ րած ժա մա նա կաշր ջա ն�մ շա տե րը, 
այդ թվ�մ ին քը` Նա րե կա ցին, մտա ծ�մ 
է ին, որ աշ խար հի վախ ճա նը տե ղի է � նե-
նա լ�, ե րբ լրա նա 1000 թվա կա նը, ճիշտ 
այն պես, ի նչ պես աշ խար հի վախ ճա նին 
շա տե րը սպա ս�մ է ին 2000 թվա կա նը 
լրա նա լ�ց հե տո: Այդ կա պակ ց� թյամբ 
Նա րե կա ցին ա ս�մ է. « Քան զի, ե թե ճիշտ 
է, որ մոտ է Տի րոջ օ րն, ի նչ պես գիրքն է 
ա ս�մ, հրա պա րա կի մեջ Հով սա փա թի և 
կամ Կեդ րո նի հով տ�մ նե ղան ձ�կ` դա-
տաս տա նի փոքր հան դի սա տե ղի և ժա-

մադ րա վայր, ո րոնք ե րկ րային եր և�յթ-
նե րով պատ կե րաց ն�մ են հան դեր ձյալն 
ի նձ պարզ, ա պա և ի նձ է մո տե ցել հա-
վետ թա գա վո ր� թյ� նը մարմն ա ցյալ 
Ա ստ ծո…» (Բան Ա, Բ): Սա կայն աշ խար-
հի վախ ճա նի ժա մա նա կի վե րա բե րյալ 
մարդ կային դա տո ղ� թյ�ն նե րը հիմն ված 
չեն փաս տա ցի հան գա մանք նե րի վրա, 
մտա հայե ցո ղա կան են, այդ պատ ճա ռով` 
թե ա կան: Ա նդ րա դառ նա լով աշ խար հի 
վախ ճա նի ժա մա նա կին` Քրիս տոսն ա սել 
է. « Բայց այդ օր վա և ժամ վա մա սին ոչ 
ոք չգի տի, ո ՛չ ե րկնքի հրեշ տակ նե րը, ո ՛չ էլ 
Որ դին, այլ մի այն Հայ րը: Եվ ի նչ պես Նոյի 
օ րերն է ին, այն պես պետք է լի նի Մար դ� 
Որ դ� գալստյա նը, ո րով հետև ի նչ պես 
ջր հե ղե ղից ա ռաջ ե ղած օ րերն է ին, ե րբ 
� տ�մ է ին � խմ�մ է ին, կին է ին առ-
ն�մ � մար դի է ին գն�մ, մինչև այն օ րը, 
ե րբ Նոյը տա պա նը մտավ, � նրանք բան 
չի մա ցան, մինչև որ ջր հե ղե ղը ե կավ � 
վերց րեց տա րավ բո լո րին, այն պես պի-
տի լի նի Մար դ� Որ դ� գալստյանն էլ» 
(Մատ թե ոս 24, 36-39): 

Չ նա յած ոչ ոք չգի տի աշ խար հի վախ-
ճա նի և Քրիս տո սի Ե րկ րորդ գալս տյան 
ճշգ րիտ ժա մա նա կը, սա կայն Ա ստ ված, 
այ ն� ա մե նայ նիվ, հայտ նել է աշ խար-
հի մո տա լ�տ վախ ճա նի մա սին վկայող 
ո րո շա կի նշան ներ: Նախ քան աշ խար հի 
վախ ճա նը ազ գերն ազ գե րի դեմ են կռվե-
լ�, և թա գա վո ր� թյ�ն նե րը` թա գա վո-
ր� թյ�ն նե րի դեմ, զա նա զան վայ րե ր�մ 
սով, հա մա ճա րակ և ե րկ րա շար ժեր են 
լի նե լ�: Շա տե րը ի րենց հա վա տը պի տի 
կորց նեն, մի մյանց պի տի մատ նեն և մի-
մյանց պի տի ա տեն, ա պա բա զ�մ ս�տ 

Æð²ìàÆÜø ºì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N6 / 201726



27

մար գա րե ներ պի տի ել նեն և շա տե րին 
մո լո րեց նեն: Ա նօ րե ն� թյան շա տա նա լ�ց 
շա տե րի սե րը պի տի ցա մա քի: Ար քա յ�-
թյան ա վե տա րա նը պի տի քա րոզ վի ամ-
բողջ աշ խար հ�մ` ի բրև վկա յ� թյ�ն բո-
լոր ժո ղո վ�րդ նե րի, և ա պա պի տի գա 
վախ ճա նը (Մատ թե ոս 24, 7-14): 

Աշ խար հի վախ ճա նից և Քրիս տո սի 
Ե րկ րորդ գա լ�ս տից ա ռաջ հայտն վե-
լ� է հա կաք րիս տո սը: Պո ղոս ա ռա քյալն 
ա ս�մ է. « Տի րոջ օ րը չի գա, մինչև որ նախ 
չգա Տի րոջ դեմ վեր ջին ա պս տամ բ� թյ�-
նը, և չհայտն վի ա նօ րե ն� թյան մարմն ա-
ց� մը ե ղող մար դը` կորս տի սահ ման ված 
հա կա ռա կոր դը, որ կընդ դի մա նա Ա ստ-
ված կոչ վող և մարդ կան ցից պաշտ ված 
ա մեն բա նի: Նա մինչև ի սկ կնս տի Ա ստ-
ծո տա ճա ր�մ և ի նքն իր մա սին կհայտ-
նի, թե Ա ստ ված է» (Բ Թե սա ղո նի կե ցի-
նե րի 2, 3-4): Այդ ա նօ րե նին տեր Հի ս� սը 
կս պա նի իր բե րա նի շն չով և կոչն չաց նի 
իր հայտ ն� թյամբ` իր գալս տյան ժա մա-
նակ) Բ Թե սա ղո նի կե ցի նե րին 2, 8):

Ք րիս տո սի Ե րկ րորդ գա լ�ս տը լի նե-
լ� է խիստ հան դի սա վոր: Նա հայտն վե-
լ� է իր ամ բողջ փառ քով, որ պես Ե րկնքի 
և ե րկ րի տի րա կալ, հայտն վե լ� է ոչ թե 
մի այ նակ, այլ հրեշ տակ նե րի � ղեկ ց�-
թյամբ: Ա վե տա րա ն�մ աս ված է, որ 
Մար դ� Որ դին գա լ� է կայ ծա կի նման, 
ո րը ե րբ փայ լա տա կի, պի տի լ� սա վո րի 
ամ բողջ ե րկ նա կա մա րը` ար ևել քից ա րև-
մ�տք (Մատ թե ոս 24, 27): Նախ, Մար դ� 
Որ դ� նշա նը կեր ևա ե րկն ք�մ, և աշ-
խար հի բո լոր ժո ղո վ�րդ նե րը կող բան, 
ե րբ տես նեն Մար դ� Որ դ�ն, որ գա լիս 
է ամ պե րի վրա բազ մած` զո ր� թյամբ և 

մեծ փառ քով (Մատ թե ոս 24, 30):
 Տի րոջ` փառ քով և զո ր� թյամբ 

հայտնվե լ�ց հե տո տե ղի կ� նե նա մե-
ռել նե րի հա ր� թյ� նը: Ա ստ ծո փո ղը կհն-
չի, Ա ստ ծո զո ր� թյամբ բո լոր մե ռել նե րը 
հա ր� թյ�ն կառ նեն, նրանց մար մին-
նե րը կմի ա նան ի րենց հո գի նե րին: Այն 
մար դիկ, ով քեր ո ղջ կլի նեն Քրիս տո սի 
Ե րկ րորդ գալս տյան ժա մա նակ, կփո-
խա կերպ վեն: Պո ղոս ա ռա քյալն ա ս�մ 
է, որ ե րբ վեր ջին փո ղը հն չի, բո լորն էլ 
հան կարծ պի տի նո րոգ վեն մի ա կն թար-
թ�մ: Մե ռել նե րը պի տի հա ր� թյ�ն առ-
նեն ա նեղծ մար մին նե րով, և ող ջե րը` 
նո րոգ վեն, ո րով հետև մարդ կանց եղ-
ծա նե լի բն� թյ� նը պետք է ա նեղծ բն�-
թյան փոխ վի, մահ կա նա ց� բն� թյ� նը` 
ան մահ բն� թյան (Ա Կորն թա ցի նե րի 15, 
52-53) :

 Մե ռել նե րի հա ր� թյ� նից հե տո վրա 
կհաս նի այս նյ� թա կան աշ խար հի վախ-
ճա նը, եր կինքն � եր կի րը կան հե տա նան 
(Մատ թե ոս 24, 35): Աշ խար հը կվե րա-
փոխ վի հրով, ի նչ պես Նոյի ժա մա նակ 
վե րա փոխ վեց ջրով: Պետ րոս ա ռա քյալն 
ա ս�մ է` Եր կին քը կչ քա նա շա ռա չյ� նով, 
ե րկ նային մար մին նե րը կվառ վեն � կհալ-
վեն, և եր կի րը կան հե տա նա իր ամ բողջ 
բո վան դա կ� թյամբ (Բ Պետ րոս 3, 10): 
Քրիս տո նյա նե րը պետք է ապ րեն մա ք�ր 
և ա ստ վա ծա պաշտ կյան քով` սպա սե-
լով և ջա նա լով ա րա գաց նել Տի րոջ օր վա 
գա լ�ս տը, ե րբ եր կին քը կրա կով կայր-
վի � կչ քա նա և ե րկ րային մար մին նե րը 
կվառ վեն � կհալ վեն, և այն ժամ կլի նի 
մի նոր եր կինք � նոր եր կիր (Բ Պետ-
րոս 3, 11-13): Այ սինքն` այս աշ խար հը 
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կվե րա փոխ վի լա վա գ�յն մի վայ րի, � ր 
իշ խե լ� է ար դա ր� թյ� նը, և այն հար մա-
րեց ված կլի նի նո րոգ ված մար մին նե րով 
մարդ կանց հա մար: Վար դան Այ գեկ ցին 
այդ ի րա դար ձ� թյ�ն նե րը նկա րագ ր�մ 
է հետ ևյալ կերպ. « Եվ ա պա լ�յ սի հրա-
բոր բոք և ճա ռա գայ թաձև փայ լից � ահ-
ռե լի ո րո տից կդո ղան լեռ ներն � բլ�ր նե-
րը և կհալ վեն � կհա վա սար վեն դաշ տե-
րին: Կշարժ վեն ան դ�նդ ներն աշ խար հի 
հիմ քե րով հան դերձ, և կհն չի փո ղը, ո րը 
հրեշ տա կա պե տի ձայնն է, � կա սի. « Վե՛ր 
կա ցեք, նն ջե ցյալ նե՛ր, ո րոնք Ա դա մից եք, 
ա հա` գա լիս է Նա, Ով ձեզ ստեղ ծեց»: 
Եվ Ա ստ ծո զո ր� թյ� նը, որ ո չն չից ստեղ-
ծեց ա րա րած նե րին, խառնվե լով` կմի ա-
նա հրեշ տա կա պե տի ձայ նին � սլա ցող 
ա րա գ� թյամբ կանց նի մինչև ան դ�նդ-
նե րը և կշար ժի բո լոր ստեղծ ված նե րին, 
ա կն թար թային հրա շա պես նո րոգ մամբ 
ստեղ ծե լով` կկեն սա գոր ծի մարդ կանց 
հող դար ձած մար մին նե րը»:1 

Այ ն� հետև տե ղի է � նե նա լ� Ա հեղ 
դա տաս տա նը: Քրիս տո սը` որ պես դա-
տա վոր, դա տե լ� է մարդ կանց: Ա վե տա-
րա ն�մ աս ված է. «Երբ Մար դ� Որ դին 
իր փառ քով գա բո լոր հրեշ տակ նե րի 
հետ, այն ժա մա նակ նա պի տի նս տի իր 
թա գա վո րա կան գա հի վրա: Բո լոր ազ-
գե րը կհա վաք վեն նրա գա հի դի մաց, և 
նա մարդ կանց պի տի բա ժա նի ի րա րից, 
ի նչ պես որ հո վիվն է զա տ�մ ոչ խար նե-
րին այ ծե րից» (Մատ թե ոս 25, 31-32): Դա-
տաս տա նը սոս կա լի է լի նե լ� մե ղա վոր-
նե րի, և բերկ րա լի` ար դար նե րի հա մար: 
1 Վարդան Այգեկցի, Խրատներ, Թեհրան, 2005, 
էջ 207:

Վար դան Այ գեկ ցին ա ս�մ է. «Ըստ մար-
գա րե ի. «Այդ օ րը մե ղա վոր նե րի հա մար 
չար գի շեր է, խա վա րա մած � մա ռախ-
լա պատ» (Հոբ 4,4) և նրանց մշտն ջե նա-
վոր ող բի և ս� գի սկիզ բը: Ի սկ ար դար-
նե րի հա մար այն օ րը բա րի է և գե րա-
զանց լ�յս, ի նչ պես նաև նրանց ան ճառ 
և հա վի տե նա կան հանգս տի սկիզբ»2: 
Մե ղա վոր նե րը սար սա փե լի վի ճա կ�մ 
կհայտն վեն, ո րով հետև կտես նեն, որ ան-
դ�նդ նե րի հ� րը և հրե ղեն որ դը ե ռ�մ են 
ի րենց հա մար, և հո ս�մ են հրե ղեն գե-
տեր, հոր դ�մ են բո ցե ղեն հե ղեղ ներ, ծա-
վալ վ�մ է ծո վա ցած հ� րը, հ�յժ զար հ�-
րե լի ճայ թյ�ն ներ և դղր դյ�ն ներ, ա մեն 
կող մից ան սպառ փայ լա տա կ�մն եր � 
ան պատ մե լի հրաձ գ� թյ�ն ներ, լ� սե ղեն 
զոր քե րի ձայ ներ, դա տա վո րի ա հար կ�-
թյ�ն և այլ ան պատ մե լի հրաշք ներ3:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին այս ա մե նը տես-
ն�մ է իր հո գ� աչ քե րով, լս�մ ա հեղ 
դա տաս տա նի ա հա վոր ձայ նե րը, ո րոնք 
նրա դեմ ե րկ ն�մ են մար տի մա քառ-
ման գր գիռ ներ: Ար դեն այս կյան ք�մ նա 
զգ�մ է իր մեջ է � թյ� նը հ� զող ներ հակ 
շար ժ�մն եր և խ�ռն ամ բոխ վող խռո վ�-
թյ�ն ներ, չար � բա րի խոր հ�րդ նե րը 
բախ վ�մ են մի մյանց և նրան դարձ ն�մ 
մահ վան գե րի: Նա րե կա ցին գի տակ ց�մ 
է, որ ե թե չա պաշ խա րի և մեղ քե րի թո ղ�-
թյ�ն չս տա նա`   

         Ա պա և ի նձ է մո տե ցել հա վետ 
              թա գա վո ր թյնն  մարմն ա ցյալ Աս տ ծո, 
Ո րը են թա կա պի տի գտ նի ի նձ մե ծա պես
                                          ծանր   հա տ ցմն ե րի, 

2 Ն�յն տեղ�մ, էջ 211:
3 Ն�յն տեղ�մ, էջ 212:
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Այն բազ մա պի սի մե ղան չմն ե րի հա մար իմ բո լոր, 
Ո րոնք հի րա վի ամ բաս տա նե լով` դա տեն 
                                    ինձ պի տի ա վե լի սաս տիկ,
 Քան թե բարձ րա ցող նրա ձեռքն հժ կ, 
Որ մի ժա մա նակ ե դով մայե ցի և փղշ տա ցի 
                         և այլ բար բա րոս ազ գե րի զար կեց:

   (Բան ԱԲ)

 Ու ե թե, ը ստ Նա րե կա ց�, նրանց չար-
չա րանք նե րը կար ճատև ե ղան, ա պա իր 
մեղ քե րի պա տի ժը ոչ վերջ � նի, ոչ էլ 
սահ ման: Ի րեն սպա ս�մ են վախ, գ�բ, 
ան ճո ղոպ րե լի տագ նապ, մշ տա կան 
ա մոթ և այլ պա տիժ ներ:

 Քա նի որ Ա հեղ դա տաս տա նի ըն թաց-
ք�մ մե ղա վոր նե րը և ար դար նե րը հա-
տ� ց�մ են ստա նա լ� ը ստ ի րենց գոր-
ծե րի, Ա հեղ դա տաս տա նը Նա րե կա ցին 
ան վա ն�մ է հա տ�ց ման դա տաս տան: 
Այս պի սով` Գրի գոր Նա րե կա ց� Մա տյա-
նի ի րա վա բա նա կան ըն թեր ց� մը հնա-
րա վո ր� թյ�ն է ըն ձե ռ�մ պար զե լ�, որ 
նրա ն�մ առ կա են ի նչ պես ա պաշ խա ր�-
թյան, այն պես էլ հա տ�ց ման դա տաս-
տա նի պատ կեր ներ: Այդ պատ կեր նե րը 
Մա տյա ն�մ հա ճախ փոխ ներ թա փանց-
ված են, սա կայն Մա տյա նը նվիր ված է 
ա ռա վե լա պես ա պաշ խա ր� թյան դա-
տաս տա նին: Մա տյա նի ի րա վա բա նա-
կան ըն թեր ց� մը հնա րա վո ր� թյ�ն է 
տա լիս նաև պար զե լ� ի նչ պես ա պաշ-
խա ր� թյան, այն պես էլ հա տ�ց ման դա-
տաս տա նի ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը 
ե րկ րային դա տաս տա նի և մի մյանց հետ 
հա մե մա տ� թյան մեջ: 

Ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա նի 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը բա ցա հայ-
տե լ� հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել, թե 
այդ դա տաս տանն ով է ի րա կա նաց ն�մ, 
ով քեր են դա տա վա ր� թյան մաս նա կից-
նե րը և դա տաս տա նի ըն թաց ք�մ ի նչ 
հար ցեր են քն նարկ վ�մ, ո րն է դա տա-
րա նի քն նարկ ման ա ռար կան: 

Ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա ն�մ 
Դա տա վորն Ա ստ ված է` Ս�րբ Եր րոր-
դ� թյ� նը: Քրիս տո նե ա կան վար դա պե-
տ� թյ� նը հս տակ տար բե ր�մ է Ա ստ ծո 
բն� թյ� նը և ե րեք դեմ քե րը` Հայր, Որ դի, 
Ս�րբ Հո գի: Ա ստ ված � նի մեկ բն� թյ�ն 
և ե րեք դեմք: Մեկ բն� թյան և ե րեք դեմ-
քի, Ե րե քի և Մե կի խորհր դա վոր ն�յ ն�-
թյ� նը մե ծա գ�յն ա ռեղծ ված է, ո ր�մ 
դրս ևոր վ�մ է Ա ստ ծո ան ճա նա չե լի � թյ�-
նը: Մեր Հա վա տո Հան գա նակն ա ս�մ է, 
որ հա վա տ�մ ե նք մի Ա ստ ծո` Ա մե նա կալ 
Հո րը` ե րկն քի և ե րկ րի, եր ևե լի նե րի և 
ա ներ և�յթ նե րի Ա րար չին: Այ ն� հետև հի-
շա տակ վ�մ է Որ դին` ծն ված Հայր Ա ստ-
ծ�ց` մի ա ծին, Հոր է � թյ� նից, Ա ստ ված 
Ա ստ ծ�ց, ծն�նդ և ոչ ա րա րած: Հա վա-
տո Հան գա նա կ�մ մյ�ս դեմ քը` Ս�րբ 
Հո գին, բն� թագր վ�մ է որ պես ա նե ղին 
և կա տա րյալ, որ խո սեց օ րեն ք�մ, Մար-
գա րե նե ր�մ և Ա վե տա րան նե ր�մ: 

Աստ ծո ե րեք դեմ քերն � նեն մի է �-
թյ�ն և բն� թյ�ն: Ս�րբ Եր րոր դ� թյան 
դեմ քե րը կամ ան ձե րը հա մա գո են, և այն 
ա մե նը, ի նչ աս վ�մ է նրան ցից մե կի մա-
սին, վե րա բե ր�մ է նաև մյ�ս նե րին: Սա-

Ա պաշ խա ր- թյան դա տաս տան
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կայն նրանց, այ ն� ա մե նայ նիվ, չի կա րե-
լի շփո թել: Ս�րբ Եր րոր դ� թյան ան ձե րը 
տար բեր վ�մ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե-
րով: Հայ րը Որ դ� ծնն դյան և Ս�րբ Հո-
գ� բխ ման պատ ճառն է և սկիզ բը: Ին քը` 
Հայ րը, եր բեք ծն�նդ կամ բխ�մ չէ: Որ-
դին ծն�նդ է, բայց ոչ ա րա րած, և մի այն 
դրա նով է տար բեր վ�մ մյ�ս ան ձե րից: 
Ս�րբ Հո գին մյ�ս նե րից տար բեր վ�մ է 
իր բխ մամբ, այ սինքն` Հայ րը, Որ դին և 
Ս�րբ Հո գին մի մյան ցից տար բեր վ�մ են 
խիստ ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րով, մյ�ս 
բո լոր հատ կա նիշ նե րով նրանք ն�յ նա-
կան են:

 Միջ նա դա րի հայ ա ստ վա ծա բան Գրի-
գոր Վար դա պե տը (շատ հե տա զո տող նե-
րի հա մոզ մամբ նա ն�յն ին քը` Գրի գոր 
Նա րե կա ցին է), ան դրա դառ նա լով Ս�րբ 
Եր րոր դ� թյան ան ձե րի տար բե րա կիչ 
հատ կա նիշ նե րին, նշ�մ է. «Եվ, ը ստ ան-
ձե րի, հատ կ� թյ�ն նե րը ևս տար բեր վ�մ 
են, ո րոնք են` ծնո ղ� թյ�ն, ծնե լի � թյ�ն և 
ե լո ղ� թյ�ն: Քան զի եր բեք Հայ րը ծն�նդ 
կամ ե լո ղ� թյ�ն չէ, և ոչ Որ դին` ծնող կամ 
բխող, և ոչ Հո գին` ծն�նդ կամ ծնող: Այլ 
ծնո ղ� թյ� նը միշտ պատ շաճ է Հո րը, 
ծնե լի � թյ� նը` Որ դ�ն, և ե լո ղ� թյ� նը` 
Հո գ�ն, քան զի ի նչ պես ան ձերն են ան-
փո փո խե լի, այդ պես էլ հատ կ� թյ�ն նե-
րը»1:

 Մեր Հա վա տո Հան գա նա կի կե տե-
րից մեկն էլ այն է, որ Ս�րբ Եր րոր դ�-
թյան ան ձե րից մե կը` Որ դին, մեզ` մարդ-
կանց հա մար և մեր փր կ� թյան հա մար 
ե րկնքից իջ նե լով, մարմն ա ցավ, մար դա-
1 Գրիգոր Վարդապետ, Խոսք ճշմարիտ հավատքի 
և առաքինասեր վարքի մասին, Երևան, 1992, էջ 14:

ցավ, Ս�րբ Հո գով կա տա րե լա պես ծն վեց 
Ս�րբ Կ�յս Մա րի ա մից, ո րով վերց րեց 
մար մի նը, հո գին և միտ քը և ա մե նայն ի նչ 
որ � նի մար դը` ճշ մար տա պես և ոչ են-
թադ րա բար: Չար չար վեց, խաչ վեց, թաղ-
վեց, եր րորդ օ րը հա ր� թյ�ն ա ռավ, ն�յն 
մարմն ով ե լավ եր կինք և նս տեց Հոր աջ 
կող մ�մ: Գա լ� է ն�յն մարմն ով և Հոր 
փառ քով` դա տե լ� ող ջե րին և մե ռյալ նե-
րին: Նրա թա գա վո ր� թյ� նը վախ ճան 
չ� նի:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին Ա ստ ծ�ն հա-
մա ր�մ է բա րե րար, հզոր, ա հա վոր, 
շնոր հա տ�, բա րի, ո ղոր մած Հայր, � մ 
ա ն�նն ան գամ նրա մե ծ� թյ�նն � գթ�-
թյ�նն � մտեր մ� թյ�նն է ա վե տա րա-
ն�մ: Ա ստ ված քաղցր է դժ նի նե րի և ան-
գոհ նե րի հա մար: Որ դին էլ նման է միշտ 
Հո րը, Նրա ձեռքն էլ զո րեղ է Իր Հոր 
ձեռ քի պես, ան ժա մա նակ տե ր� թյամբ 
ա հեղ` Հոր ա րար չ� թյամբ Ի նքն էլ բարձ-
րա ցած: Նաև Ս�րբ Հո գին ճշ մար տ�-
թյան, բխե լով Հո րից ան սպա ռո րեն, ի բրև 
ա ստ վա ծային կա տա րյալ իս կ� թյ�ն և 
է � թյ�ն մշտն ջե նա կան, ը ստ ա մե նայ նի 
հա վա սար է Հո րը և իշ խա ն� թյամբ` փա-
ռա կից Որ դ�ն (Բան ԺԳ, Ա): Այ ն� հետև 
Նա րե կա ցին փոք րա թիվ տո ղե րի մեջ 
սեղմ ամ փո փ�մ է Հա վա տո Հան գա նա-
կի հիմն ա կան դր�յթ նե րը: Նա ա ս�մ է.

Եր րյակ ան ձնա վո ր թյն` հա մակ ան քնին,
 Հա տկ ա ռանձ նա ց մով տրոհ ված ան ձեր,
 Բայց մի ա վոր ված հա մա զ գ թյամբ,
 Նյ նա գո բն թյամբ տի րա պես, ան շփոթ և
                                                   ա նանջր պետ
 Միև նյն կամ քով և գոր ծակ ց թյամբ, 
Ոչ մե կը մյ սից ա վա գա գյն չէ, 
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Եվ ոչ էլ մի ա կն թարթ նյ նիսկ մեկ-մյ սից
                                               ն վազ ե րբ ևի ցե, 
Այլ ի բրև պատ ճառ ե րկ նային սի րո ան ստ վեր
                               լյ սի, հայտն ված մեր մեջ,
Սր բա ց թյան մի ակ պսա կով` ան սկզբ նա բար 
                                        աստ վա ծա բան ված: 

  (Բան ԺԳ, Ա)

Բ ն� թագ րե լով Ա ստ ծ�ն` Գրի գոր Նա-
րե կա ցին օգ տա գոր ծ�մ է ի նչ պես հաս-
տա տա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան 
ո րո շար կ�մն եր: Ա ստ ված մի կող մից 
ան քնին է, ան պա րագ րե լի, ան մեր ձե նա-
լի, ա նըմբռ նե լի, ա նի մա նա լի, ան ճա ռե լի, 
ան տե սա նե լի, ան շո շա փե լի, ա նո րո շե լի, 
ան սկիզբ, ան ժա մա նակ, ա նեղ, ան վերջ, 
ան սահ ման, ան պատ ճառ և այլն, մյ�ս 
կող մից` բա րի, գթած, ո ղոր մած, ար դար, 
դա տա վոր, խնա մող, ա հեղ, ա հար կ�, 
սոս կա լի, հզոր, կամ` ար դար ա րե գակ, 
օ րհ նյալ ճա ռա գայթ, լ� սե ղեն պատ կեր, 
ան ձկա լի փա փագ, բա ր� բերկ ր� թյ�ն, 
հ� սա տ� տե սիլ, գո վյալ ե րկ րա վոր, փա-
ռաց թա գա վոր, խոս տո վա նյալ կյանք և 
այլն: Ա ստ ծո այս տար բեր ո րո շար կ� մե-
րի մեջ ա կն հայտ հա կա ս� թյ�ն կա: Ե թե 
Ա ստ ված, ա սենք, ա նի մա նա լի, ա նըմբռ-
նե լի և ան ճա ռե լի է, ի նչ պե՞ս կա րե լի է 
ա սել, որ Նա բա րի է, ար դար, դա տա-
վոր, ո ղոր մած, գթած և այլն: Այդ հա կա-
ս� թյ� նը թվա ցյալ է, ո րի մեջ խո րա մ�խ 
լի նե լ� հա մար ան հրա ժեշտ է ան դրա-
դառ նալ նաև Ա ստ ծո ներ գոր ծ� թյ�ն նե-
րի և ա ստ վա ծա ճա նա չո ղ� թյան խն դիր-
նե րին: 

Իր է � թյ� նից դ�րս Ա ստ ված 
հայտնվ�մ է ներ գոր ծ� թյ�ն նե րի մի-
ջո ցով, ո րոնք նրա բն� թե նա կան զո-
ր� թյ�ն նե րի ար տա հայ տ� թյ�նն են: 

Ա ստ ծո բն� թե նա կան զո ր� թյ�ն ներն 
ան բա ժա նե լի են Նրա բն� թյ� նից, և այդ 
զո ր� թյ�ն նե րի մի ջո ցով է, որ Ա ստ ված 
գոր ծ�մ է, դրս ևո ր�մ է Ի րեն: Ա ստ ծո 
ներ գոր ծ� թյ�ն նե րը Նրա մի աս նա կան 
բն� թյան ճա ռա գ�մն երն են: Ա ստ ված 
ներ կա է այդ ճա ռա գ�մն ե րի մեջ իր ե րեք 
ան ձե րով, ը նդ ո ր�մ` Ա ստ ծո ներ գոր ծ�-
թյ�ն նե րի աղ բյ� րը Հայրն է, ներ գոր ծո-
ղը` Որ դին` Ս�րբ Հո գ� մեջ: Ա ստ վա ծա-
բա նա կան գրա կա ն� թյան մեջ նշ վ�մ է, 
որ թեև Ա ստ ված ա րա ր�մ և գոր ծ�մ է 
Իր ներ գոր ծ� թյ�ն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
ներ թա փան ց�մ են գո յ� թյ�ն � նե ցող 
ա մեն ի նչ, սա կայն նրանք պայ մա նա վոր-
ված չեն ա րա րած նե րի գո յ� թյամբ: Ա րա-
րա ծը կա րող էր և չլի նել, բայց Ա ստ ված, 
այ ն� ա մե նայ նիվ, ի րեն կդրս ևո րեր Իր 
է � թյ� նից դ�րս, ի նչ պես իր ճա ռա գայթ-
նե րի մեջ փայ լող ա րևն է շո ղար ձա կ�մ 
ա րե գակ նային սկա վա ռա կից դ�րս, ան-
կախ այն բա նից` իր լ�յսն ըն կա լող ա րա-
րած ներ կա՞ն, թե՞ ո չ2: 

Ինչ վե րա բե ր�մ է ա ստ վա ծա ճա նա-
չո ղ� թյա նը, ա պա քրիս տո նե ա կան վար-
դա պե տ� թյ� նը հնա րա վոր է հա մա ր�մ 
Ա ստ ծո ճա նա չո ղ� թյան եր կ� � ղի, ո րն 
ա ռա ջին ան գամ հս տակ ձևա կեր պել է 
Դի ո նի սի ոս Ա րե ո պա գե ցին: Այդ � ղի նե-
րից մե կը հաս տա տ�մն ե րի կամ կա տա-
ֆա տիկ � ղին է, մյ� սը` բա ցա ս�մն ե րի 
կամ ա պո ֆա տիկ � ղին: Հաս տա տ�մ-
նե րի մի ջո ցով մենք ստա ն�մ ե նք Ա ստ-
ծո մա սին ո րոշ գի տե լիք ներ, սա կայն 

2 Лосский Вл. Очерк Мистического Богословия 
Восточной Церкови// Мистическое Богословие, Киев. 
1991.С. 144.
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այս � ղին կա տա րյալ չէ: Բա ցա ս�մն ե րի 
մի ջո ցով մենք հայտն վ�մ ե նք կա տա-
րյալ ան գի տ� թյան մեջ, և այն իր բն�յ-
թով ան ճա նա չե լի Ա ստ ծ�ն ճա նա չե լ� 
կա տա րյալ � ղի է, քա նի որ ճա նա չո ղ�-
թյան ա ռար կան այն է, ի նչ գո յ� թյ�ն �-
նի, մինչ դեռ Ա ստ ված գո յ� թյ�ն � նե ցող 
ա մեն ին չի սահ ման նե րից ան դին է: Դի ո-
նի սի ոս Ա րե ո պա գե ցին նշ�մ է, որ բո լո-
րի բա րի պատ ճա ռը և՛ բազ մա բա նե լի է, 
և՛ սա կա վա բա նե լի, մի ա ժա մա նակ` ան-
ճա ռե լի է խոս քի և մտ քի հա մար: Այ ն�-
հետև, շեշ տե լով, որ բո լոր զգա լի նե րի և 
ի մա ցա կան նե րի գե ր� նակ պատ ճա ռը ո ՛չ 
զգա լի նե րից է, ո ՛չ ի մա ցա կան նե րից, Դի-
ո նի սի ոս Ա րե ո պա գե ցին նշ�մ է. « Նա ոչ 
խոսք է, ոչ էլ ա ն�ն, ոչ էլ գի տ� թյ�ն, ոչ 
խա վար է և ոչ էլ լ�յս, ոչ մո լո ր� թյ�ն և 
ոչ ճշ մար տ� թյ�ն: Նրան ա մեն ևին հնա-
րա վոր չէ հաս տա տել կամ բա ցա սել, այլ 
նրան վե րա բե րող հաս տա տ�մն երն � 
բա ցա ս�մն երն ա նե լով, Նրան ոչ հաս-
տա տ�մ ե նք, ոչ էլ բա ցա ս�մ: Ո րով-
հետև ա մեն տե սակ հաս տա տ� մից վեր 
է ա մե նայ նի ա մե նա կա տա րյալ և մի ե ղեն 
Պատ ճա ռը և ա մեն բա ցա ս� մից վեր է 
ա մեն ին չից պար զո րեն ա զատ գե ր� նա-
կ� թյ� նը, և ան դին է, քան բո լորս»1: Դա 
նշա նա կ�մ է, որ ե րբ Ա ստ ծ�ն ան վա ն�մ 
ե նք ան սկիզբ, ան մահ, ան ճառ և այլն, 
ա պա պետք է նկա տի � նե նալ, որ Ա ստ-
ված, այո՛, ան սկիզբ է, ան մահ, ան ճառ, 
բայց և ո ՛չ ան սկիզբ է, ո ՛չ ան մահ, ո ՛չ ան-
ճառ, քան զի վեր է սկզ բից � վախ ճա նից, 
կյան քից � մահ վա նից, ճա ռե լի � թյ� նից 
1 Դիոնիսիոս Արեոպագեցի, Աստվածաբանական 
երկեր, Երևան 2013, էջ 207, 211:

և ան ճա ռե լի � թյ� նից: 
Եվ ե րբ ա ս�մ ե նք Ա ստ ված բա րի է, 

ար դար, ո ղոր մած և այլն, ա պա պետք է 
նկա տի � նե նանք, որ Ա ստ ված ի րոք բա-
րի է, ար դար և ո ղոր մած, բայց և ո ՛չ բա րի 
է, ո ՛չ ար դար, ո ՛չ ո ղոր մած, քան զի վեր է 
բա ր�ց և չա րից, ար դա րից և ա նի րա վից, 
ո ղոր մ� թյ� նից և ա նո ղոր մ� թյ� նից:

 Միջ նա դա րի հայ ա ստ վա ծա բան և 
փի լի սո փա Վահ րամ Րա բ� նին, խո սե լով 
Ա ստ ծո հաս տա տա կան և բա ցա սա կան 
ո րո շար կ�մն ե րի մա սին, նշ�մ է. « Բա-
ցա սա կան (բաց բար ձա կան, ան ճա ռե լի) 
ա ստ վա ծա բա ն� թյ�նն Ա ստ ծո հա մար 
ա վե լի բարձր է և հրա շա փառ է, քան դրա-
կա նը (վերդ րա կա նը, ճա ռե լին): Եվ դրա-
կան են, ե րբ Ա ստ ծ�ն ա ս�մ ե նք թա գա-
վոր` նրա վրա ա վե լաց նե լով ա մե նայն ի նչ 
և՛ Տեր, և՛ Բա րի, և՛ Լ�յս, և՛ Ի մաս տ� թյ�ն, 
և՛ Զո ր� թյ�ն, և՛  Բարձ րյալ, և՛ Հզոր և այլ 
նմանն ներ, ո րոնք բա ցա սա կա նից ա վե լի 
նվազ են: Եվ բա ցա սա կան են, ե րբ Նրան 
վեր հա մա րե լով ա ս�մ ե նք Ա նս կիզբ, 
Ան մահ, Ան հաս, Ան ճառ, Ա նեղ, Ա ներբ, 
Ա ն�ր, Ան վախ ճան, քան զի սրան ցով բա-
ցա ռե լով ե նք ա ս�մ, թե Ա ստ ված այ սինչ 
չէ և այ նինչ չէ, ճա ռե լի չէ, ան հա սա նե լի 
չէ, որ ևէ տեղ չի գտն վ�մ և թե` ի ՞նչ է և ո ՞վ 
կա րող է նրա մա սին որ ևէ մե կին հայտ-
նել, այ ս� հան դերձ, ա ռա վել է, քան այն, 
որ վրան ա վե լաց նե լով, աս վ�մ է` Ա ստ-
ված այ սինչ է կամ այ նինչ»2:

 Հարկ է նշել, որ ե թե Ա ստ ծո բա ցա-
սա կան ո րո շար կ�մն ե րը վե րա բե ր�մ 
են Ա ստ ծո բն� թյա նը, ա պա դրա կան 
2 Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորիկ, Երևան, 1995, 
էջ 242:
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ո րո շար կ�մն ե րը վե րա բե ր�մ են նրա 
ներ գոր ծ� թյ�ն նե րին: Եվ ե րբ Գրի գոր 
Նա րե կա ցին Ա ստ ծո մա սին հաս տա-
տե լով ա ս�մ է, որ Նա Բա րի է, Ար դար, 
Ո ղոր մած, Գթա սիրտ և այլն, այդ ա մե նը 
վե րա բե ր�մ է ոչ թե Ա ստ ծո բն� թյա նը, 
այլ ներ գոր ծ� թյ�ն նե րին, և ե րբ բա ցա-
սե լով ա ս�մ է, որ Ա ստ ված ան սկիզբ 
է, ան վախ ճան, ան սահ ման և այլն, այդ 
ո րո շար կ� մե րը վե րա բե ր�մ են Ա ստ ծո 
բն� թյա նը: Այս տե ղից պարզ է նաև, թե 
Մա տյա ն�մ ի նչ պի սին է Ա ստ ված որ պես 
Դա տա վոր: Մեր տկար միտ քը չպետք է 
մո լո ր� թյան մեջ ը նկ նի և Ա ստ ծ�ն Դա-
տա վոր հա մա րի, ճիշտ այն պի սին, ի նչ-
պի սին ե րկ րային դա տա վորն է: Մա տյա-
ն�մ թե պետ Ա ստ ված Դա տա վոր է, բայց 
նա ա վե լին է, քան դա տա վո րը:

Գ րի գոր Նա րե կա ց� նա խա ձեռ-
նած ա պաշ խա ր� թյան դա տաս տա ն�մ 
կարևոր դեր է վե րա պահ ված դա տա խա-
զին, ո րն այդ դա տա վա ր� թյ� ն�մ հան-
դես է գա լիս որ պես մե ղադ րող կողմ: Ժա-
մա նա կա կից պատ կե րա ց�մն ե րով դա-
տա խա զը դա տա վա ր� թյան այն մաս նա-
կիցն է, ո րը դա տա րա նին ներ կա յաց ն�մ 
է ամ բաս տա նյա լի կող մից կա տա րած 
հան ցան քը, ա պա ց� ց�մ նրա մե ղա վո-
ր� թյ� նը և պա հան ջ�մ հա մա պա տաս-
խան պատ ժա տե սակ և պատ ժա չափ 
կի րա ռել: Այս պես` ՀՀ Սահ մա նադ ր�-
թյան 103 հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյան « Դա-
տա խա զ� թյան մա սին» 22.02.2007թ. 
օ րեն քի հա մա ձայն` դա տա խա զ� թյ� նը 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե ր�մ և 
կար գով` դա տա րա ն�մ պաշտ պա ն�մ է 

մե ղադ րան քը, քա ղա քա ցի ա կան հայց է 
ներ կա յաց ն�մ դա տա րան: 

Աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր նե ր�մ 
դա տա խա զա կան այս գոր ծա ռ�յ թը` մե-
ղադ րան քի պաշտ պա ն� թյ� նը դա տա-
րա ն�մ, հա մար վ�մ է պե տա կան այդ 
կա ռ�յ ցի հիմն ա կան, դա սա կան գոր ծա-
ռ�յ թը: 

Ըստ բա ցատ րա կան և ի րա վա բա-
նա կան բա ռա րան նե րի` աշ խար հի շատ 
ե րկր նե ր�մ օգ տա գործ վող «prosecutor» 
բա ռը և ռ� սե րեն «прокурор», 
«прокуратура» հաս կա ց� թյ�ն ներն �-
նեն լա տի նա կան ծա գ�մ և ա ռա ջա ցել են 
լա տի նե րեն «prosecuro» բա ռից, ո րն ար-
տա հայ տ�մ է « հո գ�մ եմ», «ա պա հո վ�մ 
եմ», « կան խ�մ եմ» ի մաստ նե րը3: Ի նչ-
պես լա տի նա կան, այն պես էլ ռ� սա կան 
բա ցատ ր� թյամբ « դա տա խազ» բառն 
ար տա հայ տ�մ է այն պի սի ի մաստ ներ, 
ո րոնք բն� թագ ր�մ են դա տա խա զա կան 
գոր ծա ռ�յթ նե րը` ա պա հո վ�մ են օ րենք-
նե րի կա տա ր� մը, կան խ�մ են օ րի նա-
խախ տ�մն ե րը, հոգ են տա ն�մ, հս կ�մ 
են օ րենք նե րի մի ա տե սակ կի րա ռ� մը: 
Ար տա հայ տ�մ է նաև կա ռա վա րել, կար-
գադ րել, խնա մա կա լել, ներ կա յա ց� ցիչ, 
հա վա տար մա տար ի մաստ նե րը: 

Իր լա տի նա կան ծագ մամբ և ներ կա 
ի մաս տով « դա տա խա զի» (прокурор) 
ի նս տի տ� տը ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել 
է Ֆրան սի ա յ�մ XIV դա ր�մ, որ տեղ դա-

3 Ըստ Վ.Դալի բացատրական բառարանի 
«Прокурор-чи новник, наблюдающий по суду или 
по губернии за вер ным применением и точным 
исполнением законов», Մոսկվա. 2011թ.: 
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տա խա զը հան դես էր գա լիս որ պես թա-
գա վո րա կան գան ձա րա նի, պե տա կան 
շա հե րի պաշտ պան1: 1355 – 1360 և 1371 
թվա կան նե րի օր դո նանս նե րով դա տա-
խա զին վե րա պահ վ�մ է նաև քրե ա կան 
հե տապնդ ման ի րա վ�ն քը2: Որ պես զ�տ 
մե ղադ րա կան գոր ծա ռ�յթ ի րա կա նաց-
նող, պե տ� թյան և նրա օ րի նա կան շա-
հե րը պաշտ պա նող մար մին` դա տա խա-
զի ի նս տի տ� տը (պե տա կան մե ղադ րո ղի 
գոր ծա ռ�յթ) Ֆրան սի ա յ�մ ստեղծ վել 
է 1792 թվա կա նին և մի այն 1808 թվա-
կա նին ստա ցել է իր ա վար տ�ն ձևն 
այն ի մաս տով, ի նչ պի սին շա ր� նա կ�մ 
է մնալ առ այ սօր3: Ռ� սաս տա ն�մ այդ 
ի նս տի տ� տը ստեղծ վել է 1722 թվա կա-
նին Պետ րոս Մե ծի նա խա ձեռ ն� թյամբ: 
Այ ն� հետև սե նա տին կից ստեղծ վել է 
գլխա վոր դա տա խա զի պաշ տո նը` որ պես 
« պե տ� թյան ա չք և պե տ� թյան գոր ծե-
րի վե րահս կիչ»4: Հե տա գա յ�մ, Ռ� սաս-
տա ն�մ որ պես օ րենք նե րի պահ պան-
ման հսկող մար մին, դա տա խա զ� թյ�նն 
ա վե լի է ը նդ լայն վ�մ, և ե րկ րի նա հանգ-
նե ր�մ ևս ստեղծ վ�մ են նման պաշ տոն-
ներ: Սա կայն դա տա խա զը` որ պես մե-
ղադ րող, քրե ա կան դա տա վա ր� թյ� ն�մ 
հայտն վ�մ է մի այն 1864 թվա կա նին5: 

Որ պես մե ղադ րան քի պաշտ պա ն�-
1Տես  Н.Н. Розинь, Уголовное судопроизводство, С.- 
Петербург, 1914, ст.35:
2 Ն�յն տեղ�մ:
3Ն�յն տեղ�մ էջ 235:
4 Ն�յն տեղ�մ, էջ 241:
5 Տես ն�յն տեղ�մ, էջ 241 242: Մանրամասն տես նաև 
С.М. Соловьев, История России с древнейших времен, 
т 9, М 1963 стр. 451-453, М.Н. Покровский, Избран ные 
произведения. Рисская история с древнейших вре-
мен, т I, М. 1986, стр. 590-591, «Российское законода-
тельство Х-ХХ вв», т4, М. 1986, стр. 182-186.

թյ�նն ի րա կա նաց նող կամ պե տ� թյան 
շա հե րը ներ կա յաց նող մար մին` դա տա-
խա զա կան ի նս տի տ� տը հայտ նի չէր հայ 
ի րա վ�ն քին: Սա կայն 5-րդ դա րի պատ-
միչ նե րից մինչև Մխի թար Գո շի Դա տաս-
տա նա գիր քը (1184), Ա ստ րա խա նի Հայոց 
դա տաս տա նա գիր քը (1765) և «Ո րո գայթ 
փա ռաց»-ը (18-րդ դա րի 70-80-ա կան 
թվա կան ներ) հա ճա խա կի ե նք հան դի-
պ�մ « դա տա խազ» հաս կա ց� թյա նը, 
ո րն ար տա հայ տ�մ էր դա տա վա ր� թյան 
կող մե րից մե կի ի րա վա կան վի ճա կը: Որ-
տե ղի՞ց է փո խառն ված « դա տա խազ» բա-
ռը և ի ՞նչ ի մաս տով է օգ տա գործ վել այն 
հայ հին, միջ նա դա րյան և նոր շր ջա նի 
ի րա վ�ն ք�մ: Հին գե րորդ դա րի պատ միչ 
Ե ղի շեն, իր « Վար դա նի և Հայոց պա տե-
րազ մի մա սին» հայտ նի եր կ�մ խո սե լով 
դա վա ճան Վա սակ Սյ� ն�` որ պես պե-
տ� թյա նը Վար դա նանց պա տե րազ մի 
ժա մա նակ դա վա ճա նած, ան հա վա տա-
րիմ մարզ պա նի մա սին, նշ�մ է, որ նրա 
ազ գա կան նե րը ևս, ով քեր մինչև այդ էլ 
գան գատ վել է ին Վա սա կից « շա ր� նա-
կ�մ է ին մե ղադ րել, ամ բաս տա նել Վա-
սա կին («Եվ մինչ դեռ այս ա մե նայն ամ-
բաս տա ն� թիւն զն մա նէ էր զայն չափ բա-
զ�մ ա ւ�րս, յա ռաջ մա տե ան և ի ւր ազ-
գա կանքն, ո րև յա ռա ջա գոյն դա տա խազ 
լե ալ է ին զն մա նէ ա ռա ջի ար քային6»: 
Այս տեղ դա տա խազ բառն օգ տա գործ-
ված է մեր օ րե րի հա մար էլ սո վո րա կան` 
գան գատ վող, բո ղոք ի մաս տով: Ան շ�շտ, 
գան գատ վել, բո ղո քել բա ռերն ի մաս տով 
բա վա կա նա չափ հա րա զատ են և կա րող 

6  Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին, 
Երևւան, 1989, էջ 270:
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են ն�յ նիսկ ն�յ նաց վել ամ բաս տա նել, 
մե ղադ րել բա ռե րի հետ:

 Հին գե րորդ դա րի մեկ այլ պատ մի չի` 
Ղա զար Փար պե ց� մոտ ևս հան դի պ�մ 
ե նք դա տա խազ եզ րի օգ տա գործ մա նը: 
Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տից հե տո էլ 
Պար սից ար ք� նի քը տար բեր մի ջոց նե-
րով շա ր� նա կ�մ էր Հա յաս տա ն�մ վա-
րել զրա դաշ տա կա ն� թյ� նը տա րա ծե լ�, 
հայե րին հա վա տա փո խ� թյան հա կե լ� 
քա ղա քա կա ն� թյ�ն, ո րին հա մա ռո րեն 
դի մադ ր�մ էր Գյ�տ կա թո ղի կո սը (461-
478թ.), � մ հա մար էլ հայ հա վա տ� րաց 
իշ խան Գա դի շո Մալ խա զը Գյ� տին ամ-
բաս տա ն�մ է Պե րո զի ա ռաջ: Այդ կա-
պակ ց� թյամբ նշ վ�մ է հետ ևյա լը. « Մալ-
խազ Գա դի շոյից այս ամ բաս տա նա կան 
խոս քե րը լսե լով Պար սից թա գա վո րը 
զայ րա ցած` Հայոց ս�րբ կա թո ղի կո սին 
հրա մայեց հաս նել ար ք� նիք և այն տեղ 
պա տաս խան տալ դա տա խա զի խոս քե-
րին»7: Ի նչ պես տես ն�մ ե նք, այս տեղ ևս 
դա տա խազ բառն օգ տա գործ վել է հի-
շա տակ ված գան գատ վող, բո ղո քող, մե-
ղադ րող ի մաստ նե րով: 

Ըստ Հայ կա զյան բա ռա րա նի` « դա-
տա խազ» բա ռը նշա նա կ�մ է. « …Ո սոխ, 
հա կա ռա կորդ ամ բաս տա նող ի դա տաս-
տա նի», ը ստ ն�յն բա ռա րա նի. « Դա տա-
խա զել` ամ բաս տա նել, բո ղո քել, գան գա-
տել յա տե նի»8 կամ « դա տա խա զ� թիւն` 
ամ բաս տա ն� թիւն, բո ղոք, հա կա ռա կ�-
թյ�ն»9: 
7 Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատմ�թյ�ն, 
Երևան, 1983-2, էջ 272-273
8  Նոր բառագիրք հայկազեան լեզ�ի, հ. 1, 
Երևան, 1979 թ., էջ 600:
9  Ն�յն տեղ�մ, էջ:

Ըստ Հր. Ա ճա ռյա նի. « Դա տա խազ… 
դատ պա հան ջող, դա տի մեջ ամ բաս տա-
նող, ո րից` դա տա խա զ� թիւն, ո րի ա ռա-
ջին մասն է դատ, ի սկ ե րկ րորդ մա սը` 
խազ, ան հայտ է…»10: Ը ստ պրոֆ. Ա. Ս�-
քի ա սյա նի` մի շարք բա ռե րի (օ րի նակ` 
դատ, ջա տա գով, պաշտ պան և այլն) 
հետ մի ա սին « դա տա խազ» բա ռը և նշա-
նա կ�մ է « հայց վոր»11: 

Աստ րա խա նի հայոց դա տաս տա-
նագր ք�մ « դա տա խազ» բառն օգ տա-
գործ վ�մ է իր իս կա կան նշա նա կ�-
թյամբ` որ պես հայց վոր, տ� ժող, ո րը 
ո րո շա կի պա հանջ, հայց, բո ղոք, գան-
գատ է ներ կա յաց ն�մ իր ի րա վ�նք նե-
րի պաշտ պա ն� թյան, պատ ճառ ված 
նյ� թա կան վնա սի վե րա կանգն ման 
հա մար, այդ ի րա վ�նք նե րի խախտ ման 
հա մար մե ղադ ր�մ որ ևէ մե կին: « Դա-
տա խազ ա ն� ա նի այն, որ վասն ո րոյ և 
ի ցէ պատ ճա ռաց` քարշ է զոք ի դա տաս-
տան և խնդ րէ ի նմա նէ ը ստ դա տո ղ�-
թե ան իւ րոյ զիր ի նչ ը ստ ի րա ւանց, կամ 
ց� ցէ զիր ի նչ ի վե րայ նո րին գոր ծե ցե ալ 
ի նմա նէ, որ ար գե լե ալ ի ցէ ի յօ րի նաց»12:

 Դա տաս տա նա գիր քը տա լիս է նաև 
պա տաս խա նո ղի բնո րո շ� մը. « Պա տաս-
խա նօղ ա ն� ա նի այն, որ հրա ւիր մամբ 
10  Հր.Աճառյան, Արմատական բառարան, հ. 1, 
Երևան, 1971, էջ 629:
11 Տես Ա. Ս�քիասյան, Հին իրանական իրավ�նքը 
ըստ Սա սանյան դատաստանագրքի, Երևան, 
1980, էջ 14-17: Ըստ որ�մ, նաև հայցվոր, ինչպես 
նաև մեղադրող անձ իմաստն է արտահայտ�մ 
դատախազի նշանակ�թյամբ օգտա գործվող 
անգլիական prosecutor» բառը / տես Англо русский 
словарь, М. 1988, AS Horby. Oxford student s 
Dictionary of current English, Moscow -Oxford, 1984, 
p.505./:
12 Տես դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց, 
աշխատասիր�թեամբ  Ֆ. Պողոսյանի Երևան, 
1967, էջ ԿԸ-ԿԹ, Հ, ՀՁ, 258-259:
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� մեմն դա տա խա զի կո չե ցե ալ լի նի ի դա-
տաս տան: Ո ւս տի հար կա ւո րի պա տաս-
խա նօղն ը նդ դա տա խա զին հա մա հա-
ւա սար տե ղե աւ կանգ նիլ և դա տաս տա-
նա րա նի և լսել զխն դիր դա տա խա զին»1: 
Դա տաս տա նա գիր քը սահ մա ն�մ է, որ 
դա տա խազ չեն կա րող լի նել «որ դիք ի 
վե րայ ծնօ ղաց, ծնօղք ի վե րայ որ դոց», 
« կին ի վե րայ ա ռն իւ րոյ» և այլն: Ի սկ 
քրե ա կան գոր ծե րով` ար քա յա կան մե-
ծ� թյան կամ Ա ստ ծո դեմ � ղղ ված հան-
ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի (« հայ հո յ� թե ան») 
վե րա բե րյալ, դա տա խազ կա րող են լի նել 
բո լո րը2: Ի դեպ, � շագ րավ է, որ մեր ձա-
վոր ազ գա կան նե րը մի մյանց նկատ մամբ 
դա տա խազ, գան գատ վող, բո ղոք և այլն 
լի նելն ար գե լե լը նա խա տիպ է բա ցար կի: 
Ա ստ րա խա նի Հայոց դա տաս տա նագր քի 
11 հոդ ված ները հս տակ սահ մա ն�մ են 
դա տա խա զի և պա տաս խա նո ղի ի րա վա-
կան վի ճա կը: Հաս կա նա լի է դառ ն�մ, որ 
« դա տա խազ» բառն այս տեղ օգ տա գործ-
վ�մ է իր իս կա կան նշա նա կ� թյամբ, 
այ սինքն` այն պես, ի նչ պես օգ տա գոր ծել 
է Ե ղի շեն, Բյ� զան դը, ի նչ պես այն բա-
ցատր վել է Հայ կա զյան և Ար մա տա կան 
բա ռա րան նե ր�մ և ի նչ պի սին ստ� գա-
բան վ�մ է իր ի րա կան ծագ մամբ` որ պես 
հայց վոր, գան գատ վող, բո ղոք, գան գատ 
տված ան ձ, ամ բաս տա նող, մե ղադ րող և 
այլն: 

Ըստ է � թյան, հա ման ման նշա նա կ�-
թյամբ էր օգ տա գործ վ�մ « դա տա խազ» 
եզ րը ա վե լի վաղ շր ջա նի մի այն պի սի 
ի րա վա կան հ� շար ձա ն�մ, ի նչ պի սին 
Մխի թար Գո շի Դա տաս տա նա գիրքն է 

1  Ն�յն տեղ�մ:
2  Ն�յն տեղ�մ, էջ 259:

(1184): Այս պես օ րի նակ` «Զ/6-րդ) հոդ-
վա ծը Գո շը վեր նագ րել է` «Յա ղագս թէ 
որ պես ար ժան է լի նել դա տա ւո րաց ամ-
բաս տա նաց և դա տա խա զաց»: Դա տաս-
տա նագր ք�մ Գո շը պար տա վո րեց ն�մ է 
դա տա վո րին, որ վեր ջինս լսի (քն նի) ոչ 
թե կող մե րից մի այն մե կին, այլ` եր կ�-
սին էլ` ա նա չառ քն ն� թյ�ն ա պա հո վե-
լ� նպա տա կով. « Մի զամ բաս տա նի կամ 
զդա տա խա զի մի այն լ� ի ցէ զբան, եւ ե թե 
լ� ի ցէ, � ս ցի մի այն, այլ մի վճիռ հատ ցէ 
մինչ ի մի ա սին կա տա րե լա պէս քն նես-
ցի»: 

«Ո րո գայթ փա ռա ց�մ» (Մադ րաս, 
1773թ., Թիֆ լիս, 1913թ.) քրե ա կան դա-
տա վա ր� թյ� ն�մ որ պես կող մեր մատ-
նանշ վ�մ է « գան գա տող» և «ք րե ա կան 
մե ղա վոր» հաս կա ց� թյ� նը, ի սկ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա ր� թյ� ն�մ` « գան-
գա տող» և « դա տա խազ» հաս կա ց�-
թյ� նը: Ը ստ ո ր�մ, «Ո րո գայ թ�մ» դա-
տա խա զը ստա ն�մ է պա տաս խա նո ղի 
կար գա վի ճակ: 

«2 Գ» հոդ վա ծ�մ տր վ�մ է գան գա-
տո ղի դի մ� մի` հայ ցի ձևը, որ տեղ մաս-
նա վո րա պես աս ված է. « Ներ քոյ գան-
գա տողն յամ սե անն սեպ տեմ բե րի թ� ին 
փրկ չին 1770 մի ով վախ շա պարտ թղ թով 
յանձ նե ցի դա տա խազ Մի քայէլ ձկ նոր սին 
Վա հա ն� եր կ� հա րիւր քսան դ� ռ�շ 
հռօ մէ աց ւոց դրամ, ո ր�մ պա տաս խա-
նէ մե րոյ հայոց եր կ� հա րիւր վաթ ս�ն 
և չորս եր ծաթ դրամ և դա տա խազն այս 
գան գա տո ղիս � խ տե աց զի հա տ� ցա նել 
ի վեր ա սա ցել դրամն ժա մա նա կաւ եր-
կ� ա մաւ հան դերձ վաշ խիւ, ի ա մե նայն 
մի հա րիւ րի ի մի տա րի 6 դ� ռ� շովն»3: 

3 «Որոգայթ փառաց», Թիֆլիս, 1913, էջ 224-225:
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Մեկ այլ` «2 Ե» հոդ վա ծ�մ նշ վ�մ է. «գ. 
զի դա տա խազն հա տ� ցա նել պարտ է 
գան գա տո ղին եր կ� հա րիւր ե րե ս�ն և 
չորս հայոց դա հե կան եր ծաթ»4: «ՃԽԳ» 
հոդ վա ծ�մ աս վ�մ է. «,,, դա տա խազն 
պարտ է պա տաս խա նել գան գա տո ղին 
և ըն դ� նել վճիռն դա տաս տա նին ի վե-
րայ ը ստ օ րի նօք»5: Այս պի սով, մենք հայ 
ի րա վ�ն ք�մ � նենք նաև դեպք, ե րբ 
« դա տա խազ» բառն օգ տա գործ վ�մ է 
պա տաս խա նո ղի վի ճա կ�մ գտն վող դա-
տա վա ր� թյան կող մը նշե լ� հա մար: 

Հայ պատ մաի րա վա կան աղ բյ�ր նե-
ր�մ օգ տա գործ ված դա տա խազ բա ռի 
լեզ վաս տ� գա բա նա կան և ի րա վա բա-
նա կան վեր լ� ծ� թյ� նը ց�յց է տա լիս, 
որ հայ ի րա վ�ն ք�մ « դա տա խազ» հաս-
կա ց� թյ� նը, եզ րը օգ տա գործ վել է դա-
տա վա ր� թյան մաս նա կից կող մե րից մե-
կի` հայց վո րի, տ� ժո ղի, գան գատ վո ղի, 
բո ղո քա տ� ի, (գան գատ, բո ղոք տված 
ան ձի) ամ բաս տա նո ղի, մե ղադ րո ղի 
ի մաս տով նշա նա կե լ� հա մար և չի � նե-
ցել այդ բա ռի ժա մա նա կա կից ի մաս տը` 
պե տա կան մե ղադ րո ղի կամ քրե ա կան 
հե տապն դ�մ ի րա կա նաց նող մարմն ի 
կամ դրա ներ կա յա ց� ցիչ պաշ տո նա-
տար ան ձի ի մաս տը: Ի նչ պես հայտ նի է, 
դա տա խազ բա ռը հի շա տակ ված ի մաս-
տը ձեռք է բե ր�մ հայ նո րա գ�յն շր ջա նի 
ի րա վ�ն ք�մ` ռ� սա կան ի րա վ�ն քի ան-
մի ջա կան ազ դե ց� թյամբ: 

Դա տա խա զա կան կա ռ�յ ցի` որ պես 
պե տա կան մարմն ի ի մաս տը, նպա տա կը 
ա մեն ևին էլ պատ ժիչ գոր ծա ռ�յ թի ի րա-
կա նա ց� մը չէր, այլ է օ րի նա կա ն� թյան 

4  Ն�յն տեղ�մ, էջ 229:
5 Ն�յն տեղ�մ, էջ 260:

և ար դա ր� թյան ա պա հո վ� մը: Ար ևել քի 
ե րկր նե ր�մ, ի նչ պես նաև Հ� նաս տա-
ն�մ, դա տա խա զ� թյ�նն � ներ հիմն ա-
կան դա տա րա ն�մ մե ղադ րան քի պաշտ-
պա ն� թյան և հս կո ղ� թյան լի ա զո ր�-
թյ�ն ներ: Հ� նաս տա ն�մ մե ղադ րան քի 
պաշտ պա ն� թյ�նն ի րա կա նաց նող նե րը 
«հ ռե տոր ներն» է ին: 

Եվ րո պա յ�մ դա տա խա զա կան կա-
ռ�յ ցը հիմն ադր վել է 14-րդ դա ր�մ 
Ֆրան սի ա յ�մ և սկզբ նա կան շր ջա ն�մ 
ե ղել է լոկ մե ղադ րան քի պաշտ պա ն�-
թյան գոր ծա ռ�յթ ի րա կա նաց նող մար-
մին: Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ 
Եվ րո պա յ�մ և հատ կա պես Իս պա նի-
ա յ�մ սաղմն ա վոր վ�մ էր Ի նկ վի զի ցի-
ոն դա տա վա ր� թյ� նը, ին չը, չնա յած, 
փո խա րի նեց հրա պա րա կայ ն� թյան և 
մրցակ ց� թյան սկզ բ�նք նե րին, սա կայն 
ի նչ-որ չա փով խթա նիչ էր դա տա խա զա-
կան գոր ծ� նե � թյան կազ մա կերպ ման և 
սկզ բ�նք նե րի ձևա փոխ ման հա մար:

Ֆ րան սի ա յ�մ մինչև մի ա պե տ� թյան 
տա պա լ� մը դա տա խազ նե րին կո չ�մ 
է ին « Թա գա վո րի մար դիկ»: Եվ ի րոք, 
նրանք կոչ ված է ին կա տա րե լ� մի ա պե-
տի կամ քը և գոր ծ�մ է ին նրա ա ն� նից: 
Դա տա խա զ� թան այդ պի սի գոր ծ� նե �-
թյ� նը հե տա գա յ�մ որ պես պե տա կան 
կա ռ�յց նրա ձևա վոր ման, լի ա զո ր�-
թյ�ն նե րի հս տա կեց ման հար ց�մ վճ-
ռո րոշ դեր խա ղաց: Պատ մա կան զար-
գա ց� մը նպաս տեց, որ Ֆրան սի ա յ�մ 
1586թ. ըն դ�ն վեց դա տա խա զ� թյան 
կազ մա կերպ ման և գոր ծ� նե � թյան 
մա սին օ րենք: Այդ օ րեն քով սահ ման-
վե ցին դա տա խա զ� թյան դե րը պե տա-
կան կա ռ�յց նե րի հա մա կար գ�մ, նրա 
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լի ա զո ր� թյ�ն նե րը: Մաս նա վո րա պես, 
դա տա խա զա կան հս կո ղ� թյան ո լորտն 
ը նդ գրկ վե ցին վար չա քա ղա քա կան բն�յ-
թի գոր ծ� նե � թյ� նը, քրե ա կան գոր ծե-
րի քն ն� թյան նկատ մամբ հս կո ղ� թյ�-
նը, դա տաի րա վա կան գոր ծ� նե � թյ� նը, 
այդ թվ�մ` ի նչ պես քրե ա կան, այն պես էլ 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով: Հե տա գա 
ժա մա նա կաշր ջան նե ր�մ և հատ կա պես 
1789-1810թթ. Ֆրան սի ա յ�մ դա տա խա-
զ� թյ� նը են թարկ վ�մ է է ա կան ձևա-
փո խ� թյ�ն նե րի, սա կայն նրա հիմն ա-
կան գոր ծա ռ�յթ նե րը, այն է` պատ ժիչ, 

մե ղադ րան քի պաշտ պա ն� թյ�ն ի րա-
կա նաց նո ղի, գե րա գ�յն իշ խա ն� թյան, 
ի րա վա կար գի ան սա սա ն� թյ�նն ա պա-
հո վո ղի դե րը պահ պան վ�մ է: 

Ե թե նկա տի � նե նանք, որ դա տա-
խա զ� թյ�նն իր ճշգ րիտ գոր ծա ռ�յ-
թով ստեղծ վել է մի այն 1302 թվա կա նին 
Ֆրան սի ա յ�մ, ա պա դա տա խա զ� թյան 
ստեղ ծ� մից ե րեք դար ա ռաջ Նա րե կա-
ց� կող մից « դա տա խազ» եզ րի օգ տա-
գոր ծ� մը հենց մե ղադ րան քը պաշտ պա-
նե լ� ի մաս տով, պար զա պես, ապ շե ց�-
ցիչ է:  
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Այս հան ցա գոր ծ� թյ� նը նա խա տես-
ված է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով և ո րա կյալ 
սպա ն� թյ�ն նե րի ա մե նա տա րած ված 
տե սակ նե րից մեկն է: 

Ան ձի դրս ևո րած դա ժա ն� թյան 
խնդիր նե րի հե տա զո տ� մը գի տ� թյան 
կող մից հա մա լիր բն�յթ է կրել: Այն ը նդ-
գր կել է ի նչ պես ի րա վ�ն քի, այն պես էլ 
հո գե բա ն� թյան, հո գե բ� ժ� թյան, սո-
ցի ո լո գի այի և գի տ� թյան այլ ո լորտ ներ: 
Խնդ րին ան դրա դար ձել են ռ�ս հայտ նի 
ի րա վա գետ ներ Ն.Ս. Տա գանց ևը, Ա.Ա. 
Պի ոնտ կովս կին, Յ�.Մ. Ան տո նյա նը, 
Ս.Վ. Բո րո դի նը, Ա.Կ. Պի տերց ևը, Գ.Ի. 
Չե չե լը, Լ.Ա. Ա նդ րե ևան և � րիշ ներ: Ագ-
րե սի այի և դա ժա ն� թյան հո գե բա նա-
կան մե խա նիզմն ե րի վեր լ� ծ� թյ� նը 
ե ղել է ա վստ րի ա ցի հայտ նի հո գե բ�յժ և 
հո գե բան, հո գե վեր լ� ծ� թյան � ս մ�ն քի 
հիմն ա դիր Զիգ մ�նդ Ֆրեյ դի � ս�մն ա-
սի ր� թյան ա ռար կան, ո րի հայտ նի տե-
ս� թյ�նն � նե ցել է ի նչ պես իր ջա տա-
գովն ե րը, այն պես էլ հա կա ռա կորդ նե րը:

 Դա ժա ն� թյ� նը՝ որ պես վար քագ ծի 
տե սակ, հա տ�կ է մի այն մար դ�ն: Այն 
մշ տա պես հա մար վել է հա կաօ րի նա կան 
ա րարք և դրս ևոր վել է մի այն դի տա վո-
րյալ գոր ծո ղ� թյ�ն նե րով: Պա տա հա-
կան կամ ան զգ�յշ դա ժա ն� թյ� նը բա-

ցառ վ�մ է: Դա ժա ն� թյ� նը չի կա րող 
ն�յ նաց վել ագ րե սի վ� թյան կամ բռ ն�-
թյան հետ: Ի նչ պես նշե        լ է պրո ֆե սոր 
Յ�.Մ. Ան տո նյա նը. « Շատ կեն դա նի ներ 
ագ րե սիվ են, և դրա նով է պայ մա նա վոր-
ված նրանց գո յ� թյ� նը, բայց նրանք եր-
բեք դա ժան չեն»1: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան քրե աի րա վա կան վեր-
լ� ծ� թյ� նը հիմն ա կա ն�մ վե րա բե ր�մ է 
եր և�յ թի ի րա վա կան ո լոր տին:

 Հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա-
րա ն�մ դա ժա ն� թյ� նը մեկ նա բան վ�մ 
է որ պես « ծայ րա հեղ դա ժան», «ան-
գ�թ», «ան խիղճ» հատ կ� թյ�ն, ո րով 
բն� թագր վ�մ է ան ձի ծայ րա հեղ բա ցա-
սա կան վար քա գի ծը: Ի րա վա գի տ� թյան 
մեջ « դա ժա ն� թյան» մեկ նա բա ն� թյ�-
նը չի տար բեր վ�մ նրա բա ռա րա նային 
բա ցատ ր� թյ� նից, սա կայն բո վան դա-
կային ի մաս տով ա վե լի լայն է և կր�մ 
է նաև ֆի զի կա կան և հո գե կան տա ռա-
պանք նե րի պատ ճա ռ� մը: 

Ան ձին դի տա վո ր� թյամբ կյան քից 
զր կե լ� ցան կա ցած դեպք այս կամ այն 
չա փով պա ր� նա կ�մ է ան գթ� թյան, 
ան խղ ճ� թյան, ֆի զի կա կան կամ հո գե-

1 . Ю.М. Антонян. Психология убийства. М., 1997. 
 11:

Ա ՌԱՆ ՁԻՆ ԴԱ ԺԱ Ն�ԱՄԲ ԿԱ ՏԱՐ ՎԱԾ 
ՍՊԱ Ն�� ՆԸ   

Արամ Թամազյան 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական 
գիտթյնների դոկտոր, պրոֆեսոր
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կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լ� հատ-
կա նիշ ներ: Սպա ն� թյան յ� րա քան չյ�ր 
դեպք կր�մ է դա ժա ն� թյան հատ կա-
նիշ, սա կայն ցավ և տա ռա պանք պատ-
ճա ռող ցան կա ցած սպա ն� թյ�ն չէ, որ 
հա մար վ�մ է ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված: Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված սպա ն� թյան հիմ ք�մ ըն-
կած է ոչ թե դա ժա ն� թյան դրս ևո ր�մն 
ը նդ հան րա պես, այլ հա տ�կ, ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյ� նը: Օ րեն քը, սա կայն, 
չի սահ մա ն�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյան 
հաս կա ց� թյ� նը: Այն գնա հա տո ղա կան 
կա տե գո րի ա է, ո րը օբյեկ տի վո րեն ո րո-
շա կի դժ վա ր� թյ�ն ներ է ա ռա ջաց ն�մ 
ա րար քի քրե աի րա վա կան գնա հատ ման 
ժա մա նակ: Ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը բո-
վան դա կային ճշգր տ�մ է ստա ն�մ մի-
այն գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից 
ել նե լով:

 Գոր ծող օ րենսդ ր� թյ� նը չի բա ցա-
հայ տ�մ նաև « խոշ տան գ�մ», « տան-
ջանք», « տա ռա պանք», « դա ժան վե րա-
բեր մ�նք», « ծաղ ր� ծա նակ», « մարդ-
կային ար ժա նա պատ վ� թյան ստո րա-
ց�մ» հաս կա ց� թյ�ն նե րը, ո րոնց բո-
վան դա կ� թյ� նը ն�յն պես ճշգրտ վ�մ է 
գոր ծի հան գա մանք նե րից ել նե լով: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով քրե ա կան ի րա վ�ն քի 
տե ս� թյ� նը և դա տա կան պրակ տի կան 
սահ մա նել են ո րո շա կի չա փո րո շիչ ներ, 
ո րոնք ը նդ հա ն�ր առ մամբ և յ� րա քան-
չյ�ր կոնկ րետ գոր ծով թ�յլ են տա լիս 
ո րո շել հան ցա վո րի ա րար ք�մ ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյան առ կա յ� թյ� նը կամ բա-
ցա կա յ� թյ� նը:

 Բազ մա թիվ ե րկր նե րի քրե ա կան 
օ րենսգր քեր ա ռան ձին դա ժա ն� թյան 

դրս ևո ր�մն ե րը ն�յն պես սահ մա նել են 
որ պես սպա ն� թյ� նը ո րա կյալ դարձ նող 
հատ կա նիշ (Ռ� սաս տան, Ֆրան սի ա, 
Գեր մա նի ա, Իս պա նի ա, Բե լա ռ�ս, Մոլ-
դո վա, Լատ վի ա և այլն):

ՀՀ 1927 թվա կա նի քրե ա կան օ րենս-
գիր քը սպա ն� թյան ծան րաց նող հան գա-
մանք է սահ մա նել՝ այն « տ� ժո ղի հա մար 
ա ռանձ նա պես տան ջա լի ե ղա նա կով կա-
տա րե լը»: ՀՀ 1961 թվա կա նի քրե ա կան 
օ րենս գիր քը նշ ված հան ցա կազ մը սահ-
մա նել է որ պես «ա ռան ձին դա ժա ն�-
թյամբ» կա տար ված սպա ն� թյ�ն, ո րն 
ա վե լի ը նդ գր կ�ն էր, քան նա խորդ ձևա-
կեր պ� մը և բո վան դա կային ա ռ� մով 
նե րա ռ�մ էր ոչ մի այն տ� ժո ղի հա մար 
ա ռանձ նա պես տան ջա լի ե ղա նա կով կա-
տար ված սպա ն� թյ�ն նե րը, այլև այն բո-
լոր բազ մա պի սի սպա ն� թյան դեպ քե րը, 
ո րոնք վկա յ�մ է ին հան ցա վո րի ա ռանձ-
նա կի դա ժա ն� թյան մա սին, սա կայն 
օ րենսդ րա կան ամ րագ ր�մ չ� նե նա լ� 
պատ ճա ռով չէ ին դիտ վ�մ որ պես ծան-
րաց նող հան գա մանք նե ր�մ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն: ՀՀ 2003 թվա կա նի քրե ա-
կան օ րենս գիր քը պահ պա նել է «ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյամբ» կա տար ված սպա-
ն� թյան 1961 թվա կա նին ըն դ�ն ված 
օ րենսդ րա կան ձևա կեր պ� մը:

Չ նա յած հար ցի ա ռն չ� թյամբ դա-
տա կան պրակ տի կայի շ�րջ կես դա րյա 
հա ր�ստ փոր ձին, այ ն� հան դերձ, հան-
ցա կազ մի գործ նա կան կի րառ ման ըն-
թաց ք�մ տեղ են գտել ա րար քի ոչ ճիշտ 
ո րակ ման բազ մա թիվ դեպ քեր, ո րոնք 
հան դի պ�մ են նաև ներ կայիս ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կա յ�մ, և այս հան ցա գոր-
ծ� թյան ո րակ ման ժա մա նակ դեռևս ծա-
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գ�մ են լ�րջ բար դ� թյ�ն ներ և խնդիր-
ներ:

 Հար ցե րը, ո րոնք ծա գել և ծա գ�մ են 
տե ս� թյան մեջ և գործ նա կա ն�մ, վե րա-
բե ր�մ են ա ռան ձին դա ժա ն� թյան հաս-
կա ց� թյա նը, սպա ն� թյան կա տար ման 
ե ղա նա կին, ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը 
վկայող հատ կա նիշ նե րին և հան գա-
մանք նե րին, հան ցա վո րի դի տա վո ր�-
թյան դրս ևոր մա նը, նրա ձևե րին, ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյան մա սին վկայող այլ 
ս�բյեկ տիվ և օբյեկ տիվ հան գա մանք նե-
րին:

Ն կա տի � նե նա լով, որ դա ժա ն�-
թյ� նը և ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը հիմ-
նա կա ն�մ սահ ման վ�մ են միև ն�յն 
հաս կա ց� թյ�ն նե րով, որ նրանց միջև 
հա տ�կ սահ մա նա գիծ գո յ� թյ�ն չ� նի, 
որ ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը գնա հա տո-
ղա կան կա տե գո րի ա է, չ� նի օ րենսդ րա-
կան սահ մա ն�մ, քրե ա կան ի րա վ�ն քի 
տե ս� թյան և պրակ տի կայի ը նդ հան-
րաց մամբ կա րող ե նք սահ մա նել, որ 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը ան գթ� թյան, 
ա նո ղո ք� թյան, ան խղ ճա հա ր� թյան, 
մարդ կային ար ժա նա պատ վ� թյան ստո-
րաց ման, ծաղ ր� ծա նա կի են թար կե լ�, 
տան ջանք, ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
տա ռա պանք պատ ճա ռե լ� բարձ րա-
գ�յն աս տի ճանն է, ո րը կա րող է ա ռա-
ջա նալ խոշ տանգ ման, ան ձին կտ տանք-
նե րի են թար կե լ� և այլ ան մարդ կային 
ե ղա նակ նե րով � մի ջոց նե րով: Այլ կերպ 
ա սած՝ ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը դա ժա-
ն� թյան դրս ևոր ման բարձ րա գ�յն ձևն 
է: Սա կայն, ի նչ պես դժ վար չէ նկա տել, 
նման պայ ման նե ր�մ ն�յն պես հեշտ չէ 

գտ նել այն սահ մա նը, որ տեղ վեր ջա ն�մ 
է դա ժա ն� թյ� նը և սկս վ�մ ա ռանձ նա-
կի դա ժա ն� թյ� նը: Հար ցը ե ղել է նաև 
բազ մա թիվ քրե ա գետ նե րի քն նարկ-
ման ա ռար կան: Ա.Ա. Պի ոնտ կովս կին1, 
Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կո վը2, Ս.Կ. Ա նի յան ցը3, 
Ս.Կ. Պի տերց ևը4 և մյ�ս նե րը ն�յն պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը պայ մա նա վո-
րել են դա ժա ն� թյան ա ռա վել ծայ րա հեղ 
դրս ևոր մամբ: Օ րի նակ՝ Ս.Կ. Պի տերցևը 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը դի տել է որ-
պես սո վո րա կա նից վեր, բա ցա ռիկ, 
ա մեն ին չից դ�րս դա ժա ն� թյ�ն: Ը ստ 
Ա.Ա. Պի ոնտ կովս կ�՝ ցան կա ցած սպա-
ն� թյ�ն � ղեկց վ�մ է տ� ժո ղին ֆի-
զի կա կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լով, 
բայց տ� ժո ղի հա մար ա ռանձ նա պես 
տան ջա լի ե ղա նա կով կա տար ված սպա-
ն� թյ� նը կա րող է լի նել մի այն այն, որ-
տեղ հան ցա վո րը դրս ևո րել է ա ռանձ նա-
կի դա ժա ն� թյ�ն:

Ն կա տի � նե նա լով, որ դա ժա ն� թյան 
և ա ռան ձին դա ժա ն� թյան միջև հս տակ 
սահ մա նա գիծ գո յ� թյ�ն չ� նի, որ եր-
կ�սն էլ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա-
ներ են, � ս տի նրանց տա րան ջատ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է հիմ ք�մ � նե նալ 
հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ և ս�բյեկ տիվ 
կող մե րին ա ռնչ վող ա ռա վել կոնկ րետ 
հատ կա նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես, մեր 
1  . Пионтковский АЛ. Преступление против 
личности. М., 1938.  20:
2 . Загородников Н.И. Преступления против 
жизни. М., 1961. 175:
3   и. Аниянц М.К. Ответственность за 
преступления против жизни. М. 1964.  57:
4  . Питерцев С.К. Оценка множественности 
ранений в посягательствах на жизни. Советская 
юстиция. 1973. N19.  18:
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կար ծի քով, դա ժա ն� թյ�նն ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյ� նից հս տակ սահ մա նա զա-
տե լ� հա մար պետք է նկա տի � նե նալ, 
որ ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան դեպ ք�մ հան ցա վո րը, 
ան ձին կյան քից զր կե լով, մի ա ժա մա նակ 
նրան կամ նրա մեր ձա վո րին գի տակ ցա-
բար պատ ճա ռ�մ է մահ վան հետ ևան քի 
ա ռա ջաց ման հա մար ոչ պար տա դիր, 
դրա շր ջա նա կից դ�րս, լրա ց� ցիչ, � ժ-
գին, տևա կան, ծանր ֆի զի կա կան և 
(կամ) հո գե կան տա ռա պանք: 

Ինչ պես նկա տե ցինք, դա ժա ն� թյ� նը 
դի տա վո ր� թյամբ ֆի զի կա կան և (կամ) 
հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռելն է, 
ի սկ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա-
ռա պանք կա րող են ա ռա ջաց նել ան ձի 
խոշ տան գ� մը, տան ջա հա րե լը, մարդ-
կային ար ժա նա պատ վ� թյան ստո րա-
ց� մը, ծաղ ր� ծա նա կը և այլն: Այ սինքն՝ 
դա ժա ն� թյ� նը կա րող է ար տա հայտ վել 
խոշ տանգ ման, տան ջա հար ման, մարդ-
կային ար ժա նա պատ վ� թյ� նը ստո րաց-
նե լ�, ծաղ ր� ծա նա կի և այլ նի մի ջո ցով: 
Հետ ևա բար, նշ ված յ� րա քան չյ�ր մի ջոց 
կա րող է հան դի սա նալ դա ժա ն� թյան 
դրս ևոր ման մաս նա վոր դեպք: 

Օ րի նակ՝ Դ.Մ-ն և Գ.Խ- ն ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
2-րդ, 5-րդ, 7-րդ կե տե րով դա տա պարտ-
վել են ցմահ ա զա տազրկ ման այն բա նի 
հա մար, որ գ� մար տա կի հրա մա նա-
տա րին ի րենց մա սին տե ղե կ� թյ�ն ներ 
հայտ նե լ� ան հիմն պատ ճա ռա բա ն�-
թյամբ, դեպ քից հե տո փա խ�ս տի դի-
մած հա մա ծա ռայող ներ, Գ.Ս-ն և Հ.Հ-ի 
հետ մի ա սին 2003 թվա կա նի սեպ տեմ-

բե րի 6-ին ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
փայ տե մա հա կով, զին վո րա կան սր բի չի 
մեջ դրած օ ճառ նե րով, ոտ քե րով � ձեռ-
քե րով, փոքր-ի նչ դա դար նե րով, ի նչ պես 
մի ա սին, այն պես էլ հեր թով, վաղ ա ռա-
վո տից մինչև � շ գի շեր ծե ծե լ� մի ջո ցով 
սպա նել են «Վ» հե նա կե տի պա տաս խա-
նա տ�, կրտ սեր սեր ժանտ Տ. Օ-ին1:

 Կամ՝ Մ. Խ- ն, Ն. Խ- ն և Գ. Խ- ն ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 175 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ կե տե րով և 104 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ 
կե տե րով դա տա պարտ վել են այն բա-
նի հա մար, որ 2004 թվա կա նի մայի սի 
6-ի գի շե րը ա վա զա կային հար ձա կ�մ 
են գոր ծել Ա րա րա տի մար զի Շա հ� մյան 
գյ� ղի բնակ չ� հի Վ. Բ-ի վրա, հար վա ծել 
նրա դեմ քին, գցել գետ նին, քարշ տա լով 
տե ղա փո խել տ�ն, պա հան ջել հայտ նել 
տա նը ե ղած դրա մի � ոս կե ղե նի տե ղը, 
ո րի ըն թաց ք�մ դրս ևո րե լով ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյ�ն՝ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
դա նա կի 13 հար ված են հասց րել տ� ժո-
ղին և սպա նել նրան2:

 Խոշ տան գ� մը այդ տար բեր ա ռար-
կա նե րի և գոր ծոն նե րի ներ գոր ծ� թյամբ 
մար դ�ն դի տա վո ր� թյամբ � ժեղ ֆի զի-
կա կան ցավ, ի նչ պես նաև հո գե կան տա-
ռա պանք պատ ճա ռելն է:

 Ծաղ ր� ծա նա կը, մարդ կային ար ժա-
նա պատ վ� թյան ստո րա ց� մը մար դ� 
նե րաշ խար հը խո ր� թյամբ վի րա վո րող, 
նրան ա նար գող, բո վան դա կ� թյամբ ցի-
1 .      

 2004 .  18-  :
2 .     

 2005 .  7-  , 
 1-5:
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նիկ և վի րա վո րա կան վար քա գիծն է: 
Չ նա յած կա տար ման ե ղա նա կը 

ա րարքն ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ ո րա-
կե լ� հիմն ա կան չա փո րո շիչ նե րից է, 
այ ն� հան դերձ, քրե ա կան ի րա վ�ն քի 
գի տ� թյ� նը ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը 
պայ մա նա վո ր�մ է ոչ մի այն սպա ն� թյան 
կա տար ման ե ղա նա կով, այլև հան ցա վո-
րի ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը վկայող այլ 
հան գա մանք նե րով: Նշ ված դր�յթն ար-
տա ցոլ վել է « Դի տա վո րյալ սպա ն� թյ�ն-
նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան 
պրակ տի կա յ�մ ծա գած ո րոշ հար ցե րի 
մա սին» ԽՍՀՄ Գե րա գ�յն դա տա րա-
նի պլե ն� մի 1963 թվա կա նի հ� լի սի 
3-ի ո րոշ ման մեջ, ի նչ պես նաև սպա-
ն� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ ԽՍՀՄ, ՌԴ, 
ՀՀ դա տա կան բարձ րա գ�յն ա տյան նե-
րի հե տա գա բո լոր ո րո շ�մն ե ր�մ: Այ-
սինքն՝ ա ռան ձին դա ժա ն� թյան առ կա-
յ� թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ի նչ պես 
հան ցա գոր ծ� թյան օբյեկ տիվ, այն պես 
էլ ս�բյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րի 
առ կա յ� թյ� նը: Այ սինքն՝ ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ սպա ն� թյ�ն կա տա րե լ� 
դեպ ք�մ հան ցա վո րը ոչ մի այն գոր ծ�մ 
է ա ռան ձին դա ժան ե ղա նա կով, այլև գի-
տակ ց�մ է իր կող մից տ� ժո ղին կյան-
քից զր կե լ� ե ղա նա կի ա ռան ձին դա ժան 
բն�յ թը, ի նչ պես նաև ցան կա ն�մ կամ 
գի տակ ցա բար թ�յլ է տա լիս տ� ժո ղի 
մա հը հենց այդ ե ղա նա կով: 

Օ րի նակ՝ Կ. Բ- ն, Կ. Պ- ն և Ժ. Մ- ն 
Կ.Բ- ի հետ ան ձնա կան վատ փոխ հա-
րա բե ր� թյ�ն նե րի մեջ գտն վող Վ. Հ-ին 
ժա մադ րել են Գ� գարք գյ� ղի խն ձո րե-
նի նե րի այ գ�մ, մի մյանց հետ � նե ցած 

հար ցե րը պար զա բա նե լ� նպա տա կով, և 
այն բա նից հե տո, ե րբ վեր ջինս մի այ նակ 
ե կել է պայ մա նա վոր ված վայ րը, Կ.Պ- ն և 
Ժ. Մ- ը, Կ. Բ-ի հետ � նե ցած նախ նա կան 
պայ մա նա վոր վա ծ� թյան հա մա ձայն, 
վե ճի մեջ են մտել Վ.Հ-ի հետ, ո րի ժա-
մա նակ թփե րի մեջ թաքն ված Կ.Բ- ը թի-
կ�ն քից ան նկատ մո տե նա լով   Վ. Հ-ին, 
ա ռանց որ ևէ բառ փո խա նա կե լ�, իր 
մոտ ե ղած կաց նի ս�ր մա սով հար վա ծել 
է նրա գլ խին, ո րից հե տո Կ.Բ- ն կաց նով, 
ի սկ Կ.Պ-ն � Ժ.Մ - ն ի րենց հետ բե րած 
և խո տե րի մեջ թաքց րած ծան րա քա րով, 
մար զագն դով, եր կա թե շղ թայով և լին-
գով բազ մա թիվ հար ված ներ են հասց-
րել գետ նին ըն կած Վ.Հ-ի գլ խի և դեմ-
քի շրջա նին և դա ժա ն� թյամբ սպա նել 
նրան3: 

Ո րոշ դեպ քե ր�մ սպա ն� թյան կա-
տար ման ե ղա նակն ա կն հայ տո րեն վկա-
յ�մ է հան ցա վո րի դրս ևո րած ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյան մա սին: Օ րի նակ՝ ան ձին 
կեն դա նի կի զե լը, շի կա ցած եր կա թով 
այ րե լը, ե ռա ցող ջրի մեջ գցե լը, փո փո-
խա կան հո սան քով է լեկտ րա հա րե լը, 
սառ նա րա նային պայ ման նե ր�մ պա հե-
լը, բարձր ջեր մային ռե ժի մով շո գե բաղ-
նի ք�մ փա կե լը վկա յ�մ են հան ցա վո-
րի դրս ևո րած ա ռան ձին դա ժա ն� թյան 
մա սին: Ան ձին կյան քից զր կե լ�ց ա ռաջ 
կամ կյան քից զր կե լ� ըն թաց ք�մ այս և 
նման ան գ�թ � դա ժան ա րարք նե րը ոչ 
այլ ի նչ են, ե թե ոչ ա ռան ձին դա ժա ն�-
թյան դրսևո ր�մ, և նման պայ ման նե ր�մ 

3 .     
   1992 .  17-  

, .  . 1/92/1992 .:
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� ե ղա նակ նե րով կա տար ված սպա ն�-
թյ�ն նե րը՝ ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված սպա ն� թյ�ն ներ: 

Օ րի նակ՝ Ա . Ս- ն ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
5-րդ կե տով դա տա պարտ վել է այն բա-
նի հա մար, որ ե րբ իր հետ ին տիմ հա-
րա բե ր� թյ�ն նե րի մեջ գտն վող Վ. Ս- ն 
խզել է հա րա բե ր� թյ�ն ներ րը նրա հետ, 
վեր ջինս 2008 թվա կա նի օ գոս տո սի 23-
ին, իր հետ վերց նե լով պո լի է թի լե նային 
տա րայի մեջ լց ված բեն զի նը, գնա ցել է 
Ա.Խա չատ րյան փո ղո ցի 6-րդ շենք, որ-
տեղ շին վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք-
ներ է կա տա րել Վ.Ս- ն, նրան դ�րս է 
կան չել աս տի ճա նա հար թակ, բեն զի նը 
լց րել նրա վրա, հր կի զել և դի մել փա-
խ�ս տի: Մաշ կա ծած կ�յ թի այր վածք նե-
րի հետևան քով զար գա ցած օր գա նիզ մի 
ը նդ հա ն�ր ին տոկ սի կա ցի այից մի քա նի 
օր ան ց Վ.Ս - ն մա հա ցել է1:

 Սա կայն միշտ չէ, որ ա րար քի ար-
տա քին հան գա մանք նե րը բա վա րար 
են նրա ն�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյան 
առ կա յ� թյ� նը ո րո շե լ� հա մար: Եր-
բեմն ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից 
ա րար քը ո րակ վ�մ է որ պես ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն�-
թյ�ն՝ ա ռանց հան ցա վո րի դի տա վո ր�-
թյան բո վան դա կ� թյան, նրա բն�յ թի և 
� ղղ վա ծ� թյան բա ցա հայտ ման, եր բեմն 
էլ ճիշտ չեն գնա հատ վ�մ ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյան դրս ևո ր�մն ե րը: Այդ ա մե նը, 

1 .     -
    

 2009 .  23-  , 
  0044/ 01/09:

բնա կա նա բար, հան գեց ն�մ է ա րար քի 
սխալ ո րակ ման դեպ քե րի: 

Օ րի նակ՝ Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և 
Քա նա քեռ-Զեյ թ�ն հա մայնք նե րի ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից Թ. Մ- ն 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ կե տե րով 
և 131 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով, 
ի սկ Եր ևան քա ղա քի քրե ա կան դա տա-
րա նի կող մից Ռ. Ս- ն և Հ. Հ- ն ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
3-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 11-րդ կե տե րով, 131 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով դա տա-
պարտ վել են ցմահ ա զա տազրկ ման այն 
բա նի հա մար, որ նրանք տ� ժող Լ. Խ-ին 
սպա նե լ� և նրա 145000 Ա ՄՆ դո լար ար-
ժո ղ� թյամբ բնա կա րա նին տի րա նա լ� 
նպա տա կով 2006 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 30-ին խա բե � թյամբ առ ևան գել են 
վեր ջի նիս, ի րենց ավ տո մե քե նայով տե-
ղա փո խել սպա ն� թյան կա տար ման հա-
մար ը նտ րած վայր, որ տեղ բազ մա թիվ 
հար ված ներ և մարմնա կան վնաս վածք-
ներ պատ ճա ռե լով, նա խա պես ձեռք բե-
րած պո լի է թի լե նային պար կե րը հագց րել 
են տ� ժո ղի գլ խին և կապ րո նե ծած կ�յ-
թով մե տա ղա ճո պա նը փա թա թե լով նրա 
պա րա նո ցին և ձգե լով՝ փոր ձել են շն չա-
հեղձ ա նե լ� ե ղա նա կով սպա նել վեր ջի-
նիս և հա մոզ ված լի նե լով նրա մա հա ցած 
լի նե լ� մեջ, տ� ժո ղին մտց րել են ն�յն 
ավ տո մե քե նայի բեռ նախ ցի կը՝ Եր ևան 
քա ղա քից դ�րս տա նե լ� և գաղտ նի 
թա ղե լ� հա մար, սա կայն ճա նա պար հին 
լսե լով կեն դա ն� թյան մա սին վկայող 
Մ.Խ-ի ձայ նե րը և հաս կա նա լով, որ նա 
կեն դա նի է, հան ցա վոր խմ բի ան դամն ե-
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րով կանգ նեց նե լով ավ տո մե քե նան՝ ի ջել 
և բա ցել են բեռ նախ ցի կը, բռ նել տ� ժո-
ղի ձեռ քերն � ոտ քե րը, փա կել վեր ջի նիս 
բե րա նը, մե տա ղա ճո պա նը փա թա թել 
պա րա նո ցին և եր կ� կող մից շ�րջ հինգ 
րո պե ձգե լ�ց հե տո խեղ դա մահ ա րել 
նրան և դի ա կը թաքց նե լ� նպա տա կով 
տե ղա փո խել Կո տայ քի մար զի տա րածք: 

Դի ա կի դա տաբժշ կա կան փոր-
ձաքնն� թյամբ տ� ժո ղի մոտ հայտ նա-
բեր վել են նաև գան գ� ղե ղային փակ, 
բ�թ վնաս վածք ներ, գան գի հիմ քի 
կոտր վածք, քթոսկ րի կոտր վածք, փա-
փ�կ հյ�ս վածք նե րի բազ մա թիվ սալ-
ջարդ վեր քեր, ա րյ� նա զե ղ�մն եր, ծա-
կած-կտ րած վեր քեր, քերծ վածք ներ:

Ն ման պայ ման նե ր�մ դա տա րա նը, 
ըն դ� նե լով սպա ն� թյ� նը տ� ժո ղին 
տան ջանք նե րի են թար կե լով կա տա րե-
լը և այն հա մա րե լով որ պես պա տի ժը և 
պա տաս խա նատ վ� թյ� նը ծան րաց նող 
հան գա մանք, մեր ժել է ա րար քը որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն ո րա կե լ� տ� ժո ղի ի րա վա-
հա ջոր դի միջ նոր դ� թյ� նը:

 Կար ծ�մ ե նք, սպա ն� թյան կա-
տար ման ե ղա նա կը՝ պայ մա նա վոր ված 
նաև հան ցա գործ նե րի դրս ևո րած ան-
գթ� թյամբ, ա նո ղո ք� թյամբ, տ� ժո ղին 
ա ռանձ նա կի տան ջանք ներ, ա նա սե լի 
ֆի զի կա կան ցավ և հո գե կան տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լով, պա ր� նա կ�մ է 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյան հատ կա նիշ-
ներ, և հան ցա վոր նե րի ա րար քը պետք է 
ո րակ վեր նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով՝ որ-
պես ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-

ված սպա ն� թյ�ն: Ի նչ վե րա բե ր�մ է 
Եր ևան քա ղա քի քրե ա կան դա տա րա նի 
կող մից հան ցա կից նե րից Ռ.Ս-ի և Հ.Հ-ի 
ա րար քը նաև ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 11-րդ կե տով 
ո րա կե լ�ն, ա պա, մեր կար ծի քով, այն 
ան հիմն է, ո րին ա ռա վել ման րա մասն 
կանդ րա դառ նանք այլ հան ցան քը թաքց-
նե լ� կամ դրա կա տա ր� մը հեշ տաց նե-
լ� նպա տա կով կա տար ված սպա ն�-
թյան հան ցա կազ մը վեր լ� ծե լիս2: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան դեպ ք�մ հան ցա վո-
րը ոչ մի այն դի տա վո ր� թյամբ ան ձին 
զրկ�մ է կյան քից, այլև դրա հետ մի ա-
սին գի տակ ցա բար տ� ժո ղին կամ նրա 
մեր ձա վո րին պատ ճա ռ�մ է հա տ�կ 
ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա-
պանք: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա ն� թյան 
մեջ տար բեր կար ծիք ներ են հայտն-
վել ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան մեղ քի դրս ևոր ման 
ձևի վե րա բե րյալ: Հե ղի նակ նե րի մի խմ-
բի   (Ա.Ն. Կրա սի կով3, Գ.Ի. Չե չել4, Վ.Գ. 
Բե լյաև5, Ն.Մ. Սվիդ լով) կար ծի քով, 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյ�-
նը կա րող է կա տար վել մի այն � ղ ղա կի 
2 .     -

    
 2.05. 2007 . ,  N1-

68 2007,     
12.01.2009 . ,   0486/ 01/08:
3  . Красиков А.Н. Ответственность за убийств по 
российскому уголовному праву. Саратов. 1999.  68:
4  . Чечсль Г.И. Жестокий способ совершения 
преступлений против личности. Нальчик. 1991.  22: 
5  . Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы 
квалификации убийств. Волгоград. 1984.  26:
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դի տա վո ր� թյամբ, մինչ դեռ հե ղի նակ նե-
րի մե ծա մաս ն� թյ� նը (Ա.Վ. Բո րո դին1, 
Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կով2, Մ.Կ. Ա նի յանց3, 
Ա.Ն. Պո պով4, Ե.Ն. Մաս լո վա5, Բ.Վ. Զդ-
րա վո միս լով, Ն.Ի. Վետ րով6, Յ�.Ի. Լյա-
պ� նով) այն կար ծի քին է, որ այն կա րող 
է կա տար վել ի նչ պես � ղ ղա կի, այն պես էլ 
ա ն�ղ ղա կի դի տա վո ր� թյամբ: Վեր ջին 
տե սա կե տը թվ�մ է ա վե լի հիմն ա վոր: 
Դա տա կան պրակ տի կայի վեր լ� ծ� թյ�-
նը ց�յց է տա լիս, որ մեր ձա վո րի ներ-
կա յ� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
դեպ ք�մ հան ցա վո րը հիմն ա կա ն�մ 
դրս ևո ր�մ է ա ն�ղ ղա կի դի տա վո ր�-
թյ�ն: Օ րի նակ՝ ա կն հայտ է, որ ե րե խայի 
ներ կա յ� թյամբ ծնո ղին սպա նե լիս հան-
ցա վո րը ե րե խային հա տ�կ ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե-
լ� նպա տակ չի հե տապն դ�մ, սա կայն 
գի տակ ցե լով այդ՝ ան տար բեր է վե րա-
բեր վ�մ դրանց ա ռա ջաց մա նը:

Ս պա ն� թյան օբյեկ տիվ կող մի հատ-
կա նիշ նե րից է տ� ժո ղին մե ծա քա նակ 
հար ված ներ և մարմն ա կան վնաս վածք-
ներ պատ ճա ռե լը: Սա կայն մարմն ա կան 
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5  . Маслова Е.Н. Оценочные категории в 
квалифицированных видах убийства, М., 2006-  
172:
6 . Уголовное право. Особенная часть, под 
редакцией Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. 
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վնաս վածք նե րի քա նա կը ի նք նին հիմք 
չէ ա րար քը ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա ն� թյ�ն ո րա կե լ� հա մար: Մե-
ծա քա նակ հար ված ներ և վնաս վածք-
ներ պատ ճա ռե լով սպա ն� թյ� նը հա-
մար վ�մ է ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված մի այն այն դեպ ք�մ, ե րբ 
այն կա տար վ�մ է տ� ժո ղին ա ռան ձին 
տա ռա պանք պատ ճա ռե լ� հան ցա վո-
րի դի տա վո ր� թյամբ: Այդ ա ռ� մով ՀՀ 
Գե րա գ�յն դա տա րա նի պլե ն� մի 1993 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի « Դի տա վո-
րյալ սպա ն� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
ո րոշ մամբ սահ ման վել է, որ «ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյան հատ կա նիշ, մաս նա վո-
րա պես, առ կա է, ե րբ կյան քից զր կե-
լ�ց ա ռաջ կամ սպա ն� թյան ըն թաց-
ք�մ տ� ժո ղի նկատ մամբ կի րառ վել են 
տան ջանք ներ, խոշ տան գ�մ, կամ նա 
են թարկ վել է ծաղ ր� ծա նա կի կամ սպա-
ն� թյ� նը կա տար վել է այն պի սի ե ղա նա-
կով, ո րը հան ցա վո րի հա մար ա կնհայ-
տո րեն կապ ված է տ� ժո ղին ա ռանձ-
նա հա տ�կ տան ջանք ներ պատ ճա ռե լ� 
հետ (մեծ թվով մարմն ա կան վնաս վածք-
ներ հասց նե լը, տան ջա լի ո րեն ազ դող 
թ�յն օգ տա գոր ծե լը, մար դ�ն կեն դա նի 
կի զե լը, եր կար ժա մա նակ սնն դից, ջրից 
զր կե լը և այլն), սա կայն պետք է նկա տել, 
որ սոսկ մարմն ա կան վնաս վածք նե րի 
քա նա կը ի նք նին հիմք չի կա րող լի նել 
ա րար քը ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված ո րա կե լ� հա մար»: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը ոչ թե 
բժշկա կան, այլ ի րա վա բա նա կան հաս-
կա ց� թյ�ն է: Այդ ի սկ պատ ճա ռով նրա 
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առ կա յ� թյան կամ բա ցա կա յ� թյան 
հար ցը լ�ծ վ�մ է մի մի այն քն նի չի, դա-
տա խա զի, դա տա րա նի կող մից:

 Մե ծա քա նակ հար ված ներ և մարմն ա-
կան վնաս վածք ներ պատ ճա ռե լը մի այն 
ո րո շա կի հան գա մանք նե րից ել նե լով կա-
րող է վկայել ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա ն� թյ�ն կա տա րե լ� հան ցա վո րի 
դի տա վո ր� թյան մա սին:

 Տ� ժո ղին ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա նե լ� հան ցա վո րի դի տա վո ր� թյան 
մա սին կա րող է վկայել հան ցա գոր ծ�-
թյան կա տար ման հա մար ը նտր ված 
գոր ծի քը, մարմն ի վրա խոշ տանգ ման 
բնո րոշ վնաս վածք նե րի առ կա յ� թյ� նը, 
նրանց բն�յթն � տե ղա կա յ� մը, տևա-
կան ժա մա նա կով հար ված ներ հասց նե-
լը, նրանց տե ղա կա յ�մն � բն�յ թը և 
տ� ժո ղին ա ռան ձին ֆի զի կա կան տա-
ռա պանք պատ ճա ռե լ� մա սին վկայող 
բո լոր այլ հան գա մանք նե րը: Մյ�ս կող-
մից՝ հար ված նե րի և վնաս վածք նե րի 
բազ մա կի � թյ� նը կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել մի այն տ� ժո ղին հնա րա-
վո րին կարճ ժամ կե տ�մ կյան քից զր կե-
լ� ձգտ մամբ, տ� ժո ղի ֆի զի կա կան գե-
րա զան ց� թյամբ, հան ցա վո րի ան հա ջող 
գոր ծո ղ� թյ�ն նե րով, տ� ժո ղի ակ տիվ 
դի մադ ր� թյամբ, փո խա դարձ կռ վով, 
հան ցա գոր ծ� թյան գոր ծիք նե րի ա ռանձ-
նա հատ կ� թյ�ն նե րով, հան ցա վո րի 
ա ֆեկ տիվ վի ճա կով և այլն:

 Փաս տո րեն, ե թե հան ցա վո րը մե-
ծա քա նակ հար ված ներ և մարմն ա կան 
վնաս վածք ներ պատ ճա ռե լով ցան կա-
ցել է հա տ�կ տան ջանք ներ պատ ճա ռել 
տ� ժո ղին, ա պա նման դեպ ք�մ առ կա է 

ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյան հան ցա կազմ, ի սկ այն դեպ-
քե ր�մ, ե րբ պատ ճառ ված մարմն ա կան 
վնաս վածք նե րը, մե ծա քա նակ հար ված-
նե րը հան դի սա ցել են տ� ժո ղին հնա րա-
վոր կարճ ժամ կե տ�մ կյան քից զր կե լ� 
ե ղա նակ կամ պայ մա նա վոր ված են ե ղել 
հան ցա վո րի ան հա ջող գոր ծե լա կեր պով, 
կամ տ� ժո ղի ակ տիվ դի մադ ր� թյամբ, 
ա պա ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված սպա ն� թյան հան ցա կազ մը 
բա ցա կա յ�մ է:

 Պատ ճառ ված մարմն ա կան վնաս-
վածք նե րի քա նա կը ա ռան ձին դա ժա-
ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
հատ կա նիշ հա մա րե լ� հա մար բո լոր 
դեպ քե ր�մ ան հրա ժեշտ է, որ տ� ժո-
ղին բազ մա թիվ հար ված ներ հասց նե լ� 
ըն թաց ք�մ հան ցա վո րը գի տակ ցի, նա-
խա տե սի, ցան կա նա կամ գի տակ ցա բար 
թ�յլ տա տ� ժո ղին ա ռանձ նա կի տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լը:

 Տան ջա լի ո րեն ներ գոր ծող թ�յ նի օգ-
տա գոր ծ� մը կա րող է վկայել սպա ն�-
թյան ա ռան ձին դա ժա ն� թյան մա սին 
մի այն այն դեպ ք�մ, ե րբ հան ցա վորն 
ի մա ցել է թ�յ նի նման ո րա կա կան հատ-
կա նիշ նե րի մա սին: 

Սա նշա նա կ�մ է, որ այն դեպ քե-
ր�մ, ե րբ հան ցա վո րի գոր ծո ղ� թյ�ն-
նե րը կրել են ա ռան ձին դա ժան բն�յթ, 
սա կայն հան ցա վորն այն չի գի տակ ցել 
և այն ը նդ գրկ ված չի ե ղել նրա դի տա վո-
ր� թյամբ, ա րար քը չի կա րող ո րակ վել 
որ պես ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված սպա ն� թյ�ն: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
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ված սպա ն� թյան օբյեկ տիվ կող մին են 
վե րա բե ր�մ նաև տ� ժո ղին ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան ա նա սե լի տա ռա պանք 
պատ ճա ռող հան ցա վո րի այլ գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րը: Այդ պի սիք կա րող են լի նել 
ան ձին կեն դա նի կի զե լը, կեն դա նի թա-
ղե լը, է լեկտ րա կան հո սան քով սպա նե-
լը, թթ� նե րով այ րե լը, սառ նա րա նային 
պայ ման նե ր�մ պա հե լը, բարձր ջեր-
մային ռե ժի մով շո գե բաղ նի ք�մ փա կե լը, 
ի նչ պես նաև բե րա նը հող լց նե լ�, գլ� խը 
ա վա զի, ջրի մեջ ը նկղ մե լ�, գլխին պո-
լի է թի լե նային պարկ հագց նե լ� և մե-
խա նի կա կան շն չա հեղ ձ� թյան այլ ե ղա-
նակ նե րով սպա ն� թյ� նը, սնն դից, ջրից, 
ջեր մ� թյ� նից զր կե լ� մի ջո ցով սպա ն�-
թյ� նը և այլն: Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված սպա ն� թյ� նը, կա տար ման 
ե ղա նա կից բա ցի, պայ մա նա վոր ված է 
նաև կա տար ման հան գա մանք նե րով, 
ո րի դեպ ք�մ ն�յն պես հան ցա վո րի 
կող մից տ� ժո ղի կամ նրա մեր ձա վո րի 
նկատ մամբ դրս ևոր վ�մ է ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան ա ռանձ նա կի տա ռա-
պանք: 

Օ րի նակ՝ Ա-ն, խան դի հո ղի վրա կա-
պե լով կնոջ ձեռ քե րը և ոտ քե րը, ծաղ ր�-
ծա նա կի է են թար կել նրան, ա սել է, որ 
սպա նե լ� է, այ ն� հետև խո հա նո ցային 
դա նա կով սկ սել է կտր տել նրա մարմ-
նի մա սե րը՝ չան սա լով վեր ջի նիս ա ղեր-
սանք նե րին, հե տո սր տին հասց րած դա-
նա կի հար վա ծով սպա նել է նրան:

 Կամ՝ հան ցա վոր խմ բի ան դամն ե րը 
մեկ ժամ վա ըն թաց ք�մ ա տր ճա նա կից 
գլ խին կրա կո ցով մի մյանց ներ կա յ�-
թյամբ սպա նել են պա տանդ վերց ված 

հինգ ան ձանց:
 Կամ՝ հան ցա վոր խմ բի ան դամն երն 

առ ևանգ ված տ� ժո ղին տե ղա փո խե լով 
ան մար դաբ նակ վայր՝ ստի պել են փո րել 
իր գե րեզ մա նա փո սը, ո րից հե տո ա տր-
ճա նա կից ար ձա կած կրա կո ցով սպա նել 
են նրան:

Չ նա յած ի նչ պես դա նա կով, այն պես 
էլ ա տր ճա նա կից ար ձա կած կրա կո ցով 
սպա ն� թյ� նը, ա ռան ձին վերց րած, չի 
հան դի սա ն�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյան 
դրս ևոր ման ե ղա նակ, սա կայն այն հան-
գա մանք նե րը և ի րա վի ճակ նե րը, ո րոն-
ց�մ կա տար վել են նշ ված ե րեք սպա-
ն� թյ�ն նե րը, վկա յ�մ են հան ցա վո րի 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյան մա սին, քա նի 
որ բո լոր դեպ քե ր�մ էլ հան ցա վոր նե րը 
գի տակ ցել են ի րենց գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի 
հետ ևան քով տ� ժո ղին ֆի զի կա կան կամ 
հո գե կան մեծ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը, 
ցան կա ցել կամ գի տակ ցա բար թ�յլ են 
տվել այն:

 Կա տար ման հան գա մանք նե րով է 
պայ մա նա վոր ված նաև մեր ձա վո րի 
ներ կա յ� թյամբ սպա ն� թյ� նը որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն հա մա րե լը: Մեր ձա վո րի 
ներ կա յ� թյամբ կա տար ված սպա ն�-
թյ� նը, ան կախ հան ցա գոր ծ� թյան կա-
տար ման ե ղա նա կից, հան դի սա ն�մ է 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված, 
ե րբ հան ցա վո րը գի տակ ցել է, որ իր գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե րով հա տ�կ տա ռա պանք է 
պատ ճա ռ�մ տ� ժո ղի մեր ձա վոր նե րին: 
Ան ձի մեր ձա վո ր� թյան մա սին հան ցա-
վո րի չի մա նա լը բա ցա ռ�մ է մեր ձա վո-
րին տա ռա պանք պատ ճա ռե լ� հան ցա-
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վո րի դի տա վո ր� թյ� նը: 
Օ րի նակ՝ Գ. Ս-նը կեն ցա ղային հար-

ցե րի շ�րջ վի ճա բա նե լով Ս.Կ-ի և Դ. Կ-ի 
հետ, մի քա նի ան գամ փոր ձել է դա նա-
կով հար վա ծել Դ. Կ-ին, սա կայն վեր ջինս 
մոր օգ ն� թյամբ պաշտ պան վել է: Հեր-
թա կան հար ձակ ման ժա մա նակ Գ.Ս-ն 
դա նա կով հար վա ծել է Դ.Կ-ին և սպա նել 
նրան: Գ.Ս-ն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով 
դա տա պարտ վել է ա ռան ձին դա ժա ն�-
թյամբ սպա ն� թյ�ն կա տա րե լ� հա-
մար1: 

Ընդ հան րա պես մեր ձա վո րի ներ կա-
յ� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ� նը 
միշտ էլ ա նա սե լի � ժեղ հո գե կան տա-
ռա պանք է պատ ճա ռ�մ ան ձին: Մեր-
ձա վո րի սպա ն� թյան ժա մա նակ ներ կա 
գտնվողն ա ռա ջինն է կր�մ այն սար-
սա փը, ո րը պայ մա նա վոր ված է իր աչ-
քի ա ռջև մեր ձա վո րին սպա նե լ� գոր ծո-
ղ� թյամբ և իր կող մից նրան օգ ն� թյ�ն 
ց�յց տա լ�, կյան քը փր կե լ� ան զո ր�-
թյան գի տակց մամբ: Մեր ձա վո րի ներ-
կա յ� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
դեպ ք�մ ա րար քը ա ռան ձին դա ժա ն�-
թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն ո րա կե-
լ� հա մար ա մեն ևին էլ պար տա դիր չէ, որ 
հան ցա վո րը սպա ն� թյ�ն կա տա րե լիս 
գոր ծի հենց ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ, 
այլ բա վա րար է, որ նա գի տակ ցա բար 
թ�յլ տա այն: Այ սինքն՝ մեր ձա վո րի ներ-
կա յ� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
դեպ ք�մ հան ցա վո րը կա րող է նրանց 
հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լ� 

1 .    2008 . 
 20-  ,   2/0022/01/08:

նպա տակ չ� նե նալ, բայց գի տակ ցա բար 
թ�յլ տա այն:

 Կա տար ված ա րար քի բն�յ թը չըն-
կա լող, չգի տակ ցող, հո գե կան հի վան դի 
ներ կա յ� թյամբ մեր ձա վո րի սպա ն� թյ�-
նը, ո րոշ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, չի 
կա րող ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն: 
Մեր կար ծի քով, նման դիր քո րո շ� մը վի-
ճար կե լի չէ մի այն այն դեպ քե ր�մ, ե րբ 
հան ցա վորն ի մա ցել է ան ձի հո գե կան 
հի վանդ լի նե լ� և դրա ար դյ�ն ք�մ կա-
տար ված ա րար քի բն�յ թը չըն կա լե լ�, 
չգի տակ ցե լ� մա սին:

 Գործ նա կա ն�մ հայտ նի են նաև ման-
կա հա սա կի ներ կա յ� թյամբ ծնո ղի սպա-
ն� թյան ոչ քիչ դեպ քեր: Նման դեպ քե-
ր�մ, ե րբ ման կա հա սա կը չի գի տակ ցել 
կա տար վա ծի բն�յ թը, հան ցա վորն էլ 
գի տակ ցել է ման կա հա սա կի կող մից 
կա տար վա ծի բն�յ թը չըն կա լե լը, ա պա 
հան ցա վո րի ա րար քը, պայ մա նա վոր ված 
կա տար ման ե ղա նա կով, ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյ�ն չի պա ր� նա կ�մ: Ի սկ այն 
դեպ ք�մ, ե րբ ման կա հա սա կը գի տակ-
ցել է ա րար քի ող բեր գ� թյ� նը կամ այն 
ը նդ գրկ ված է ե ղել հան ցա վո րի գի տակ-
ց� թյամբ, ա րար քը են թա կա է ո րակ-
ման որ պես ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար ված սպա ն� թյ�ն: Դա տա կան 
պրակ տի կային հայտ նի են բազ մա թիվ 
դեպ քեր, ե րբ ե րե խա նե րը փոր ձել են 
թ�յլ չտալ հան ցա վո րի՝ հա ճախ ի րենց 
հոր կող մից մո րը դա նա կա հա րե լը կամ 
այլ ե ղա նա կով սպա նե լը, սա կայն ան-
զոր են գտն վել: Ման կա հա սա կի կող մից 
հան ցա վո րի ա րար քի բն�յ թը գի տակ ցե-
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լ� և ըն կա լե լ� նման բո լոր դեպ քե ր�մ 
առ կա է ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված սպա ն� թյ�ն: Այ սինքն, ա րար-
քի ող բեր գա կա ն� թյ� նը գի տակ ցող 
ե րե խայի ներ կա յ� թյամբ ծնո ղի սպա-
ն� թյ� նը դա նա կի մեկ հար վա ծով, հրա-
զե նի մեկ կրա կո ցով կամ այլ ցան կա ցած 
ե ղա նա կով, բո լոր դեպ քե ր�մ, են թա կա 
է ո րակ ման որ պես ա ռան ձին դա ժա ն�-
թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն:

 Միև ն�յն ժա մա նակ պետք է նկա-
տել, որ մեր ձա վոր ա սե լով պետք է հաս-
կա նալ ոչ մի այն մեր ձա վոր ազ գա կան-
նե րին, այլև բո լոր այն ան ձանց, ով քեր 
ա կն հայ տո րեն թանկ են, գնա հա տե լի 
և սի րե լի տվյալ ան ձի հա մար: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով այն դեպ քե ր�մ, ե րբ ան-
ձը չի մտա հոգ վ�մ սպա ն� թյան փաս-
տով, նրա հա մար միև ն�յն է հետ ևան քի 
ա ռա ջաց ման փաս տը, և հան ցա վորն էլ 
գի տակ ց�մ է դա, ա պա ան կախ տ� ժո-
ղի հետ նրա կապ վա ծ� թյան աս տի ճա-
նից և բն�յ թից, նա չի կա րող հա մար վել 
մեր ձա վոր, հետ ևա բար և նրա ներ կա-
յ� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ� նը չի 
կա րող ո րակ վել որ պես ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյան մա սին կա-
րող է վկայել նաև տ� ժո ղին տևա կան 
ժա մա նա կով և ո րո շա կի ը նդ մի ջ�մն ե-
րով ոտ քե րով և ձեռ քե րով հար ված ներ 
հասց նե լ� հետ ևան քով դի տա վո ր�-
թյամբ մահ պատ ճա ռե լը, զո հի ներ կա-
յ� թյամբ նրա մեր ձա վո րին բռ նա բա րե լը, 
ծաղ ր� ծա նա կի են թար կե լը և այլն: Այս 
հան գա մանք նե րը վկա յ�մ են հան ցա-
վո րի կող մից դի տա վո ր� թյամբ տ� ժո-

ղին կամ նրա մեր ձա վո րին ա ռանձ նա կի 
ֆի զի կա կան և հո գե կան տա ռա պանք 
պատ ճա ռե լ� մա սին:

 Հան ցա վո րի ա ռան ձին դա ժա ն� թյ�-
նը կա րող է ար տա հայտ վել ի նչ պես մեկ 
գոր ծո ղ� թյամբ, այն պես էլ հան ցա վո րի 
մի աս նա կան դի տա վո ր� թյամբ ը նդ գրկ-
ված շա ր� նա կա կան գոր ծո ղ� թյ�ն նե-
րով: Օ րի նակ՝ դա տա կան պրակ տի կան 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն է դի տ�մ նաև մեկ վնաս-
ված քի մի ջո ցով կա տար ված սպա ն�-
թյ� նը, ե րբ վնաս ված քը պատ ճա ռե լ�ց 
հե տո հան ցա վո րը խո չըն դո տ�մ է այլ 
ան ձանց տ� ժո ղին օգ ն� թյ�ն ց�յց տա-
լը, ո րի հետ ևան քով վեր ջինս մա հա ն�մ 
է մեծ քա նա կ� թյամբ ա րյան կորս տի 
պատ ճա ռով: 

Ան ձի սպա ն� թյ� նը հա ջորդ զո հի 
ներ կա յ� թյամբ, վեր ջի նիս այդ ըն թաց-
ք�մ հո գե կան տան ջանք ներ � տա ռա-
պանք ներ պատ ճա ռե լ� նպա տա կով, 
ն�յն պես են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
5-րդ կե տով: 

Օ րի նակ՝ Ար մա վիր քա ղա քի բնա կիչ-
ներ Ա.-ն, Բ.-ն և Գ.-ն շա հա դի տա կան 
դր դ�մն ե րով սպա ն� թյ�ն կա տա րե լ� 
նպա տա կով զին ված մ�տք են գոր ծել 
ն�յն քա ղա քի բնա կիչ Կ.-ի բնա կա րան, 
զեն քի սպառ նա լի քով կա պել ըն տա նի քի 
բո լոր ան դամն ե րին և այն տեղ գտնված 
հար ևա նին, ո րից հե տո հեր թա կա ն�-
թյամբ, դա նակ նե րի տաս նյակ հար-
ված նե րով, սպա նել բնա կա րա նա տեր 
ա մ� սին նե րին, նրանց եր կ� ան չա փա-
հաս ե րե խա նե րին, հար ևա նին և դի մել 
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փա խ�ս տի � ն�յն օ րը ձեր բա կալ վել 
«Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա ն�մ: Հան-
ցա վոր խմ բի ան դամն ե րի ա րար քը ծան-
րաց նող բազ մա թիվ այլ հան գա մանք նե-
րի հետ մի ա սին ո րակ վել է նաև որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն՝ պայ մա նա վոր ված հա ջորդ 
զո հի ներ կա յ� թյամբ կա տար ված սպա-
ն� թյամբ: 

Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն�-
թյ� նը կա րող է կա տար վել խ� լի գա նա-
կան, շա հա դի տա կան, վրե ժի և այլ շար-
ժա ռիթ նե րով: Նկա տի � նե նա լով, որ 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ� նը հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ 
կող մին ա ռնչ վող ծան րաց նող հան գա-
մանք է, հան ցան քը ծան րաց նող շար ժա-
ռիթ նե րի առ կա յ� թյան դեպ ք�մ ա րար-
քը ո րակ վ�մ է նաև դրանք սահ մա նող 
հա մա պա տաս խան կե տե րով: Դա տա-
կան պրակ տի կային հայտ նի են դեպ քեր, 
ե րբ ո րո շա կի հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ 
եր կ� կամ ա վե լի ան ձինք ո րո շել են վերջ 
տալ ի րենց կյան քին ոչ թե ի նք նաս պա-
ն� թյամբ, այլ մե կը մյ� սի օգ ն� թյամբ: 

Օ րի նակ՝ Գե ղար ք� նի քի մար զի Ար-
գ�տ գյ� ղի 75-ա մյա բնա կիչ ներ, ա մ�-
սին ներ Ա . Մ.-ն և Ռ. Մ.- ն, լի նե լով հաշ-
ման դամն եր, ի սկ կի նը՝ նաև ան կող-
նային հի վանդ, հ� սա հատ ված այդ վի-
ճա կից, փո խա դարձ հա մա ձայ ն� թյամբ 
ո րո շել են մե կը մյ� սի օգ ն� թյամբ վերջ 
տալ ի րենց կյան քին: Այդ նպա տա կով 
ի րենց տա նը Ա. Մ.-ն դա նա կով կտ րել 
է կնոջ պա րա նո ցը և տես նե լով, որ կի-
նը չի կա րո ղա ն�մ ն�յ նը կա տա րել իր 
նկատ մամբ, ի նքն է կտ րել իր պա րա նո-

ցը, որ պես զի ի նք նաս պան լի նի: Ռ. Մ- ի 
մա հա ցել է, ի սկ Ա ն� շա վան Մ� րա դյա-
նի կյան քը բժիշկ նե րի մի ջամ տ� թյամբ 
հնա րա վոր է ե ղել փր կել:

Չ նա յած պատ կե րի ո ղջ ող բեր գա կա-
ն� թյա նը, տվյալ դեպ ք�մ ան ձի գոր-
ծո ղ� թյ�ն նե ր�մ բա ցա կայել է մյ�-
սին ա ռան ձին տան ջանք ներ և տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լ� դի տա վո ր� թյ� նը: 
Ա.Մ-ի ա րար քը ո րակ վել է ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով1:

 Հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյան դրս ևոր ման հատ կա նիշ-
նե րից է նաև ան ձին կյան քից զր կե լ�ց 
ա ռաջ կամ սպա ն� թյան ըն թաց ք�մ 
խոշ տան գ�մն ե րի և տան ջանք նե րի են-
թար կե լը: Խոշ տանգ ման հետ կապ ված 
ա րար քի ո րակ ման խն դիր նե րը ճիշտ 
լ� ծե լ� հա մար ան հրա ժեշտ է ե լա կետ 
ըն դ� նել սպա ն� թյան դի տա վո ր� թյան 
ծագ ման պա հը: 

Ե թե սպա ն� թյան դի տա վո ր� թյ�-
նը ծա գել է մինչև ան ձին խոշ տան գե լը, 
ա պա հան ցա վո րի ա րար քը են թա կա է 
ո րակ ման ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն: Ե թե սպա ն� թյան դի տա-
վո ր� թյ� նը ծա գել է խոշ տան գ� մից հե-
տո, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
սպա ն� թյան և խոշ տանգ ման հան ցա-
գոր ծ� թյ�ն նե րի հա մակ ց� թյամբ: Այս-
տեղ, սա կայն, պետք է նկա տի � նե նալ, 
որ այլ ծան րաց նող հան գա մանք նե րի 
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բա ցա կա յ� թյան դեպ ք�մ հան ցա վո րի 
ա րար քը են թա կա է ո րակ ման ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 119 և 104 հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մակ ց� թյամբ, քա նի որ տվյալ 
դեպ ք�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյ�նն ար-
դեն ի սկ ը նդ գրկ վել է խոշ տանգ ման մեջ 
և կազ մել է այդ ա վարտ ված հան ցա կազ-
մի ո րա կյալ հատ կա նիշ նե րից մե կը: Ի սկ 
այն դեպ քե ր�մ, ե րբ սպա ն� թյան դի-
տա վո ր� թյ� նը ծա գել է խոշ տանգ ման 
ըն թաց ք�մ, հան ցա վո րի ա րար քը պետք 
է ո րա կել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն, քա նի որ խոշ տանգ ման 
մա սը տվյալ դեպ ք�մ հան դի սա ն�մ է 
սպա ն� թյան կա տար ման ե ղա նակ, ի սկ 
սպա ն� թյ�նն էլ կա տար վ�մ է ոչ թե 
խոշ տանգ ման ա վար տից հե տո նոր ծա-
գած դի տա վո ր� թյամբ, այլ խոշ տանգ-
ման ըն թաց ք�մ ծա գած դի տա վո ր�-
թյամբ: 

Ինչ պես նկա տե ցինք, հան ցա վո րի 
կող մից ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը պետք 
է դրս ևոր վի սպա ն� թյ� նից ան մի ջա-
պես ա ռաջ կամ նրա կա տար ման ըն-
թաց ք�մ: Հետ ևա բար, սպա ն� թյ� նից 
տևա կան ժա մա նակ ա ռաջ դրս ևո րած 
բռ ն� թյ�նն � գոր ծադ րած դա ժա ն�-
թյ� նը չեն կա րող հան դի սա նալ ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա-
ն� թյան հատ կա նիշ, ե թե այդ պի սիք ժա-
մա նա կի ա ռ� մով ը նդ հատ ված են ե ղել, 
սպա ն� թյան հետ մի աս նա կա ն� թյ�ն 
չեն կազ մել և, որ ա մե նա կար ևորն է, չեն 
ը նդ գրկ վել հան ցա վո րի մի աս նա կան դի-
տա վո ր� թյամբ: 

Օ րի նակ՝ Ա.-ն հա ճա խա կի կնո ջը են-
թար կել է ծե ծի և խոշ տան գ�մն ե րի: Հեր-
թա կան ան գամ հար բած վի ճա կ�մ գա-
լով տ�ն և կնո ջը տա նը չգտ նե լով՝ սպա-
սել է նրան, և ե րբ վեր ջինս վե րա դար ձել 
է, դա նա կի հար վա ծով սպա նել է նրան: 
Տվյալ դեպ ք�մ հան ցա վո րի ա րար քը չի 
դիտ վել ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված սպա ն� թյ�ն, քա նի որ ծե ծը և 
խոշ տան գ� մը ե ղել են նախ կի ն�մ և ան-
մի ջա կա նո րեն կապ ված չեն ե ղել ա ռա-
ջա ցած հետ ևան քի հետ:

 Պետք է նկա տի � նե նալ, որ ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյ� նը կապ ված է ոչ թե 
տ� ժո ղին ա ռան ձին ցավ և տա ռա պանք 
պատ ճա ռե լ�, այլ հան ցա վո րի դա ժա-
ն� թյ� նը վկայող հան գա մանք նե րի 
հետ: Այ սինքն՝ տ� ժո ղին փաս տա ցի 
տա ռա պանք պատ ճա ռե լը չի հան դի սա-
ն�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան հիմն ա կան հատ կա-
նիշ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն 
պետք է դիտ վեն և այն դեպ քե րը, ե րբ 
տ� ժո ղի մահ վան ա կն թար թո րեն վրա 
հաս նե լ� պատ ճա ռով նա թեև ա ռան ձին 
տան ջանք ներ չի զգա ցել, սա կայն հան-
ցա վո րի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը, հան ցա գոր-
ծ� թյան կա տար ման ե ղա նա կը և ան ձի 
դի տա վո ր� թյ�նն � ղ ղա կի ո րեն վկա յ�մ 
են հան ցա վո րի գի տակ ց� թյամբ ը նդ-
գրկ ված գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի դա ժա ն�-
թյան մա սին: 

Այս տե սա կե տից, կար ծ�մ ե նք, 
չպետք է հա մա ձայ նել Լ.Ա. Ա նդ րե ևայի1, 
1  . Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние 
жестокости преступного поведения на уголовную 
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Պ.3�. Կոնս տան տի նո վի և մյ�ս նե րի 
հետ, ո րոնց կար ծի քով, ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյ� նը բա ցա կա յ�մ է, ե րբ ո րո շա-
կի հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ տ� ժողն 
ա ռան ձին տան ջանք ներ և տա ռա պանք-
ներ չի զգա ցել: Ը ստ վեր ջին նե րիս դիր-
քո րոշ ման, ան կախ հան ցա վո րի կող մից 
տ� ժո ղին ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա նե լ� դի տա վո ր� թյ� նից, ե րբ տ�-
ժո ղի մա հը վրա է հա սել ա կն թար թո րեն, 
ա ռա ջին հար վա ծից, կամ նա ա ռա ջին 
հար վա ծից հե տո կորց րել է գի տակ ց�-
թյ� նը և չի զգա ցել հե տա գա հար ված-
նե րի բն�յ թը, կամ գտն վե լով, օ րի նակ՝ 
խիստ հար բած վի ճա կ�մ, ա ռան ձին 
տա ռա պանք ներ չի զգա ցել, ա րար քը 
չպետք է ո րա կել որ պես ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյ�ն:

Ն ման դիր քո րո շ� մը չի ըն դ�ն վել 
նաև դա տա կան պրակ տի կայի կող մից: 
Մի շարք գոր ծե րով դա տա կան բարձ րա-
գ�յն ա տյա նը ն�յն պես նշել է, որ օ րեն-
քը ա ռան ձին դա ժա ն� թյան դրս ևո ր� մը 
կա պ�մ է հան ցա վո րի գոր ծո ղ� թյ�ն նե-
րի և նրա դի տա վո ր� թյան դրս ևոր ման 
հետ և որ տ� ժո ղին փաս տա ցի տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լը չի հան դի սա ն�մ 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյան հիմն ա կան հատ կա նիշ:

 Մեր կար ծի քով, ա րար քը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի 5-րդ կե տով ո րա կե լ� հա մար բա վա-
րար է հան ցա վո րի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի 
ա ռան ձին դա ժան բն�յ թը և տ� ժո ղին 
ответственность, СПб., 2002. 127-128, Константинов 
П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на 
квалификацию убийства // Законность, 2001. N9.  
8-9:

հենց այդ ե ղա նա կով սպա նե լ� հան ցա-
վո րի դի տա վո ր� թյ� նը: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա ն� թյան 
մեջ կար ծիք է հայտն վել նաև այն մա սին, 
որ նման դեպ քե ր�մ հան ցա վո րի ա րար-
քը պետք է ո րա կել որ պես ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
փորձ, ո րը, մեր կար ծի քով, ն�յն պես 
ըն դ� նե լի չէ, քա նի որ տվյալ դեպ ք�մ 
հան ցա վո րի կող մից ա ռան ձին դա ժա-
ն� թյ�նն ար դեն դրս ևոր վել և ա վարտ-
վել է:

Ս պա ն� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով ԽՍՀՄ, ՌԴ, ՀՀ դա տա կան բարձ-
րա գ�յն ա տյան նե րի բո լոր ո րո շ�մն ե-
ր�մ ան դրա դարձ է կա տար վել նաև 
դի ակն ա նար գե լ� դեպ ք�մ ա րար քի 
քրեաի րա վա կան գնա հատ ման հար ցե-
րին: 

Այս պես, « Դի տա վո րյալ սպա ն� թյ�ն-
նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան 
պրակ տի կա յ�մ ծա գած ո րոշ հար ցե-
րի մա սին» ԽՍՀՄ Գե րա գ�յն դա տա-
րա նի պլե ն� մի 1963 թվա կա նի հ� լի-
սի 3-ի ո րոշ ման հա մա ձայն, սպա ն�-
թյան ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը կա րող 
է դրսևոր վել նաև դի ա կի ա նարգ մամբ: 
Ն�յն մարմն ի 1975 թվա կա նի հ� լի-
սի 27-ի « Դի տա վո րյալ սպա ն� թյ�ն նե-
րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա կան 
պրակ տի կայի մա սին» ո րոշ ման հա մա-
ձայն, ա ռան ձին դա ժա ն� թյ� նը կա րող 
է ար տա հայտ վել դի ա կի ա նարգ մամբ, 
բա ցա ռ� թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նրա 
ո չն չա ց� մը կամ ան դա մա հա տ�մն �-
նե ցել է հան ցա գոր ծ� թյ� նը թաքց նե լ� 
նպա տակ: Ա վե լի � շ՝ ՌԴ Գե րա գ�յն դա-
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տա րա նի պլե ն� մի 1992 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 22-ի ո րոշ մամբ ար դեն դի ա կի 
ա նար գե լը չէր նշ վ�մ որ պես սպա ն�-
թյան ա ռան ձին դա ժա ն� թյան հատ կա-
նիշ: Ի նչ պես այս, այն պես էլ « Դի տա վո-
րյալ սպա ն� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
ՀՀ Գե րա գ�յն դա տա րա նի պլե ն� մի 
1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի ո րոշ-
ման մեջ ըն դա մե նը նշ վ�մ էր, որ « հան-
ցա գոր ծ� թյ� նը թաքց նե լ� նպա տա կով 
դի ա կի ան դա մա հա տ� մը կամ ո չն չա ց�-
մը չի կա րող դիտ վել սպա ն� թյ� նը որ-
պես ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված ո րա կե լ� հիմք»:

«Ս պա ն� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
ՌԴ Գե րա գ�յն դա տա րա նի պլե ն� մի 
1999 թվա կա նի հ�ն վա րի 27-ի ո րոշ-
ման մեջ նշ վ�մ է, որ դի ա կի ա նար գ�մն 
ի նք նին չի կա րող գնա հատ վել որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն, և ե թե նման դեպ քե ր�մ 
չկան այլ տվյալ ներ հան ցա վո րի կող-
մից տ� ժո ղի սպա ն� թյ� նից ա ռաջ կամ 
սպա ն� թյան կա տար ման ըն թաց ք�մ 
դրս ևո րած ա ռան ձին դա ժա ն� թյան մա-
սին, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման 
սպա ն� թյան հոդ վա ծի հա մա պա տաս-
խան մա սով և դի ակն ա նար գե լ� հոդ-
վա ծի հա մակ ց� թյամբ: Ն�յն ո րոշ ման 
մեջ նշ վել է նաև, որ հան ցա գոր ծ� թյ� նը 
թաքց նե լ� նպա տա կով դի ա կի ո չնչա-
ց� մը կամ ան դա մա հա տ� մը հիմք չի 
կա րող հան դի սա նալ սպա ն� թյ� նը որ-
պես ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված ո րա կե լ� հա մար: 

Ինչ պես դժ վար չէ նկա տել, այս հար-
ց�մ դա տա կան պրակ տի կան տար բեր 
ժա մա նակ ե ղել է տար բեր: 1960-80-ա-
կան թվա կան նե րին դի ա կի ան դա մա հա-
տ� մը կամ ո չն չա ց� մը դիտ վել է որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն, հե տա գա յ�մ այդ ն�յն 
գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը չեն դիտ վել որ պես 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյան դրս ևո ր�մ, այ-
սինքն՝ սպա ն� թյան ծան րաց նող հան-
գա մանք, այլ հա մար վել են որ պես ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 265 հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան ցա գոր ծ� թյան հատ-
կա նիշ: Այ սինքն՝ հա մա ձայն դա տա կան 
բարձ րա գ�յն ա տյա նի ո րոշ ման, հան-
ցա գոր ծ� թյ� նը թաքց նե լ� նպա տա կով 
դի ա կի ան դա մա հա տ� մը կամ ո չն չա ց�-
մը, ե թե սպա ն� թյ� նից ա ռաջ կամ դրա 
ըն թաց ք�մ չկան հան ցա վո րի կող մից 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյան դրս ևոր ման 
հատ կա նիշ ներ, այլևս չի հա մար վ�մ 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն, նկա տի � նե նա լով, որ մի-
այն կեն դա նի մար դ�ն կա րե լի է են թար-
կել թե՛ տան ջանք նե րի, թե՛ խոշ տանգ ման 
և թե՛ այլ բռ նի գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի: 

Այս հար ց�մ տե սա բան նե րը ն�յն-
պես մի ա կար ծիք չեն:

Ն.Ի. Զա գո րոդ նի կո վի1 կար ծի քով, 
դի ա կի ան դա մա հա տ� մը հան դի սա ն�մ 
է ա ռան ձին դա ժա ն� թյան դրս ևո ր�մ:

Վ.Վ. Ստա շի սի2, Մ.Ի. Բա ժա նո վի 

1  . Загородников Н И. Преступления против 
жизни по советскому уголовному праву. М., 1961.  
177:
2  . Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления 
против личности в УК УССР и судебной практике. 
Харьков, 1987.  36:
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կար ծի քով, սպա ն� թյ� նից հե տո դի ա կի 
ա նար գ� մը պետք է հա մա րել ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյ�ն, ե թե չկա սպա ն� թյ� նը 
թաքց նե լ� նպա տակ:

L.Ա. Ա նդ րե ևան3, Պ.3�. Կոնս տան-
տի նո վը գտ ն�մ են, որ դի ա կի ա նար գ�-
մը կամ ան դա մա հա տ� մը ոչ մի դեպ ք�մ 
չի կա րող վկայել սպա ն� թյան ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյան մա սին, քա նի որ ի նչ պես 
էլ դրս ևոր վի ա նար գե լը կամ ան դա մա-
հա տե լը, դի ա կը չի կա րող կրել ոչ մի 
տա ռա պանք: Վեր ջին նե րիս կար ծի քով, 
օ րենքն ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա-
տար ված սպա ն� թյան հա մար պա տաս-
խա նատ վ� թյ�ն է սահ մա ն�մ հենց 
այդ ե ղա նա կով սպա ն� թյան և ոչ թե 
սպա ն� թյ� նից հե տո կա տար ված ցի-
նիկ գոր ծո ղ� թյ�ն նե րի հա մար: Նրանց 
կար ծի քով, սպա ն� թյ� նից հե տո ան-
ձի կյան քի պաշտ պա ն� թյանն � ղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե ր� թյ�ն նե րը 
դա դա ր�մ են, և ա ռա ջա ն�մ են նոր 
հա սա րա կա կան հա րա բե ր� թյ�ն ներ, 
տվյալ դեպ ք�մ՝ � ղղ ված հա սա րա կա-
կան կար գի և բա րո յա կա ն� թյան նոր մե-
րի պաշտ պա ն� թյա նը: 

Ինչ պես ար դեն նկա տել ե նք, տ� ժո-
ղի ա ռան ձին տա ռա պանք ներ չզ գա լը 
նշա նա կ� թյ�ն չ� նի ա րար քը ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա-
ն� թյ�ն ո րա կե լ� հար ց�մ և որ ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյան հա մար բա վա րար են 
հան ցա գոր ծ� թյան կա տար ման ա ռան-
ձին դա ժան ե ղա նա կը և հան ցա վո րի 

3 . Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние 
жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность. СПб., 2002.  132:

դի տա վո ր� թյ� նը, ո րը կա րող է դրս ևոր-
վել նաև տ� ժո ղի մեր ձա վոր նե րի նկատ-
մամբ ա ն�ղ ղա կի դի տա վո ր� թյամբ: 
Հետ ևա բար, ե թե դի ա կի ան դա մա հատ-
մամբ կամ ծաղ ր� ծա նա կի են թար կե լով 
(ա կանջ նե րը, քի թը, մարմն ի մա սե րը 
կտ րե լը, աչ քե րը հա նե լը և այլն) հան ցա-
վո րը հե տապն դել է կամ գի տակ ցա բար 
թ�յլ է տվել տ� ժո ղի մեր ձա վոր նե րի 
նկատ մամբ լրա ց� ցիչ, հա վե լյալ տա ռա-
պանք, ին չո՛ւ չի կա րող ն�յն պես հա մար-
վել ա ռան ձին դա ժա ն� թյան դրս ևո ր�մ, 
ա ռա վել ևս, ե րբ դրանք հա ճախ դրս ևոր-
վ�մ են նա խա պես ծա գած դի տա վո ր�-
թյամբ: Չէ  որ նման դեպ քե րը, բնա կա-
նա բար, որ ևէ կապ չ� նեն հան ցա գոր-
ծ� թյ� նը թաքց նե լ� նպա տա կով դի ա կի 
ան դա մա հատ ման կամ ո չն չաց ման հետ: 
Այս ա ռ� մով ա ռա վել կոնկ րետ լ� ծ�մ 
է տվել Լատ վի այի քրե ա կան օ րենս գիր-
քը, ո րն ա ռան ձին դա ժա ն� թյան հետ 
մի ա սին, սպա ն� թյան ի նք ն� ր�յն ծան-
րաց նող հան գա մանք է սահ մա նել նաև 
« դի ակն ա նար գե լ� հետ զ� գորդ ված» 
սպա ն� թյ� նը: 

Ինչ վե րա բե ր�մ է հո գե կան խիստ 
հ�զ մ�ն քի վի ճա կ�մ տ� ժո ղին բազ-
մա թիվ հար ված ներ և վնաս վածք ներ 
պատ ճա ռե լ� ե ղա նա կով սպա ն� թյա նը 
կամ ն�յն գոր ծո ղ� թյ�ն ներն ան հրա-
ժեշտ պաշտ պա ն� թյան սահ ման նե րի 
ան ց� մով կա տա րե լ�ն, ա պա այս եր-
կ� հան ցա գոր ծ� թյ�ն ներն էլ պայ մա-
նա վոր ված են տ� ժո ղի ա նօ րի նա կան 
վար քագ ծով և են թա կա են ո րակ ման 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 105 կամ 108 
հոդ ված նե րով: Չնա յած հո գե կան խիստ 
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հ�զ մ�ն քի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ան-
հրա ժեշտ պաշտ պա ն� թյան սահ ման նե-
րի ան ցմամբ կա տար ված սպա ն� թյ� նը 
կա րող է տե ղի � նե նալ նաև ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյան ար տա քին դրս ևոր մամբ 
(բազ մա թիվ մարմն ա կան վնաս վածք նե-
րի պատ ճա ռ�մ և այլն), բայց քա նի որ 
այն հան դի սա ն�մ է ան ձի հո գե կան վի-
ճա կի և նրա նկատ մամբ դրս ևոր ված բռ-
ն� թյան ար դյ�նք և ոչ թե ան ձին ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյամբ սպա նե լ� նպա տա-
կա�ղղ վա ծ� թյ�ն, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ա րար քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 104 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով չի կա-
րող ո րակ վել:

 Հան ցակ ց� թյամբ կա տար ված սպա-
ն� թյան դեպ ք�մ, ե րբ սպա ն� թյան կա-
տար ման ա ռան ձին դա ժան ե ղա նա կը 
չի ը նդ գրկ վել կազ մա կերպ չի, դր դի չի, 
օ ժան դա կո ղի դի տա վո ր� թյամբ, ա պա 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյան 
կա տար ման հա մար հան ցա կից նե րից 
պա տաս խա նատ վ� թյ�ն է կր�մ մի այն 
կա տա րո ղը: Տվյալ դեպ ք�մ կազ մա կեր-
պի չը, դր դի չը, օ ժան դա կո ղը պա տաս-
խա նատ վ� թյ�ն են կր�մ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 38-104 հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
կամ 38-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
պա տաս խան կե տով, բայց ոչ ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
5-րդ կե տով: 

Այն դեպ քե ր�մ, ե րբ հան ցա կից նե-
րը նա խա պես քն նար կել են տ� ժո ղին 
կյան քից զր կե լ� տար բեր ե ղա նակ ներ, 
այդ թվ�մ և հա մա ձայ ն� թյան են ե կել 
տ� ժո ղին ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա նե լ� շ�րջ, կամ կազ մա կերպ չի, 

դր դի չի, օ ժան դա կո ղի հա մար միև ն�յն 
է ե ղել, թե կա տա րողն ի նչ ե ղա նա կով 
կի րա կա նաց նի այն, բայց գի տակ ցել են 
նաև սպա ն� թյան հնա րա վոր կա տա-
ր� մը ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ, ա պա 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյան 
կա տար ման դեպ ք�մ բո լոր հան ցա-
կից ներն էլ պա տաս խա նատ վ� թյ�ն են 
կր�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա-
ն� թյ�ն կա տա րե լ� հա մար, այդ թվ�մ՝ 
ան մի ջա կան կա տա րո ղը՝ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
5-րդ կե տով, կազ մա կեր պի չը, դր դի չը, 
օ ժան դա կո ղը՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-104 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով: 

Այս պի սով, այն դեպ քե ր�մ, ե րբ հան-
ցա գոր ծ� թյան կա տար ման ե ղա նա կի 
նկատ մամբ հան ցա կից նե րը դրս ևո ր�մ 
են այ լընտ րան քային մո տե ց�մ, նրանք 
պա տաս խա նատ վ� թյ�ն են կր�մ փաս-
տա ցի կա տար ված ա րար քի հա մար: 

Այն դեպ քե ր�մ, ե րբ ան ձն ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյ� նը կա տա-
րել է այն պի սի ան ձանց օգ տա գոր ծե լ� 
մի ջո ցով, ով քեր օ րեն քի � ժով են թա կա 
չեն քրե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյան 
(ք րե ա կան պա տաս խա նատ վ� թյան հա-
մար սահ ման ված տա րի քի հա սած չլի-
նե լ� կամ ան մեղ ս� նակ լի նե լ� պատ-
ճա ռով), հան ցակ ց� թյ� նը բա ցա կա յ�մ 
է, և տվյալ ան ձն ի նքն է հան դի սա ն�մ 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյան 
միջ նոր դա վոր ված կա տա րո ղը:

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

1. Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյ� նը, այդ ան ձին դի տա-
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վո ր� թյամբ մահ պատ ճա ռե լ� հետ 
մի ա սին, նրան կամ նրա մեր ձա վո րին 
մի ա ժա մա նակ մահ վան ա ռա ջաց ման 
հա մար ոչ պար տա դիր, դրա շր ջա նա-
կից դ�րս խոշ տանգ ման, տան ջան քի, 
մարդ կային ար ժա նա պատ վ� թյան ստո-
րաց ման, ծաղ ր� ծա նա կի և այլ մի ջոց-
նե րով գի տակ ցա բար լրա ց� ցիչ, � ժեղ, 
տևա կան ծանր ֆի զի կա կան կամ հո գե-
կան տա ռա պանք պատ ճա ռելն է:

2. Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար-
ված սպա ն� թյան դեպ ք�մ հան ցա վո րը 
գոր ծ�մ է ոչ մի այն ա ռան ձին դա ժան 
ե ղա նա կով, այլև գի տակ ց�մ է իր կող-
մից տ� ժո ղին կյան քից զր կե լ� ե ղա նա-
կի ա ռան ձին դա ժան բն�յ թը, ի նչ պես 
նաև ցան կա ն�մ կամ գի տակ ցա բար 
թ�յլ է տա լիս տ� ժո ղի մա հը հենց այդ 
ե ղա նա կով:

3. Խոշ տան գ� մը տար բեր ա ռար-
կա նե րի և գոր ծոն նե րի ներ գոր ծ� թյամբ 
մար դ�ն դի տա վո ր� թյամբ � ժեղ ֆի զի-
կա կան ցավ կամ հո գե կան տա ռա պանք 
պատ ճա ռելն է:

4. Ծաղ ր� ծա նա կը, մարդ կային ար-
ժա նա պատ վ� թյան ստո րա ց� մը մար-
դ� նե րաշ խար հը խո րա պես վի րա վո-
րող, ա նար գող, բո վան դա կ� թյամբ ցի-
նիկ և վի րա վո րա կան վար քա գիծն է:

5. Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա-
ն� թյ� նը կա տար վ�մ է ի նչ պես � ղ ղա-
կի, այն պես էլ ա ն�ղ ղա կի դի տա վո ր�-
թյամբ:

6. Ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա-
ն� թյ� նը, կա տար ման ե ղա նա կից բա-
ցի, ո րոշ դեպ քե ր�մ, պայ մա նա վոր վ�մ 
է նաև կա տար ման հան գա մանք նե րով, 

ի րա վի ճա կով և հան ցա վո րի ա ռան ձին 
դա ժա ն� թյ� նը վկայող այլ գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րով:

7. Տ� ժո ղի կող մից, ո րո շա կի հան-
գա մանք նե ր�մ, ա ռան ձին տա ռա պանք 
չզ գա լը նշա նա կ� թյ�ն չ� նի ա րար քը 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն ո րա կե լ� հա մար: Ա ռան-
ձին դա ժա ն� թյան դրս ևոր ման հա մար 
բա վա րար են հան ցա գոր ծ� թյան կա-
տար ման ա ռան ձին դա ժան ե ղա նա կը, 
դա վկայող հան գա մանք նե րը, ի րա վի-
ճակն � այլ գոր ծո ղ� թյ�ն նե րը և հան-
ցա վո րի դի տա վո ր� թյ� նը:

8. Ե թե հան ցա վո րը մե ծա քա նակ 
հար ված ներ և մարմն ա կան վնաս վածք-
ներ պատ ճա ռե լով ցան կա ցել է հա-
տ�կ տան ջանք ներ պատ ճա ռել տ� ժո-
ղին, ա պա նման դեպ քե ր�մ առ կա է 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյ�ն, ի սկ այն դեպ քե ր�մ, ե րբ 
հար ված նե րի և վնաս վածք նե րի բազ մա-
կի � թյ� նը պայ մա նա վոր ված է մի այն 
տ� ժո ղին հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե-
տ�մ կյան քից զր կե լ� ձգտ մամբ, տ�-
ժո ղի ֆի զի կա կան գե րա զան ց� թյամբ, 
հան ցա վո րի ան հա ջող գոր ծո ղ� թյ�ն նե-
րով, տ� ժո ղի ակ տիվ դի մադ ր� թյամբ, 
փո խա դարձ կռ վով, հան ցա գոր ծ� թյան 
գոր ծիք նե րի ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե-
րով, հան ցա վո րի ա ֆեկ տիվ վի ճա կով, 
ա պա նման դեպ քե ր�մ ա ռան ձին դա-
ժա ն� թյամբ կա տար ված սպա ն� թյան 
հան ցա կազ մը բա ցա կա յ�մ է:

9. Հան ցակ ց� թյամբ կա տար ված 
սպա ն� թյան դեպ ք�մ, ե րբ սպա ն� թյան 
կա տար ման ա ռան ձին դա ժան ե ղա նա-

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø

øÜÜÆâ / N6 / 2017 57



58

կը չի ը նդ գրկ վել կազ մա կերպ չի, դր դի չի, 
օ ժան դա կո ղի դի տա վո ր� թյամբ, ա պա 
ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա ն� թյան 
կա տար ման հա մար հան ցա կից նե րից 
պա տաս խա նատ վ� թյ�ն է կր�մ մի-
այն կա տա րո ղը: Այն դեպ քե ր�մ, ե րբ 
հան ցա կից նե րը նա խա պես քն նար կել 
են տ� ժո ղին կյան քից զր կե լ� տար բեր 
ե ղա նակ ներ, այդ թվ�մ և հա մա ձայ նել 
են տ� ժո ղին ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
սպա նե լ� մեջ, կամ կազ մա կերպ չի, 

դրդի չի, օ ժան դա կո ղի հա մար միև ն�յն 
է ե ղել, թե կա տա րո ղը ի նչ ե ղա նա կով 
կի րա կա նաց նի այն, բայց գի տակ ցել են 
նաև սպա ն� թյան հնա րա վոր կա տա-
ր�մն ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ, ա պա 
սպա ն� թյ�նն ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ 
կա տար վե լ� դեպ ք�մ բո լոր հան ցա-
կից ներն էլ պա տաս խա նատ վ� թյ�ն են 
կր�մ ա ռան ձին դա ժա ն� թյամբ սպա-
ն� թյան կա տար ման հա մար:  
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Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի 
գոր ծե րով քն ն� թյան քրե ա գի տա կան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը.

Աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր նե ր�մ 
բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րը հան-
դի սա ն�մ են սե փա կա ն� թյան դեմ 
� ղղված հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի ա մե-
նա տա րած ված տա րա տե սակ նե րից մե-
կը: Բնա կա րա նային գո ղ� թյ� նը, ի նչ-
պես ցան կա ցած հան ցա գոր ծ� թյ�ն, 
բն� թագր վ�մ է մի այն ի րեն հա տ�կ 
տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե-
րի հա մակ ց� թյամբ, ո րի վեր հա ն�մն � 
� ս�մն ա սի ր� թյ�նն ի րե նից ներ կա յաց-
ն�մ է բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի 
կրի մի նա լիս տի կա կան (ք րե ա գի տա կան) 
բն� թա գի րը: 

Այս պես, բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն-
նե րի կրի մի նա լիս տի կա կան բն� թագ րի 
տար րերն ե ն՝
-  հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի կա-

տար ման ի րադ ր� թյ� նը (տե ղը, ժա-
մա նա կը),

-  հան ցա վոր ո տնձ գ� թյան ա ռար կան,
-  հան ցա գոր ծ� թյան կա տար ման ե ղա-
նա կը,

-  հան ցանք կա տա րած ան ձի բն� թա-
գիրն � ո տնձ գ� թյան դր դա պատ ճա-
ռը,

-  տ� ժող ան ձի բն� թա գի րը: 
Ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է նշել, 

որ բնա կա րանն այն շեն քը կամ շի ն�-
թյ�նն է, ո րը հատ կա պես նա խա տես ված 
է մարդ կանց մշ տա կան կամ ժա մա նա-
կա վոր բնա կ� թյան հա մար (ա ռանձ նա-
տ�ն, բնա կա րան ը նդ հա ն�ր շեն ք�մ, 
հյ� րա նոց, ա մա ռա նոց, հանգս տյան 
տ�ն, ա ռող ջա րան, տնակ և այլն): Բնա-
կա րա նային գո ղ� թյ�ն ներ կա տար վ�մ 
են ի նչ պես գյ� ղե ր�մ, այն պես էլ քա-
ղաք նե ր�մ, դրանք կա տար վ�մ են ի նչ-
պես ա ռան ձին ան հա տա կան տնե ր�մ, 

Բ ՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱՅԻՆ  ԳՈ Ղ��Ն ՆԵ ՐԻ 
ՔՆ Ն�ԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ 

Գ րի գոր Սարգ սյան
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի քրե ա կան գոր ծե րի 
քն ն թյան ա ջակ ց թյան վար չ թյան պետ, 

ի րա վա բա նա կան գի տ թյն նե րի թեկ նա ծ
 

Ար սեն Վար դա նյան
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի քրե ա կան գոր ծե րի 

քն ն թյան ա ջակ ց թյան վար չ թյան ա վագ քն նիչ

Ա նի Սարգ սյան
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի քրե ա կան գոր ծե րի 

քն ն թյան ա ջակ ց թյան վար չ թյան ա վագ քն նիչ, 
ի րա վա բա նա կան գի տ թյն նե րի թեկ նա ծ
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այն պես էլ բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի 
բնա կա րան նե ր�մ: Ը նդ ո ր�մ, ա ռա վել 
կրի մի նո գեն են հա մար վ�մ այն բնա կա-
րան նե րը, որ տեղ ժա մա նա կա վո րա պես 
առ կա չէ որ ևէ հս կո ղ� թյ�ն, մաս նա-
վո րա պես՝ բնա կա րա ն�մ որ ևէ մե կը չի 
բնակ վ�մ, տան ան դամն ե րը ո րոշ ժա-
մա նա կով բա ցա կա յ�մ են բնա կա րա-
նից, առ կա չեն տե սան կա րա հա նող սար-
քեր, բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի դռ նե րը 
հա գե ցած չեն ան վտան գ� թյան մի ջոց-
նե րով և այլն:

 Հատ կան շա կան է, որ բնա կա րա-
նային գո ղ� թյ�ն նե րի կա տար ման ժա-
մա նակն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա-
վոր ված է հան ցա գոր ծ� թյան կա տար-
ման վայ րով: Բնա կա րա նային գո ղ�-
թյ�ն նե րը հիմն ա կա ն�մ կա տար վ�մ 
են աշ խա տան քային ժա մե րին: Դրանց 
կա տար ման ժա մա նա կի ը նտ ր� թյ� նը 
պայ մա նա վոր ված է նաև տար վա ե ղա-
նակ նե րով: Բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն-
նե րի մե ծա մաս ն� թյ� նը կա տար վ�մ է 
ամ ռան կամ աշ նան ա միս նե րին, ի նչն իր 
հեր թին պայ մա նա վոր ված է ար ձա կ�րդ 
մեկ նե լ� և բնա կա րանն ա ռանց որ ևէ 
հսկո ղ� թյան թող նե լ� հան գա ման քով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյ� ն�մ 
կա տար ված բնա կա րա նային գո ղ� թյ�-
նե րի վի ճա կագ ր� թյան, քն ն� թյան և 
բա ցա հայտ ման ար դյ�նք ներն � ս�մ նա-
սիր վել են 2015 թվա կա նի կտր ված քով: 

Ու ս�մն ա սի ր� թյան հա մար տե ղե-
կատ վ� թյ�ն է պա հանջ վել և ստաց վել                  
ՀՀ ոս տի կա ն� թյան ին ֆոր մա ցի ոն 
կենտ րո նից, ի նչ պես նաև ՀՀ քնն չա կան 
կո մի տե ի մար մին նե րից և տա րած քային 

ստո րա բա ժա ն�մն ե րից:
2015 թվա կա նի ա ռա ջին կի սա մյա-

կի ըն թաց ք�մ բնա կա րա նային գո ղ�-
թյ�ն նե րի քն ն� թյան և բա ցա հայտ ման 
ար դյ�նք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը 
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի նա խա գա հին 
է ներ կա յաց վել 22.12.2015թ.: Տվյալ ժա-
մա նա կա հատ վա ծի դր� թյամբ` հա մա-
ձայն ՀՀ ոս տի կա ն� թյան ին ֆոր մա ցի ոն 
կենտ րո նի տվյալ նե րի, 2015թ. ա ռա ջին 
վեց ա միս նե րի ըն թաց ք�մ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տ� թյ� ն�մ գրանց ված 
572 բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րից 
բա ցա հայտ վել է 131-ը, ո րը կազ մ�մ է 
ը նդ հա ն�ր թվի 22,9%-ը: Ն�յն ժա մա-
նա կա հատ վա ծ�մ նա խորդ տա ր�մ ար-
ձա նագր ված 867 բնա կա րա նային գո ղ�-
թյ�ն նե րից բա ցա հայտ ված է 290-ը՝ ը նդ-
հա ն�ր թվի 33,4%-ը:

 Միև ն�յն ժա մա նակ, ը ստ քնն չա-
կան ստո րա բա ժա ն�մն ե րից ստաց ված 
տե ղե կատ վ� թյան, վե րոն շյալ դեպ քե-
րից զատ, 2015թ. ա ռա ջին կի սա մյա կ�մ 
քննվել են նաև նա խորդ տար վա նից փո-
խանց ված 138 քրե ա կան գործ: 

Ընդ հա ն�ր առ մամբ ըն թացք տված 
710 քրե ա կան գոր ծից՝ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
1.1-րդ կե տի հատ կա նիշ նե րով դա տա րան 
է � ղարկ վել 69 քրե ա կան գործ1՝ (Եր ևան 
քա ղաք՝ 22, ՀՀ մար զեր՝ 47), կարճ վել է 
21-ը, (Եր ևան քա ղաք` 8, ՀՀ մար զեր` 13), 

1 Ըստ ՀՀ ոստիկան�թյան ինֆորմացիոն կենտրոնի 
տվյալների՝ 2014թ. առաջին կիսամյակ�մ 
դատարան է �ղարկվել 162 քրեական գործ 
(Երևան քաղաք՝ 40, ՀՀ մարզեր՝ 122), կարճվել է 
2-ը (Երևան քաղաք՝ 1, ՀՀ մարզեր՝ 1,) կասեցվել՝ 
629-ը (Երևան քաղաք՝ 452, ՀՀ մարզեր՝ 177):
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կա սեց վել է 513 քրե ա կան գործ (Եր ևան 
քա ղաք` 343, ՀՀ մար զեր՝ 170):

 Հարկ է նկա տել, որ քնն չա կան ստո-
րա բա ժա ն�մն ե րի կող մից ներ կա յաց ված 
տվյալ նե րը ն�յն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար ա վե լի բա ցա սա կան են: Մաս նա-
վո րա պես, 2015թ. ա ռա ջին կի սա մյա կ�մ 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1.1-րդ կե տով Երևան քա-
ղա ք�մ քնն ված 430 քրե ա կան գոր ծե-
րից2 բա ցա հայտ վել է ըն դա մե նը 35-ը, 
այ սինքն՝ մոտ 8,1%, ի սկ ՀՀ մար զե ր�մ3 
քնն ված 280 քրե ա կան գոր ծից՝ 74-ը, այ-
սինքն՝ մոտ 26,4 %: Բա ցա հայտ ման ը նդ-
հա ն�ր ց� ցա նի շը կազ մ�մ է 15,3%:

Քն նարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծ�մ 
բնա կա րա նային գո ղ� թյան դեպ քե րով 
հա ր�ց ված քրե ա կան գոր ծե րով 92 ան-
ձանց վե րա բե րյալ գոր ծերն � ղարկ վել են 
դա տա րան: Նշ ված ան ձան ցից 13-ը ե ղել 
են ան չա փա հաս, 5-ը՝ կին, 9-ը՝ նախ կի-
ն�մ դա տա պարտ ված:

2015 թվա կա նի ամ բողջ տար վա 
կտրված քով տվյալ հան ցա գոր ծ� թյան 
դի նա մի կան՝ բա ցա հայտ ման հա մա-
2  ՀՀ ՔԿ ԵՔՔՎ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական 
շրջանների քննչական բաժին՝ 97, Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական 
բաժին՝ 61, Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական 
բաժին՝ 61, Էրեբ�նի և Ն�բարաշեն վարչական 
շրջանների քննչական բաժին՝ 54, Ավան և Նոր 
Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժին՝ 
51, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 
քննչական բաժին՝ 50, Շենգավիթ վարչական 
շրջանի քննչական բաժին՝ 39, Քանաքեռ-Զեյթ�ն 
վարչական շրջանի քննչական բաժին՝ 15, Երևան 
քաղաքի քննչական վարչ�թյ�ն՝ 2:
3 Կոտայք՝ 94, Լոռի՝ 44, Արարատ՝ 27, Արմավիր՝ 
26, Շիրակ՝ 25, Գեղարք�նիք՝ 23 , Արագածոտն՝ 
14, Սյ�նիք՝ 14 , Տավ�շ՝ 11, Վայոց ձոր՝ 2:

տեքս տ�մ, ո րո շա կի ո րեն փո փոխ վել է: 
Ը նդ ո ր�մ, հե տաքրք ր� թյ�ն ներ կա յաց-
նող հար ցադ ր�մն ե րի պար զա բան ման 
հետ կապ ված � ս�մն ա սիր վող ժա մա-
նա կա հատ վածն ը նդ լայն վել է և նե րա-
ռել ամ բողջ 2015 թվա կա նը, այդ թվ�մ՝ 
հաշ վի են ա ռն վել 2014 թվա կա նից 2015 
թվա կան փո խանց ված, ի նչ պես նաև 2015 
թվա կա նից 2016 թվա կան փո խանց ված 
բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի փաս-
տով հա ր�ց ված քրե ա կան գոր ծե րը:

 Հա մա ձայն ՀՀ ոս տի կա ն� թյան ին-
ֆոր մա ցի ոն կենտ րո նի տվյալ նե րի՝ 
2015թ. ըն թաց ք�մ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ� թյ� ն�մ գրանց ված 1389 բնա կա-
րա նային գո ղ� թյ�ն նե րից բա ցա հայտ-
վել է 509-ը, ո րը կազ մ�մ է ը նդ հա ն�ր 
թվի 36,6%-ը, 2014 թվա կա նից 2015 թվա-
կան է փո խանց վել 278 քրե ա կան գործ, 
ի սկ 2015 թվա կա նից 2016 թվա կան` 347 
քրե ա կան գործ:

2015 թվա կա նի ըն թաց ք�մ գրանց-
ված բնա կա րա նային գո ղ� թյան դեպ քե-
րի և դրանց բա ցա հայտ ման ց� ցա նիշ-
նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյ�-
ն�մ հետ ևյալն են.

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի 
քնն� թյան վի ճակն � ս�մ նա սի րե լ� հա-
մար կազմ վել է հար ցա թերթ:

 Մաս նա վո րա պես՝ շեշ տադր վել է դեպ-
քի վայ րի զն ն� թյան քրե ա գի տա կան 
տակ տի կան, փոր ձաքն ն� թյ�ն նե րի 
հնա րա վո ր� թյ�ն նե րը և հա մա գոր ծակ-
ց� թյ� նը ոս տի կա ն� թյան հետ, ո րոնք, 
ը ստ է � թյան, բնա կա րա նային գո ղ�-
թյ�ն նե րով ա ռանց քային նշա նա կ� թյ�ն 
� նեն հան ցա գոր ծ� թյան բա ցա հայտ-
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ման ար դյ� նա վե տ� թյան բարձ րաց ման 
հա մա տեքս տ�մ: Նշ վա ծից զատ հար-
ցա թեր թ�մ զե տեղ ված հար ցե րը միտ-
ված են ստա նա լ� այն պի սի ծա վա լի տե-
ղե կատ վ� թյ�ն, ո րը հնա րա վո ր� թյ�ն 
կըն ձե ռեր, օբյեկ տիվ ի րա վի ճա կի ար-
դյ�նք նե րի վեր լ� ծ� թյան ար դյ�ն ք�մ, 
ան հրա ժեշտ վեր լ� ծ� թյ�ն կա տա րել և 
ներ կա յաց նել գոր ծ�ն ա ռա ջար կ� թյ�ն-
ներ բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի քն-
ն� թյան և բա ցա հայտ ման ար դյ� նա վե-
տ� թյան բարձ րաց ման հա մար:  
Ընդ հա ն�ր առ մամբ � ս�մ նա սիր վել և 
վեր լ�ծ վել են ՀՀ ՔԿ մար մին նե րից և 
ստո րա բա ժա ն�մն ե րից ստաց ված թվով 
1275 հար ցա թեր թեր:

 Հիմք ըն դ� նե լով վե րոն շյալ շեշ տադ-
ր�մն ե րը հարկ է ան դրա դառ նալ դրանց 
ա ռան ձին տար րե րին:

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի կրի-
մի նա լիս տի կա կան բն� թագր ման հա-
մար ա ռանձ նա կի նշա նա կ� թյ�ն � նի 
հան ցա վոր ո տնձ գ� թյան ա ռար կան: Ի 
տար բե ր� թյ�ն դրա քրե աի րա վա կան 
բն� թագր ման՝ հափշ տա կ� թյան ա ռար-
կայի կրի մի նա լիս տի կա կան բն� թագ րի 
� ս�մն ա սի ր�մն � ղղ ված է հան ցանք 
կա տա րած ան ձի ի նք ն� թյ� նը պար զե-
լ�ն և հան ցա գոր ծ� թյ� նը բա ցա հայ տե-
լ�ն: Հափշ տակ ված ի րե րի բն� թագր-
ման հա մար կար ևոր նշա նա կ� թյ�ն 
� նի դրանց օգ տա գործ ման նպա տա-
կային նշա նա կ� թյ� նը, այ սինքն՝ հափշ-
տակ ված ա ռար կան որ քա նով է ծա ռա-
յ�մ հան ցանք կա տա րած ան ձի ո րո շա-
կի պա հանջ մ�նք նե րի բա վա րար մա նը: 
Ա ռա վել հա ճախ ո տնձ գ� թյան ա ռար կա 

են հան դի սա ն�մ թան կար ժեք ի րերն � 
զար դե րը, դրա մը և ար տար ժ�յ թը, կեն-
ցա ղային ի րե րը և այլն:

 Հի շա տակ ված � ս�մն ա սի ր� թյ�ն-
նե րը ց�յց են տվել, որ 2015 թվա կա նի 
ըն թաց ք�մ ո տնձ գ� թյան ա ռար կա գո-
ղո նը ե ղել է ՝
- 584 դեպ քե րով՝ կեն ցա ղային տեխ նի-
կա, այլ ա ռար կա ներ,

- 547 դեպ քե րով՝ ոս կյա և ար ծա թյա 
զար դեր,

- 384 դեպ քե րով՝ գ� մար:
Ք րե ա կան գոր ծե րի մե ծա մաս ն�-

թյամբ գո ղոն է հան դի սա ցել վե րոն շյալ 
ա ռար կա նե րի հա մակ ց� թյ� նը:

 Հարկ է ա ռանձ նա կի � շադ ր� թյ�ն 
դարձ նել այն հան գա ման քին, որ բնա կա-
րա նային գո ղ� թյ�ն նե րով հափշ տակ-
ված ա ռար կա նե րի շր ջա նա կը քն ն� թյան 
վաղ փ� լ�մ պար զե լ� հան գա ման քը 
շատ հա ճախ � նի կար ևոր նշա նա կ�-
թյ�ն, քա նի որ հան ցանք կա տա րած 
ան ձինք հան ցան քի վայ րից հե ռա նա լիս 
հա ճախ նե տ�մ են ոչ պի տա նի ի րերն � 
ա ռար կա նե րը (պա յ� սակ, դրա մա պա-
նակ և այլն), ո րոնց ժա մա նա կին հայտ-
նա բե ր� մը կա րող է է ա կան նշա նա կ�-
թյ�ն � նե նալ հան ցա գոր ծ� թյ� նը բա-
ցա հայ տե լ� հա մար:

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի 
դեպ քե րով քրե ա կան գոր ծե րի � ս�մ-
նա սի ր� թյու նը ց�յց է տա լիս, որ դրանք 
հիմն ա կա ն�մ ան ցն�մ են ո րո շա կի նա-
խա պատ րաս տա կան փ�լ՝ 

- հան ցա գոր ծ� թյան կա տար ման 
վայ րի ը նտ ր� թյ�ն, հափշ տա կ� թյան  
օբյեկ տի և դրա կա տար ման ի րա վի ճա կի 
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� ս�մն ա սի ր� թյ�ն, բնա կա րան մ�տք 
գոր ծե լ� ա ռա վել հար մա րա վետ ե ղա նա-
կի ը նտ ր� թյ�ն և հան ցա վոր մտադ ր�-
թյ�նն ի րա գոր ծե լ� հա մար ան հրա ժեշտ 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի պատ րաս տ�-
թյ�ն,

- հան ցա գոր ծ� թյան հետ քե րը քո-
ղար կե լ� ե ղա նակ նե րի, այդ թվ�մ՝ 
հափշ տակ ված ի րե րի և ա ռար կա նե րի 
ի րաց ման կամ սպառ ման ե ղա նակ նե րի 
ը նտ ր� թյ�ն,

-  հան ցա կից նե րի նախ նա կան հա մա-
ձայ ն� թյան ձեռք բե ր�մ և դե րե րի բաշ-
խ�մ (ա նհ րա ժեշ տ� թյան դեպ ք�մ՝ հնա-
րա վոր այ լ� րե ք� թյան ա պա հո վ�մ):

 Հան ցա գոր ծ� թյան կա տար ման վայ-
րի ը նտ ր� թյ� նը կա րող է ի րա կա նաց վել 
� ղ ղա կի կամ ա ն�ղ ղա կի տե ղե կատ-
վ� թյան ստաց մամբ: Հա ճախ բնա կա-
րա նային գո ղ� թյ�ն կա տա րող ան ձինք 
հետ և�մ են տ� ժո ղին, տե ղե կատ վ�-
թյ�ն ստա ն�մ տ� ժո ղի հետ ո րո շա կի 
հա րա բե ր� թյ�ն նե րի մեջ գտն վող ան-
ձան ցից  (շատ հա ճախ տե ղե կ� թյ�ն ներ 
ստա ն�մ են, օ րի նակ՝ գ�յ քի ա ռ� վա-
ճառ քի հայ տա րա ր� թյ�ն նե րից):

 Հափշ տա կ� թյան օբյեկ տի և դրա 
կա տար ման ի րա վի ճա կի � ս�մն ա սի-
ր� թյան նպա տա կով հա ճախ հան ցանք 
կա տա րող ան ձինք որ ևէ պատ ճա ռա բա-
ն� թյամբ (բ նա կա րա նի հա մա րը «շ փո-
թած» հյ�ր, հա մա տի ր� թյան կամ գա զի 
ան վտան գ� թյան ծա ռա յ� թյան աշ խա-
տա կից և այլն) մ�տք են գոր ծ�մ տ�-
ժո ղի բնա կա րան և ծա նո թա ն�մ տի րող 
ի րա վի ճա կին (գ�յ քի գտն վե լ� վայրն � 
պահ պա ն� թյ� նը և այլն) կամ ստեղ ծ�մ 

հան ցա վոր մտադ ր� թյ�նն ի րա գոր ծե լ� 
պայ ման ներ (վն ա ս�մ առ կա ան վտան-
գ� թյան հա մա կար գը, հե ռա խո սային 
հա ղոր դակց ման լա րը, գո ղա ն�մ դռան 
բա նա լին կամ ստեղ ծ�մ դրա կա ղա պա-
րը և այլն):

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն կա տա-
րե լ� նպա տա կով ա պօ րի նի բնա կա րան 
ան մի ջա կա նո րեն մ�տք գոր ծե լ� ե ղա-
նակ նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է 
տա րան ջա տել չորս հիմն ա կան խմ բե րի: 

Ա ռա ջին խ�մ բը կազ մ�մ են այն դեպ-
քե րը, ե րբ բնա կա րան ան ձի մ�տք գոր-
ծե լը զ� գորդ վ�մ է որ ևէ ար գելք հաղ թա-
հա րե լ� (կոտ րան քի) մի ջո ցով՝
-  մ�տ քի դռան կամ դրա կող պե քի կոտ-
ր�մ,

- դ ռան կամ պա տ� հա նի ա պա կ� տե-
ղա հա ն�մ կամ կոտ ր�մ,

-  շի ն� թյան կա ռ�ց ված քի տար րե րի 
կոտ ր�մ, այդ թվ�մ՝ ա ռաս տա ղի, պա-
տի, հա տա կի և այլն: 
Ընդ ո ր�մ, վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րով 

բնա կա րան ա պօ րի նի մ�տք գոր ծե լիս 
հան ցանք կա տա րող ան ձինք օգ տա գոր-
ծ�մ են բազ մա պի սի կեն ցա ղային, հա-
տ�կ պատ րաստ ված կամ հար մա րեց-
ված ի րեր � ա ռար կա ներ: Բնա կա րան 
մ�տք գոր ծե լ� հի շա տակ ված մի ջոց նե-
րը թ�յլ են տա լիս քն նի չին կա տա րե լ� 
են թադ ր� թյ�ն ներ կոտ րան քի մի ջո ցի, 
բն�յ թի, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծ� թյան 
հետ քե րի գտն վե լ� վայ րի վե րա բե րյալ: 

Հափշ տա կ� թյ�ն ի րա կա նաց նե-
լ� նպա տա կով բնա կա րան ա պօ րի նի 
մ�տք գոր ծե լ� մյ�ս խ�մ բը կազ մ�մ են 
հետ ևյալ ե ղա նակ նե րը՝
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- դ ռան կող պե քի բա նա լ� ձեռք  բե-
ր�մը կամ կրկ նօ րի նա կի պատ րաս-
տ� մը,

-  տ� ժո ղի բա նա լի նե րի նա խօ րոք 
հափշ տա կ� թյ� նը,

-  տ� ժո ղի կող մից իր հա րա զատ նե րի 
հա մար թաքց րած վայ ր�մ գտն վող 
բա նա լ� հայտ նա բե ր� մը,

- դ ռան կամ պա տ� հա նի ո րոշ ժա մա-
նա կով բաց թողն ված լի նե լ� հան գա-
ման քից օ գտ վե լը, պատշ գամ բի կամ 
պա տ� հա նի օ դանց քից մ�տք գոր-
ծե լը,

-  սան տեխ նի կա կան, օ դա փո խ� թյան 
կամ աղ բի հա մա կար գի մի ջո ցով սո-
ղա լը: 
Ի տար բե ր� թյ�ն կոտ րան քի մի ջո ցով 

բնա կա րան ա պօ րի նի մ�տք գոր ծե լ� 
դեպ քե րի՝ վե րոն շյալ դեպ քե րով շատ հա-
ճախ բա ցա կա յ�մ են հետ քե րը, քա նի որ 
հափշ տա կ� թյան նպա տա կով բնա կա-
րան մ�տք գոր ծե լը չի զ� գորդ վ�մ ար-
գել քը կոտ րե լ� հետ, սա կայն ա մեն դեպ-
ք�մ հա մա պա տաս խան ա ռար կա նե րի 
վրա հնա րա վոր են նաև ո րոշ հետ քե րի 
առ կա յ� թյ�ն (օ րի նակ՝ տե ղա շարժ ված 
մեխ, կող պե քի ար տա քին և ներ քին մե-
խա նիզմն ե րի վրա թարմ քերծ վածք ներ, 
կեղծ բա նա լի ներ, մո մի կամ կա վի մաս-
նիկ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վել են կեղծ 
բա նա լ� կա ղա պար պատ րաս տե լ� հա-
մար):

 Հափշ տա կ� թյ�ն կա տա րե լ� նպա-
տա կով բնա կա րան մ�տք գոր ծե լ� եր-
րորդ խ�մբն ը նդ գր կ�մ է այն դեպ քե րը, 
ե րբ տ� ժո ղի բնա կա րան մ�տք գոր ծելն 
ի րա կա նաց վ�մ է ոչ թե գաղտ նի, այլ՝ 

բա ցա հայտ (ո րոշ դեպ քե ր�մ ն�յ նիսկ 
տ� ժո ղի հա մա ձայ ն� թյամբ): Հան ցանք 
կա տա րող ան ձինք ներ կա յա նա լով որ-
պես այս կամ այն ծա ռա յ� թյան աշ խա-
տա կից կամ տան հնա րա վոր գնորդ, 
տ� ժո ղի բնա կա րա ն�մ գտն վե լ� ժա-
մա նակ, օ գտ վ�մ են վեր ջի նիս ժա մա նա-
կա վոր բա ցա կա յ� թյ� նից � կա տա ր�մ 
գո ղ� թյ�ն (հատ կա պես այն դեպ քե ր�մ, 
ե րբ նա խա պես հայտ նի է նյ� թա կան ար-
ժե քի գտն վե լ� վայ րը): Մեկ այլ դեպ ք�մ 
հա մա պա տաս խան ան ձինք օ գտ վ�մ են 
տ� ժո ղի բա րե կա մա կան կամ ըն կե րա-
կան կա պե րի շնոր հիվ բնա կա րա ն�մ 
հյ� րըն կալ վե լ� հան գա ման քից:

 Վե րը նշ ված դեպ քե ր�մ քն նի չի կող-
մից քրե ա կան գոր ծով նա խաքն ն� թյ�ն 
ի րա կա նաց նե լիս տ� ժողն իր ց�ց մ�ն-
ք�մ հիմ նա կա ն�մ նշ�մ է բնա կա րա-
ն�մ գտն ված ան ձանց շր ջա նա կը, սա-
կայն միև ն�յն է դեպ քի վայ ր�մ հան-
ցանք կա տա րած ան ձի (ան ձանց) թո ղած 
հետ քե րը բա վա րար չեն ան հրա ժեշտ 
հետ և� թյ�ն ներ ա նե լ� հա մար: Նման 
դեպ քե ր�մ ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նա հա-
տ�կ � շադ ր� թյ�ն դարձ նել հան ցանք 
կա տա րած ան ձի ձեռք տված ա ռար կա-
նե րին:

 Չոր րորդ խ�մ բը կազ մ�մ են այն 
դեպ քե րը, ե րբ մ�տք գոր ծե լը են թադ ր�մ 
է տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով ներ թա-
փան ց� մը՝ ա ռանց բնա կա րան ֆի զի կա-
կան ա ռ� մով մ�տք գոր ծե լ� (օ րի նակ` 
կար թով գ�յ քը դ�րս հա նե լը, մագ նի-
սով մե տա ղյա ի րե րը վերց նե լը, ռե տի նե 
կամ եր կա թյա խո ղո վա կով հե ղ�կ նյ�-
թը դ�րս քա շե լը և այլն): Նման դեպ քե-
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ր�մ հետ քեր կա րող են հայտ նա բեր վել 
դեպ քի վայ ր�մ կամ դրան հա րա կից 
տա րածք նե ր�մ թողն ված և հան ցա վո-
րի (հան ցա վոր նե րի) կող մից կի րառ ված 
ա ռար կա նե րի վրա, կա րող են հայտ նա-
բեր վել նաև ոտ քե րի հետ քեր, ծխա խո տի 
մնա ց�կ, ի նչ պես նաև նման դեպ քե ր�մ 
ար ժե քա վոր տե ղե կ� թյ�ն կա րող են 
հայտ նել դեպ քին հնա րա վոր ա կա նա-
տես քա ղա քա ցի նե րը (օ րի նակ՝ հար ևան-
նե րը):

 Հա մա պա տաս խան քրե ա կան գոր ծե-
րի � ս�մն ա սի ր� թյ� նը վկա յ�մ է այն 
մա սին, որ քն նիչ նե րը բնա կա րան մ�տք 
գոր ծե լ� վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րը հիմ նա-
կա ն�մ հաշ վի չեն առ ն�մ: Ար դյ�ն ք�մ 
քն ն� թյ�նն ի րա կա նաց վ�մ է մա կե րե-
սային1, որ պես կա նոն՝ տի պային տար-
բե րա կով, մաս նա վո րա պես՝ գրե թե բո լոր 
գոր ծե րով ի րա կա նաց վ�մ են ն�յ նան-
ման և ն�յ նա բո վան դակ գոր ծո ղ� թյ�ն-
ներ2, ին չը վկա յ�մ է նա խաքն ն� թյան 

1 ՀՀ ՔԿ ԵՔՔՎ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների քննչական բաժն�մ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1.1-րդ կետով հար�ցված և ՀՀ քրեական 
դատավար�թյան օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով վար�յթը կասեցած թիվ 13127515 
քրեական գործի �ս�մնասիր�թյամբ պարզվել է, 
որ բնակարանային գող�թյ�նը տեղի է �նեցել 
2015թ. մարտի 6-ին, ն�յն օրը հանցագործ�թյ�նից 
տ�ժած անձը հաղորդ�մ է տվել, սակայն տ�ժող 
է ճանաչվել և դեպքի հանգամանքների շ�րջ 
հարցաքննվել է միայն 3 օր անց՝ մարտի 9-ին:
2 ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 
վարչ�թյան վար�յթ�մ քննված՝ թիվ 49103715, 
46101515, 49106315, 46106115, 49100515, 
46105615, 49104815 և 49104415 քրեական գործերի 
�ս�մնասիր�թյամբ պարզվել է, որ գրեթե բոլոր 
քրեական գործերով քնն�թյ�նը կատարվ�մ է 
միատեսակ՝ տիպային: Հանցագործ�թյ�նների 
բացահայտման �ղղ�թյամբ կատարվ�մ են 
միատեսակ բն�յթի քննչական և օպերատիվ-
հետախ�զական միջոցառ�մներ: Քրեական 
գործերը չեն անհատականացվ�մ ըստ է�թյան 
քննել� համար:

պատ շաճ պլա նա վոր ման բա ցա կա յ�-
թյան մա սին: Եր բեմն նա խաքն ն� թյան 
ըն թաց ք�մ � շադ ր� թյ�ն չի դարձ վ�մ 
այն պի սի հան գա մանք նե րի վրա, ո րոնք 
կա րող են հան դի սա նալ նոր վար կած ներ 
ա ռա ջադ րե լ� հիմք: Օ րի նակ՝ այն պի սի 
հան գա մանք նե րի, թե � մ հրա վե րով է 
ան ձը դ�րս ե կել բնա կա րա նից և � ր է ին 
նրան հրա վի րել, կամ ով քեր են ներ կա 
գտն վել դեպ քի վայ ր�մ հան ցա գոր ծ�-
թյան ա հա զան գից հե տո և ի նչ հեր թա-
կա ն� թյամբ:

Քն նիչ նե րը նա խաքն ն� թյա նը ներգ-
րավ վել են հիմն ա կա ն�մ ո րո շա կի �-
շա ց� մով, դեպ քե րի մոտ 57%-ով դեպ քի 
վայ րից որ ևէ հետք չի հայտ նա բեր վել: 
Ը նդ ո ր�մ, զն ն� թյան վայ րը բո լոր դեպ-
քե ր�մ նե րա ռել է մի այն բնա կա րա նը 
(ա ռանձ նա տ� նը), որ տե ղից կա տար վել 
է հափշ տա կ� թյ� նը: Հարկ է շեշ տադ-
րել, որ քն նիչ նե րի կող մից ան հար կի և 
ան ցան կա լի ո րեն սահ մա նա փակ վ�մ է 
դեպ քի վայ րի զն ն� թյան սահ ման նե-
րը: Այ նինչ քն նի չի խն դիրն է զն նել հան-
ցա գոր ծ� թյան հետ քեր և այլ ի րե ղեն 
ա պա ց�յց ներ պա ր� նա կող տա րած քը 
կամ շի ն� թյ� նը հնա րա վո րինս ամ-
բողջ ծա վա լով: Զն ն� թյան սահ ման նե-
րի նե ղա ց� մը կամ դեպ քի վայ րի մի այն 
կենտ րո նա կան մա սի և դրա մո տա կայ քի 
զնն� թյ� նը սկզ բ�ն քո րեն ա նըն դ� նե լի 
է: Մի ա ժա մա նակ նպա տա կա հար մար է 
զն նել դե պի դեպ քի վայր տա նող բո լոր 
հնա րա վոր � ղի նե րը, ի նչ պես նաև դեպ-
քի վայ րին ան մի ջա կա նո րեն հա րա կից 
տա րածքն ամ բող ջ� թյամբ:

Կ րի մի նա լիս տի կա կան գրա կա ն�-
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թյ� ն�մ նշ վ�մ է, որ բո լոր դեպ քե ր�մ 
ան հրա ժեշտ է ա ռա վե լա գ�յնս ը նդ լայ-
նել դեպ քի վայ րի զն ն� թյան սահ ման-
նե րը: Միև ն�յն ժա մա նակ չի կա րե լի 
ը նկ նել այլ ծայ րա հե ղ� թյան մեջ՝ չա-
փա զանց ը նդ լայ նե լով զն ն� թյան սահ-
ման նե րը: Այս պի սի ը նդ լայ ն� մը, ե թե 
դա պայ մա նա վոր ված չէ դեպ քի կոնկ-
րետ հան գա մանք նե րով և ա ռանձ նա-
հատ կ� թյ�ն նե րով, կա րող է հան գեց նել 
ժա մա նա կի և ռե ս�րս նե րի ա նի մաստ 
և ան հիմն վատն ման: Հարկ է շեշ տել, 
որ դեպ քի վայ րի զն ն� թյան սահ ման-
նե րը ո րո շե լիս մեծ նշա նա կ� թյ�ն �-
նեն քն նի չի ա ռա ջադ րած վար կած նե րը, 
ո րոն ցով բա ցատր վ�մ է դեպ քի և դրա 
ա ռան ձին հան գա ման քե րի բն�յ թը (որ-
տեղ է կա տար վել հան ցա գոր ծ� թյ� նը, 
ի նչ պի սի հան ցա գոր ծ� թյ�ն է կա տար-
վել, ի նչ ե ղա նա կով, քա նի հան ցա գոր-
ծի կող մից, ի նչ � ղ ղ� թյամբ են հե ռա ցել 
հան ցա գործ նե րը և այլ հան գա մանք ներ): 
Սա կայն դեպ քի վայ ր�մ հա մա պա տաս-
խան աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լիս 
ե րբ ևէ չի կա րե լի ա ռաջ նորդ վել մի այն 
մեկ վար կա ծով, այդ թվ�մ՝ ա ռա վել հա-
վա նա կան վար կա ծով: Ստ�գ ման են են-
թա կա բո լոր հնա րա վոր վար կած նե րը, 
և դա պետք է հաշ վի առ նել զն ն� թյան 
սահ ման նե րը ո րո շե լիս:

 Վե րը ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կը 
հան գ�մ է այն բա նին, որ քն նի չը պատ-
շաճ և նպա տա կային մի ջոց ներ չի ձեռ-
նար կ�մ հան ցա գոր ծ� թյան բա ցա հայտ-
ման հա մար նշա նա կ� թյ�ն � նե ցող 
ա պա ց�յց նե րի ժա մա նա կին և ամ բող ջա-
կան հայտ նա բե ր�մն � ար ձա նագ ր�մն 

ա պա հո վե լ� հա մար, ո րոնք ը ստ է � թյան 
կախ ված են դեպ քի վայ ր�մ աշ խա տան-
քի ճիշտ կազ մա կեր պ� մից, ա պա ց�յց-
նե րի պահ պան ման հա մար ձեռ նարկ-
ված ան վտան գ� թյան ար դյ� նա վետ 
մի ջոց նե րից: Այս պի սի պայ ման նե ր�մ 
քն նի չի կազ մա կերպ չա կան հմ տ� թյ�ն-
նե րը, կա տար ված քնն չա կան գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րի ո րա կը հե ռ� է բա վա րար լի-
նե լ�ց: Մաս նա վո րա պես, դեպ քի վայ րի 
զն ն� թյան ըն թաց ք�մ մաս նա կից նե րի 
միջև պար տա կա ն� թյ�ն նե րի հս տակ 
և հա մա չափ բաշխ ման, իր գոր ծա ռ�յթ-
ներն ի րա կա նաց նե լիս գործ նա կան հա-
մա գոր ծակ ց� թյան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տեց ման մթ նո լոր տի ստեղծ ման բա-
ցա կա յ� թյ�նն ակ նա ռ� է:

 Լի ար ժե քո րեն չի վեր լ�ծ վ�մ նաև 
հան ցանք կա տա րած ան ձի հո գե կերտ-
ված քը, ո րն ան հրա ժեշտ տարր է բնա կա-
րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի կրի մի նա լիս-
տի կա կան բն� թագ րի հա մար, քա նի որ 
քրե ա կան դա տա վա ր� թյան խն դիր նե-
րից մե կը հան ցանք կա տա րած ան ձի բա-
ցա հայ տ�մն է: Ի նչ պես ցան կա ցած ան ձի 
բն� թա գի րը, այն պես էլ բնա կա րա նային 
գո ղի բն� թա գի րը սո ցի ա լա կան, հո գե-
բա նա կան և ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե-
րի հա մակ ց� թյ�ն է, ո րոնք այս կամ այն 
չա փով ար տա հայտ վ�մ են հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րարք կա տա րե լիս: Բնա-
կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րով հան ցանք 
կա տա րած ան ձի բն� թագ րի վե րա բե-
րյալ տվյալ ներ կա րե լի է ստա նալ, մաս-
նա վո րա պես՝ դեպ քի վայ րի զնն� թյամբ: 
Այս պես, հնա րա վոր է ստա նալ հան ցանք 
կա տա րած ան ձի ֆի զի կա կան ա ռանձ-
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նա հատ կ� թյ�ն նե րի վե րա բե րյալ տվյալ-
ներ (քա շը, մարմն ա կազ մ� թյ� նը, ֆի զի-
կա կան � ժը, ֆի զի կա կան ա րատ նե րը և 
այլն), սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հատ կա-
նիշ ներ (տա րի քը, մաս նա գի տ� թյ� նը, 
հմ տ� թյ�ն նե րը և այլն): Կաս կա ծյա-
լի կամ մե ղադ րյա լի տա նը կա տար ված 
խ� զար կ� թյան ար դյ�ն ք�մ քն նի չը ևս 
ստա ն�մ է վեր ջի նիս բն� թագ րող հատ-
կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վ� թյ�ն: Ան ձի ապ րե լա կեր պի 
� ս�մն ա սի ր� թյ� նը թ�յլ է տա լիս եզ-
րա հան գ�մ կա տա րել վեր ջի նիս կող մից 
կա տար ված հան ցա գոր ծ� թյան շար ժա-
ռի թի վե րա բե րյալ և կա ռ� ցել քրե ա կան 
գոր ծի հե տա գա քն ն� թյ� նը: Հան ցանք 
կա տա րած ան ձի բն� թագ րի � ս�մն ա-
սի ր� թյ� նը կար ևոր հան գա մանք է նաև 
բնա կա րա նային գո ղ� թյ� նը խմ բի կող-
մից կա տար ված լի նե լ� դեպ ք�մ նրան-
ցից յ� րա քան չյ� րի մաս նակ ց� թյ� նը և 
դե րը պար զե լ� հա մար:

 Տ� ժո ղի ան ձի � ս�մն ա սի ր� թյան 
հետ կապ ված ան հրա ժեշտ է նշել, որ 
շատ հա ճախ ան ձի մոտ բնա կա րա նային 
գո ղ� թյ�ն կա տա րե լ� մտադ ր� թյան 
ձևա վոր մա նը նպաս տ�մ է նաև վիկ տի-
մայ ն� թյան ի րա վի ճա կը: Ա նհ րա ժեշտ 
է շեշ տադ րել, որ, ի տար բե ր� թյ�ն այլ 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի, քն նարկ վող 
հան ցա գոր ծ� թյան դեպ ք�մ տ� ժո ղի 
դե րը չն չին է, սա կայն շատ հա ճախ քա-
ղա քա ցի նե րի ան տար բե ր� թյ�նն ի րենց 
բնա կա րա նի ան վտան գ� թյան նկատ-
մամբ, ա վե լորդ ի նք նավս տա հ� թյ�նն � 
ց� ցա մո լ� թյ� նը նպաս տ�մ են հան ցա-
վոր մտադ ր� թյան ծագ մա նը և հան ցա-

գոր ծ� թյան կա տար մա նը: Շատ հա ճախ 
տ� ժող նե րը տար բեր մտայ ն� թյամբ, 
ո րո շա կի հան րային մի ջա վայ ր�մ բա ցա-
հայ տ�մ են ար ժե քա վոր գ�յ քի ա ռ� վա-
ճառ քի վե րա բե րյալ տե ղե կ� թյ�ն նե րը 
կամ ան հրա ժեշտ չա փով պատ շաճ հս կո-
ղ� թյ�ն չեն սահ մա ն�մ ի րենց ի սկ բնա-
կա րան նե րի նկատ մամբ (բաց են թող-
ն�մ պատշ գամ բի կամ մ�տ քի դ� ռը, 
պա տ� հա նը և այլն), բա նա լին պա հ�մ 
են հա սա նե լի և տե սա նե լի վայ րե ր�մ, 
վս տա հ�մ են այլ ան ձանց և այլն, որ-
պի սի հան գա մանք նե րը հենց հան ցա վո-
րի մոտ հան ցա գոր ծ� թյ�ն կա տա րե լ� 
մտադ ր� թյ�ն են ա ռա ջաց ն�մ:

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի 
գոր ծե րով պար զա բան ման են թա կա 

հան գա մանք նե րը.

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա ր� թյան 
օ րենսգր քի 107-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
մի այն ա պա ց�յց նե րի հի ման վրա են 
հաս տատ վ�մ`

1) դեպ քը և հան գա մանք նե րը (կա-
տար ման ժա մա նա կը, տե ղը, ե ղա նա կը 
և այլն),

2) կաս կա ծյա լի և մե ղադ րյա լի ա ռն չ�-
թյ� նը դեպ քին,      

3) հան ցա գոր ծ� թյան` քրե ա կան 
օ րեն քով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե-
րը,

4) ան ձի մե ղա վո ր� թյ� նը քրե ա կան 
օ րեն քով չթ�յ լատր ված ա րար քը կա տա-
րե լ� մեջ,

5) քրե ա կան օ րեն քով նա խա տես ված 
պա տաս խա նատ վ� թյ� նը մեղ մաց նող 
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կամ խս տաց նող հան գա մանք նե րը,
6) այն հան գա մանք նե րը, ո րոն ցով 

դա տա վա ր� թյան մաս նա կի ցը կամ քրե-
ա կան դա տա վա ր� թյա նը մաս նակ ցող 
այլ ան ձը հիմն ա վո ր�մ է իր պա հանջ նե-
րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն-
քով,

7) այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք հիմ-
նա վո ր�մ են, որ գ�յ քը ստաց վել է հան-
ցա գոր ծ� թյան կա տար ման ար դյ�ն-
ք�մ կամ այդ գ�յ քի օգ տա գոր ծ� մից 
կամ օգ տա գործ վել է կամ նա խա տես վել 
է օգ տա գոր ծել որ պես հան ցա գոր ծ�-
թյան գոր ծիք կամ մի ջոց կամ � ղղ վել է 
ա հա բեկ չ� թյան ֆի նան սա վոր մա նը կամ 
հան դի սա ն�մ է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ� թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 215.1-
ին հոդ վա ծի 7-րդ մա սով նա խա տես ված 
մաք սա նեն գ� թյան ա ռար կա:

Բ նա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե րի գոր-
ծե րով նա խաքն ն� թյ�ն ի րա կա նաց նե-
լիս քն նիչ նե րի աշ խա տան քը դյ� րաց-
նե լ� հա մար պլա նա վոր ման մե թոդ-
ծրա գիր է ա ռա ջար կել Ս.Վ.Կ�զ մի նը1: 
Դրա ն�մ առ կա հար ցե րից մի քա նի սը 
կազ մ�մ են ա պա ց�ց ման են թա կա հան-
գա ման քե րը: 

ինչ է տե ղի � նե ցել՝ հափշ տա կ� թյ�ն, 
հափշ տա կ� թյան ձևա կա նա ց�մ, թե 
հա ղոր դ�մ տված ան ձը գտն վ�մ է բա-
րե խիղճ մո լո ր� թյան մեջ, 
ով է հան դի սա ն�մ տ� ժող, 
ինչ է հափշ տակ վել, ի նչ չա փով և պատ-
ճառ ված վնա սի չա փը, 
որ տեղ է տե ղի � նե ցել հափշ տա կ�-

1 Տե՛ս Кузьмин С.В. Расследоавание краж из 
помещений. Учеб. пособие. С.П.б, 1995. էջ 9:

թյ� նը, կոնկ րետ որ տեղ են գտն վել 
հափշ տակ ված ի րե րը, 
երբ է տե ղի � նե ցել հափշ տա կ� թյ� նը,
 հան ցա գոր ծ� թյան ի նչ մի ջոց ներ է օգ-
տա գոր ծել հան ցանք կա տա րած ան ձը, 
ինչ ե ղա նա կով է տե ղի � նե ցել հափշ-
տա կ� թյ� նը, 
ինչ ի րա դար ձ� թյ�ն ներ են նա խոր-
դել հափշ տա կ� թյա նը, այդ թվ�մ՝               
ոչ հան ցա վոր բն�յ թի, 
ինչ հան գա մանք ներ են նպաս տել հան-
ցան քի կա տար մա նը, 
ինչ հետ քեր են հայտ նա բեր վել դեպ քի 
վայ ր�մ, 
ինչ նյ� թա կան մի ջոց ներ չի վերց րել 
հան ցա վո րը, 
որ տեղ են ան մի ջա պես գտն վել չտե ղա-
շարժ ված ի րե րը և ի նչ � ղ ղ� թյամբ են 
տե ղա շարժ վել ի րե րը, 
որ քան ժա մա նակ է հան ցա վո րը 
գտնվել բնա կա րա ն�մ, 
երբ է ե կել հան ցա վո րը և ե րբ է հե ռա-
ցել, 
ինչ պես է մ�տք գոր ծել բնա կա րան և 
ի նչ պես է հե ռա ցել,
 հան ցա գոր ծ� թյ� նը ե ղել է նա խօ րոք 
պլա նա վոր ված, թե՝ ոչ, 
որն է ե ղել հան ցա վոր ա րար քի նպա-
տա կը, շար ժա ռի թը, 
ինչ գոր ծո ղ� թյ�ն ներ կա րող էր կա-
տա րել հան ցա վո րը հափշ տա կ� թյ�-
նից հե տո, ի նչ կերպ է վար վել վեր ջինս 
ապ րանք նե րի հետ,
 քա նի ան ձ է մաս նակ ցել հան ցան քի 
կա տար մա նը, 
ով է կա տա րել հան ցան քը: 
Ի հար կե, բա վա կա նին բարդ է ներ-
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կա յաց նել բնա կա րա նային գո ղ� թյ�ն նե-
րի գոր ծե րով պար զա բան ման են թա կա 
հար ցե րի սպա ռիչ շր ջա նա կը, քա նի որ 
դրանք պայ մա նա վոր ված են յ� րա քան-
չյ�ր կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րով, սա կայն, 
ել նե լով քրե ա կան և քրե ա դա տա վա րա-
կան օ րենսդ ր� թյան ի րա վա նոր մե րից և 
հիմք ըն դ� նե լով բնա կա րա նային գո ղ�-
թյ�ն նե րի գոր ծե րով ձևա վոր ված քնն չա-
կան պրակ տի կայի � ս�մն ա սի ր� թյ� նը, 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պար զա բան-
ման են թա կա են հետ ևյալ հան գա մանք-
նե րը. 
- կա տար ված ա րար քի քրե աի րա վա կան 
ա ռանձ նա հատ կ� թյ� նը, գո ղ� թյան 
փաս տի ար ձա նագ ր� մը կամ դրա բա-
ցա կա յ� թյ� նը՝ տե ղի է � նե ցել գո ղ�-
թյան ձևա կա նա ց�մ (բե մար կ� թյ�ն),

-  գո ղ� թյան կա տար ման վայ րը, հան-
ցա վոր ո տնձ գ� թյան թի րախ բնա կա-
րա նի հս տակ աշ խար հագ րա կան տե-
ղա կա յ� մը,

-  գո ղ� թյան վայ րի հա մա պա տաս խա-
ն� թյ� նը «բ նա կա րան» հաս կա ց�-
թյան ի րա վա կան բնո րոշ մա նը,

-  գո ղ� թյան կա տար ման օ րը (օր, ա միս, 
տա րի) և օր վա ժա մը՝ ել նե լով տվյալ 
տա րած քի ժա մային գո տ�ց,

-  գո ղ� թյան կա տար ման ե ղա նա կը, 
այ սինքն՝ հան ցա գոր ծ� թյան նա խա-
պատ րաստ մանն � ղղ ված գոր ծո ղ�-
թյ�ն նե րի բն�յ թը և բո վան դա կ� թյ�-
նը, ան մի ջա կան մ�տ քը բնա կա րան և 
գո ղ� թյան կա տա ր� մը, ի նչ պես նաև 
դրա հետ քե րի քո ղար կ� մը,

-  հան ցա գոր ծ� թյան կա տար ման մի ջոց-

նե րը (գոր ծիք ներ, սար քա վո ր�մն եր, 
մե խա նիզմն եր, տրանս պորտ և այլն), 
ո րոնք գոր ծած վել են բնա կա րա նային 
գո ղ� թյ� նը նա խա պատ րաս տե լ�, 
կա տա րե լ� և քո ղար կե լ� ըն թաց ք�մ, 
դրանց տե սա կը, տես քը, ան վա ն� մը 
(հա տ�կ նա խա պատ րաստ վել են, թե 
պա տա հա բար ձեռ քի տա կի ե ղածն է 
օգ տա գործ վել և այլն), 

- այն ան ձանց շր ջա նա կը, ո րոնք տի րա-
պե տ�մ են բնա կա րա նային գո ղ� թյան 
և դրա կա տար ման մեջ մե ղա վոր ան-
ձանց մա սին քն ն� թյա նը հե տաքրք րող 
տե ղե կատ վ� թյա նը,

-  գո ղ� թյ� նը կա տա րած ան ձը կամ ան-
ձինք (ե թե ան ձանց խ�մբ է, ա պա խմբի 
կազ մը, հան ցա վոր խմ բի ձևա վոր ման 
նպա տա կը, ժա մա նա կը, քննվող բնա-
կա րա նային գո ղ� թյա նը նա խոր դած 
խմ բային գոր ծ� նե � թյան տե սա կը և 
բն�յ թը, հան ցա կից նե րի միջև նախ-
նա կան հա մա ձայ ն� թյան և դե րե-
րի հստակ բաշխ ման առ կա յ�թյ� նը, 
հան ցա կից նե րի դե րա կա տար ման բո-
վան դա կ� թյ� նը, հան ցա վոր խմ բ�մ 
նոր ան դամն ե րի ներգ րավ ման նպա-
տա կը և մե թոդ նե րը,

-  գո ղ� թյան հան ցա կից նե րի հան ցա վոր 
դի տա վո ր� թյան ի րա կան � ղղ վա ծ�-
թյան բն�յ թը և բո վան դա կ� թյ� նը, 
� րի շի սե փա կա ն� թյան ա պօ րի նի տի-
րա պե տե լ� դր դա պատ ճա ռը և նպա-
տակ նե րը, հան ցա կից նե րից յ� րա-
քան չ� րի մաս նակ ց� թյ� նը գո ղ� թյան 
նա խա պատ րաստ ման, կա տար ման և 
դրա հետ քե րի քո ղարկ ման գոր ծըն թա-
ց�մ,
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- դր դիչ նե րի և օ ժան դա կող նե րի առ կա-
յ� թյ� նը, բնա կա րա նային գո ղ� թյան 
կա տար ման մեջ նրանց � նե ցած դե րը,

-  գո ղ� թյան յ� րա քան չյ�ր հան ցակ ցի 
ան ձը բն� թագ րող տվյալ նե րը (տա-
րի քը, ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը, 
կր թ� թյ� նը, զբաղ մ�նք նե րի բն�յ թը, 
ա ռող ջ� թյան և, ա ռա ջին հեր թին, հո-
գե կան վի ճա կը, կեն սա կեր պը, աշ խա-
տան քի նկատ մամբ վե րա բեր մ�ն քը, 
կեն ցա ղ�մ դրս ևո րած վար վե լա կեր-
պը, ի նչ պես նաև այլ տե ղե կ� թյ�ն ներ, 
ո րոնք կա րող են դրա կան կամ բա ցա-
սա կան կեր պով բն� թագ րել գո ղ�-
թյ�ն կա տա րող նե րին),

-  հան ցա վոր նե րի պա տաս խա նատ վ�-
թյ� նը մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող 
հան գա մանք նե րի առ կա յ� թյ� նը, 

- գո ղ� թյան զո հի կեր պա րը, նրան որ-
պես հան ցա գոր ծ� թյ� նից տ� ժող 
ճա նա չե լ� ի րա վա չա փ� թյ� նը, նյ�-
թա կան վի ճա կը, հան ցա գոր ծի մոտ 
հան ցա վոր մտադ ր� թյան ծագ ման և 
ի րա կա նաց ման գոր ծ�մ նրա � նե ցած 
դե րա կա տա ր� թյ� նը,

-  գո ղո նը (գ�յ քի ման րա մասն նկա-
րագր� թյ� նը, քա նա կը, ան հա տա կան 
և ը նդ հա ն�ր ար ժե քը, դրա տար բե-
րիչ նշան նե րը, պատ կա նե լի � թյ� նը 
հա վաս տող փաս տե րը, դրանց ամ-
րագր�մը),

-  գո ղո նի գտն վե լ� հա վա նա կան վայ րը 
և դրա հնա րա վոր ի րաց ման � ղի նե րը,

- վն ա սի վե րա կանգն մանն, � ղղ ված 
մի ջո ցա ռ�մն ե րը, դրանց բն�յ թը և 
ի րա վա կան ներ գոր ծ� թյան մի ջոց նե-
րը (մե ղադ րյա լի մոտ կա լա նադր ման 
են թա կա գ�յ քի առ կա յ� թյ� նը՝ հե տա-

գա յ�մ դրա հնա րա վոր բռ նագ րավ ման 
ա պա հով ման հա մար),

- բ նա կա րա նային գո ղ� թյան կա տար-
մա նը նպաս տող հան գա մանք նե րը 
(ան մի ջա կան պատ ճառ ներ և պայ ման-
ներ), 

- այն պի սի ան ձանց շր ջա նա կի պար զ�-
մը, ո րոնց ա ռն չ� թյ� նը հան ցա գոր ծ�-
թյա նը դրս ևոր վել է նա խա պես չխոս-
տաց ված պար տա կ�մ կա տա րե լ� կամ 
հաս տա տա պես հայտ նի նա խա պատ-
րաստ վող կամ կա տար ված գո ղ� թյան 
մա սին չհայտ նե լ� ձևե րով,

-  հա ման ման հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի 
կա տար մա նը նպաս տող պայ ման նե րի 
և պատ ճառ նե րի վե րաց ման � ղ ղ�-
թյամբ ձեռ նարկ վե լիք մի ջո ցա ռ�մն ե րի 
շր ջա նա կը:
Բ նա կա րա նային գո ղ� թյան քն ն�-

թյան ըն թաց ք�մ հաս տատ ման և ա պա-
ց�ց ման են թա կա թվարկ ված հան-
գա մանք նե րի շր ջա նա կը, ան կաս կած, 
հան դի սա ն�մ է օ րի նա կե լի, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով յ� րա քան չյ�ր դեպ ք�մ, 
հա մադ րե լով կոնկ րետ քրե ա կան գոր-
ծի ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րի հետ, 
դրա ն�մ կա րող են կա տար վել ան հրա-
ժեշտ ճշգր տ�մն եր: Բնա կա նա բար, բո-
լոր հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րը դժ վար է 
նա խա պես են թադ րել, քա նի որ դրանք 
բնո րոշ չեն բնա կա րա նային գո ղ� թյան 
բո լոր գոր ծե րին: Գոր ծի հա մար նշա նա-
կ� թյ�ն � նե ցող բո լոր հան գա ման քե րի 
օբյեկ տիվ, ամ բող ջա կան և բազ մա կողմ 
հե տա զո տ� թյ� նը հան դի սա ն�մ է �-
ս�մն ա սիր վող կա տե գո րի այի գոր ծե րի 
ար դյ� նա վետ և հա ջող քն ն� թյան հիմ-
նա կան (սա կայն ոչ մի ակ) գրա վա կա նը:
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Քն նի չի մաս նա գի տ� թյան պատ մ�-
թյան � ս�մն ա սի ր� թյ�նն ը ստ է � թյան 
նա խաքն ն� թյան պատ մ� թյան � ս�մ-
նա սի ր� թյ�ն է են թադ ր�մ: Քն նի չի 
ի նս տի տ� տի կա յաց ման պատ մ� թյ� նը 
նպա տա կա հար մար է ներ կա յաց նել քրե-
ա կան դա տա վա ր� թյան, կրի մի նա լիս-
տի կայի և ի րա վա բա նա կան հո գե բա ն�-
թյան պատ մ� թյան տե սան կյ� նից:

Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ Ր�ԱՆ 
ՊԱՏ Մ��Ն

 Տար բեր ե րկր նե ր�մ դա տա վա ր�-
թյան բո վան դա կ� թյ� նը և է � թյ� նը 
պայ մա նա վոր ված են ե ղել տվյալ ե րկ րի 
պատ մա կան ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն-
նե րով քա ղա քա կան, տն տե սա կան, 
կրո նա կան-մ շա կ� թային և այլ գոր-
ծոն նե րով: Ար տա դա տա վա րա կան այս 
գոր ծոն նե րի ներ գոր ծ� թյան պատ ճա-
ռով տար բեր դա րաշր ջան նե ր�մ տար-
բեր ե րկր նե րի քրե ա կան դա տա վա ր�-
թյ�ն նե ր�մ տար բեր կերպ են լ�ծ վել 
քրե ա կան դա տա վա րա կան ի րա վ�ն քի 
ար մա տա կան հիմն ա հար ցե րը և ի նս տի-

տ�տ նե րը1:
Պ րո ֆե սոր Գ.Ս.Ղա զի նյա նը քրե ա-

կան դա տա վա ր� թյան պատ մա կան 
ձևե րը դա սա կար գել է մե ղադ րա կա-
նի, հե տա խ� զա կա նի (ի նկ վի զի ցի ոն), 
մր ցակ ցայի նի և խա ռը դա տա վա ր�-
թյ�ն նե րի2: Այս տե սա կե տին պրո ֆե սոր 
Գ.Ս.Ղա զի նյա նը հան գել է՝ հիմք ըն դ�-
նե լով այն հայե ցա կար գը, ո րի հիմ ք�մ 
դր ված է հա սա րա կ� թյան զար գաց ման 
ֆոր մա ցի ոն տե ս� թյ� նը:  Այս տե-
ս� թյան հա մա ձայն ա մեն մի հա սա րա-
կա կան տն տե սա կան ֆոր մա ցի այի բնո-
րոշ է քրե ա կան դա տա վա ր� թյան իր 
տի պը, ո րը կա րող է � նե նալ տար բեր 
պատ մա կան ձևեր3:

 Մարդ կային հա սա րա կ� թյան � 
պե տ� թյան վաղ շր ջան նե րի, ան տիկ 
շր ջա նի, միջ նա դա րի պատ մ� թյան �-
ս�մն ա սի ր� թյ� նը ց�յց է տա լիս, որ 
հիմն ա կա ն�մ քն ն� թյ�նն ը ստ է � թյան 

1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թյան քրե ա կան դա-
տա վա ր� թյ�ն, Հա տ�կ մաս, Ի րավ. Գիտ. Դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Գ.Ս.Ղա զի նյա նի ղե կա վա ր�-
թյամբ և խմ բագր մամբ, Եր ևան 2004, էջ 67-68։
2 Տե ս ն�յն տե ղ�մ, էջ 68:
3 Курс советского уголовного процесса. Общая 
часть, под ред, Бойкова А.Д. и Карпеца И.И., 
МЛ989, стр, 352- 369.

Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ Ր�ԱՆ, ԿՐԻ ՄԻ ՆԱ ԼԻՍ ՏԻ ԿԱՅԻ ԵՎ 
Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԲԱ Ն�ԱՆ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ

 ՊԱՏ Մ��Ն

Հա կոբ Ղա րա խա նյան 
Ի րա վա բա նա կան գի տ� թյ�ն նե րի թեկ նա ծ�,

 Ար դա րա դա տ� թյան ա ռա ջին դա սի խորհր դա կան
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ըն թա ցել է մեկ փ� լով, ա ռանց նախ-
նա կան քն ն� թյան և դա տա կան քն ն�-
թյան փ� լե րի բա ժան ման: Քն ն� թյ�նն 
ի րա կա նաց րել է պե տ� թյան, հա մայն-
քի, կա ռ�յ ցի ղե կա վա րը, դա տա վո րը, 
հոգ ևո րա կա նը, հե ղի նա կ� թյ�ն վայե-
լող այլ ան ձինք: Դա տա վա րա կան գոր-
ծըն թա ց�մ հիմն ա կան ա պա ց�յց նե րը 
ե ղել են տ� ժո ղի բո ղոքն � ց�ց մ�ն քը, 
որ ևէ եր րորդ ան ձի ամ բաս տա ն� թյ�նն 
� ց�ց մ�ն քը, վկա նե րի � կաս կա ծյա-
լի ց�ց մ�նք նե րը: Կաս կա ծյա լի խոս-
տո վա ն� թյ� նը բո լոր դեպ քե ր�մ ի նք-
նին հա մար վել է բա վա րար ա պա ց�յց, 
հան ցան քը հիմն ա վոր ված հա մա րե լ� 
հա մար: Խոս տո վա ն� թյ� նը, որ պես 
հիմն ա կան ա պա ց�յց, ձեռք էր բեր վ�մ 
տար բեր ե ղա նակ նե րով, հա ճախ տան-
ջանք նե րի � խոշ տան գ�մն ե րի մի ջո-
ցով: Ֆի զի կա կա նի հետ օգ տա գործ վ�մ 
է ին նաև հո գե բա նա կան, բա րո յա կան 
տան ջանք ներ: Դա տա վա ր� թյ�ն նե րի 
չկա նո նա կարգ ված լի նե լը տե ղի է տվել 
ի նք նա դա տաս տան նե րի � կա մա յա կա-
ն� թյան, մինչև մր ցակ ցային � հրա պա-
րա կային քն ն� թյան ներդ ր� մը հա մաշ-
խար հային պրակ տի կա յ�մ: 

Ան տիկ շր ջա ն�մ Ա թեն քի պե տ�-
թյ� նը � նե ցել է վար ձատր վող պաշ տո-
նա կան մատ նիչ ներ, ո րոնք կոչ վել են 
սի կո ֆա նատ ներ: Նրանց մատ ն� թյ�նն 
� ամ բաս տա ն� թյ� նը բա վա րար է ե ղել 
քն ն� թյ�ն սկ սե լ� հա մար: 

Ան տիկ շր ջա նի դա տա վա ր� թյան 
մա սին պատ կե րա ց�մ կազ մե լ� և ը նդ-
հան րա պես ա պա գա � ներ կա քն նիչ-
նե րի հա մար շատ ան հրա ժեշտ ճիշտ 

աշ խար հա յացք ձևա վո րե լ� հա մար 
կար ևոր նշա նա կ� թյ�ն � նի Սոկ րա-
տե սի դա տա վա ր� թյ� նը: Այն ի րա վա-
փի լի սո փա յա կան ա ռ� մով չա փա զանց 
հե տաքր քիր նշա նա կ� թյ�ն � նի և ան-
հրա ժեշտ եմ հա մա ր�մ մի պահ կանգ 
առ նել դրա վրա:

 Հ�յն մե ծա գ�յն փի լի սո փա Սոկ րա-
տե սը (469-399 մթա) ե րբ ևէ ո չինչ չի 
գրել, այլ ի մաս տա սի րա կան զր�յց ներ 
է ծա վա լել տար բեր մարդ կանց հետ, 
տար բեր վայ րե ր�մ: Նրա մտ քե րը մեզ 
են հա սել նրա ա շա կերտ Պլա տո նի 
(427-347 մթա) աշ խա տ� թյ�ն նե րից: 
Պ լա տո նի « Սոկ րա տե սի պաշտ պա նա-
կա նը» Սոկ րա տե սի դա տա վա ր� թյան 
ըն թաց ք�մ նրա պաշտ պա նա կան ճա-
ռի սղագ ր� թյ�նն է, ո րը մարդ կ� թյան 
պատ մ� թյան մեջ ե րբ ևէ հն չեց ված լա-
վա գ�յն դա տա կան ճա ռե րից մեկն է և 
ան շ�շտ ա ռա ջի նը՝ գո նե ժա մա նա կագ-
րա կան ա ռ� մով:

 Սոկ րա տե սին մե ղադ րող նե րը ե ղել 
են ե րե քը՝ Մե լե տո սը, Լի կո նը և Ա նի տո-
սը: Նրանք Սոկ րա տե սին մե ղադ րել են 
եր կ� բա ն�մ, ի բր Սոկ րա տե սը չի հա-
վա տ�մ ա ստ ված նե րի գո յ� թյա նը և որ 
նա մտա ծե լա կեր պի ա ռ� մով ան բա րո-
յա կա նաց ն�մ է ե րի տա սար դ� թյա նը: 
Հան ճա րեղ փի լի սո փան տրա մա բա-
նա կան բազ մա թիվ հնարք նե րով, գո նե 
բա նա կան մարդ կանց հա մար հա մո զիչ 
կեր պով, ա պա ց�ց ման տար բեր ե ղա-
նակ նե րով ա պա ց� ց�մ է մե ղադ րան-
քի ան հիմն լի նե լը, բա ցա հայ տ�մ դրա 
պատ ճա ռը « Շա տե րին ա տե լի դար ձա 
և այն էլ շատ ա տե լի, այն պես, որ բազ-
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մա թիվ դա վեր նյ� թե ցին՝ ի նձ տա լով 
ի մաս տ� նի ա ն�ն, քան զի ներ կա ներն 
ա մեն ան գամ ի նձ ի մաս տ�ն է ին հա մա-
ր�մ այն հար ցե ր�մ, ո րոն ց�մ բա ցա-
հայ տ�մ է ի մեկ � րի շի տգի տ� թյ� նը», 
«իմ դեմ մեծ ա տե լ� թյ�ն է գո յա ցել: Ի նձ 
կոր ծա նե լ� է շա տե րի զր պար տանքն 
� նա խան ձը՝ այն ի նչ կոր ծա նել է նաև 
� րիշ բա զ�մ ա ռա քի նի մարդ կանց և, 
կար ծ�մ եմ, դեռ կկոր ծա նի: Դժ վար թե 
բանն ի նձ նով վեր ջա նա»1:

70-ա մյա ծե ր� ն�ն դա տա պար տե-
ցին մահ վան, իր ի սկ կամ քով՝ թ�յն 
խմե լ� մի ջո ցով: Ն�յ նիսկ այդ պայ-
ման նե ր�մ, նա հիմն ա վո ր�մ է դա տա-
վա ր� թյան նման ել քի ճշ մա րիտ լի նելը: 
Ե թե նա մա հա նար իր մա հով և ոչ թե 
այդ չափ հե տաքր քիր ձևով, մի գ� ցե 
պատ մ� թյ� նը չի մա նար նրա մա սին: 
Դրան նպաս տե ցին նաև հե տա գա ի րա-
դար ձ� թյ�ն նե րը, ո րոնք ի նչ որ չա փով 
վե րա կանգ նե ցին ար դա ր� թյ� նը: Ա թե-
նա ցի նե րը զղ ջա ցին կա տար վա ծի հա-
մար, մա հա պատ ժի են թար կե ցին Մե լե-
տո սին, ի սկ մյ�ս եր կ� սին աք սո րե ցին:

 Միջ նա դա ր�մ հա սա րա կ� թյան � 
պե տ� թյան զար գա ց� մը հան գեց րեց 
նրան, որ իշ խա ն� թյ�ն � նե ցող ան-
ձինք, տե ղա կան ի նք նա դա տաս տան նե-
րից � կա մա յա կա ն� թյ�ն նե րից խ� սա-
փե լ� նպա տա կով ի րենց ի րա վ�նք նե րը 
զի ջե ցին ան սահ մա նա փակ մի ա պե տե-
րին, դրա նով ա պա հո վե լով ի րենց կյան-
քի և � նեց ված քի պաշտ պա ն� թյ� նը: 
Հպա տակ նե րի վար քը խս տո րեն կա-

1  Պլա տոն, Եր կեր չորս հա տո րով, Երևան 2006, 
հա տոր 1, էջ 10, 18

նո նա կարգ վեց, հաս տատ վեց մար դ� 
կեն սա կան ակ տի վ� թյան խիստ սահ-
մա նա փա կ�մն ե րի մի հա մա կարգ, ո րն 
ը նդ գր կեց հա սա րա կ� թյան ան դամն ե-
րի ո ղջ քա ղա քա ցի ա կան կեն սա գոր ծ�-
նե � թյ� նը այն սկզ բ�ն քով, որ այն ա մե-
նը, ին չը թ�յ լատր ված չէ՝ ար գել ված է: 

Ինչ պես նշ�մ է Վ.Ներ սի սյան ցը, միջ-
նա դա ր�մ ար դա րա դա տ� թյ� նը մեկ-
նա բան վ�մ էր մե ղադ րա կան թե ք� մով2: 

Ու ս�մն ա սի ր� թյ�ն նե րը ց�յց են 
տա լիս, որ միջ նա դա րյան դա տա րա նը 
գոր ծել է ոչ թե ի շահ հա սա րա կ� թյան, 
այլ ծա ռա յ� թյ�ն է մա տ� ցել կող մե-
րին, � ս տի քն ն� թյ�նն սկ սել է մի այն 
հայց վո րի՝ ամ բաս տա նո ղի դի մե լ� դեպ-
ք�մ: Հան ցա գոր ծ� թյան ա պա ց�ց ման 
� մե ղա վո րին պատ ժե լ� հար ց�մ շա-
հագրգիռ կողմն էլ կր�մ էր ա պա ց�ց-
ման ո ղջ պա տաս խա նատ վ� թյ�նն � 
ծան ր� թյ� նը: Կող մե րի միջև տար բե ր�-
թյ�ն չի դր վել, եր կ� սին էլ վե րա բեր վել 
են մի ա տե սակ, ո րը կոչ վել է «accusation 
par partie formee»:

 Միջ նա դա րյան դա տա րա նը ը ստ է �-
թյան ոչ թե ար դա րա դա տ� թյ�ն է ի րա-
կա նաց րել, այլև գնա հա տել է կող մե րի 
ներ կա յաց րած ա պա ց�յց նե րի ա ռա-
վել կամ պա կաս ըն դ� նե լի լի նե լը: Ը նդ 
ո ր�մ, դա կա տա րել է ձևա կան, ա վան-
դ�յ թի նոր մե րին հա մա պա տաս խան 
կազմ ված կա նոն նե րով: Դա տա վոր նե րը 
մի այն հետ ևել են կող մե րի կող մից այդ 
կա նոն նե րի պահ պան մա նը: Կար ևոր 
նշա նա կ� թյ�ն է � նե ցել խոս քի, մտքի 

2 Нерсисянц B.C., Правовое государство, Историй 
и современность, „Вопросы философии,, 1989, 2.
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ձևա կեր պ�մն երն � ար տա հայ տ�-
թյ�ն նե րը:

 Դա կար ծ�մ եմ պայ մա նա վոր ված է 
ե ղել այն հան գա ման քով, որ ա պա ց�յց-
նե րի տե սակ նե րը ե ղել են խիստ սա կավ 
և փաս տե րը գնա հատ վել են հիմն ա կա-
ն�մ ց�ց մ�նք նե րի մի ջո ցով, � ս տի 
� շադ ր� թյ� նը պետք է կենտ րո նաց-
վեր խոս քի վրա, դրա ար ժա նա հա վա-
տ� թյ� նը գնա հա տե լ� հա մար:  
Այս տե ղից ա ռա ջա ցել է ա սաց ված քը, 
խոսքն ար տա սան վեց, այն չես կա րող 
հետ վերց նել (Parole une fois envolbe ֊ Ne 
peut pi us etre rappelbe):

 Վաղ միջ նա դա րյան դա տաքն ն�-
թյ�նն � նե ցել է դրս ևոր ման հետ ևյալ 
տե սակ նե րը.

•  ա պա ց� ց�մ
•  եր դ�մ
•  ա ստ ծո դա տաս տան
•  փոր ձ� թյ�ն ներ
•  մե նա մարտ 
Ա պա ց- ց- մը հին հռո մե ա կան ձևն 

էր, եր դ- մը՝ բար բա րո սա կան: Օ րի-
նակ՝ Բար սե լո նյան կոմ ս� թյան « Սո-
վո ր�յթ ներ» միջ նա դա րյան օ րենք նե-
րի ժո ղո վա ծ�ն տվել է դրանց հս տակ 
սահ մա ն�մն � տար բե ր� թյ�ն նե րը: 
Այն տեղ նշ վ�մ է. որ «Որ պես ա պա ց�յց-
ներ կա րող են ծա ռայել վկա նե րի ց�ց-
մ�նք նե րը կամ գրա վոր ակ տե րը կամ 
գի տակ ց� թյան եզ րա հան գ�մն ե րը կամ 
դա տո ղ� թյ�ն նե րը: Եր դ� մը ա պա ց�յց 
չէ, սա կայն ա պա ց�յց նե րի բա ցա կա յ�-
թյան պայ ման նե ր�մ այն պետք է տա 
հայց վո րը կամ պա տաս խա նո ղը, նա յած 
թե դա տա վորն � մ կհա մա րի ա ռա վել 

ճշ մար տա ցի և ով է ա ռա վել վախ դրս ևո-
ր�մ ե րդ ման նկատ մամբ»1:

 Միջ նա դա րյան դա տա րանն ա վե լի 
հակ ված է ե ղել կի րա ռել «աստ ծո դա-
տաս տա նը»՝ փոր ձ� թյ�ն նե րը կամ մե-
նա մար տը՝ որ պես դա տա վա ր� թյան ձև: 
Քն նար կենք դրանք ա ռան ձին-ա ռան-
ձին:

«Աստ ծո դա տաս տա նի» դա տա-
վա րա կան տե սա կը, որ պես քն ն� թյան 
վար ման կարգ, մեծ հայ ցե րի � ծանր 
հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի հա մար հա տ�-
ց�մ են թադ րող դեպ քե ր�մ էր վար վ�մ: 
Այն իր հեր թին � նե ցել է եր կ� տա րա-
տե սակ՝ քն ն� թյ�ն Փոր ձ� թյ�ն նե րի 
մի ջո ցով և մե նա մար տի մի ջո ցով:

«Աստ ծո դա տաս տա նի» ա ռա ջին 
տա րա տե սա կը կրա կի, հա լած մե տա ղի, 
ջրի, թ�յ նի փոր ձ- թյ-ն նե րի մի ջո ցով 
մե ղա վո ր� թյան բա ցա հայտ ման ե ղա-
նակն էր: Ջրի փոր ձ� թյան դեպ ք�մ, 
ե թե կաս կա ծյա լը խեղդ վ�մ էր, ա պա 
հա մար վ�մ էր ան մեղ, ի սկ կրա կի փոր-
ձ� թյան դեպ ք�մ՝ ե թե այր ված քի տե-
ղ�մ ա ռա ջա ն�մ է ին բշ տիկ ներ, ա պա 
կաս կա ծյա լը ճա նաչ վ�մ էր մե ղա վոր: 
Ստի պ�մ է ին ըն դ� նել որ ևէ թ�յն և կեն-
դա նի մնա լ� դեպ ք�մ ճա նա չ�մ ան մեղ: 
Նման տի պի դա տա վա ր� թյ�ն նե րի ել-
քը դժ վար չէ կան խո րո շել՝ կաս կա ծյա լը 
ե թե հայտն վեց քն ն� թյան պրո ցե ս�մ՝ 
կամ պետք է ա վե լի վաղ փ� լ�մ հա տ�-
ցեր կյան քով, կամ ճա նաչ վեր մե ղա վոր 
� հան ցան քի ծան ր� թյ� նից կախ ված, 
հնա րա վո ր� թյ�ն � նե նար գո նե փր կել 

1  http://rushist.com/index.php/west/2617-
srednevekovyj-sud#c1
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կյան քը:
«Աստ ծո դա տաս տա նի» մյ�ս տա րա-

տե սա կը ե ղել է դա տա կան մե նա մար-
տը՝ վի ճող կող մե րի հա մար (apper par 
bataiile): Գտ ն�մ է ին, որ « բարձ րա գ�յն 
� ժե րը» կօգ նեն ար դա րին, հաղ թել հան-
ցա գոր ծին մե նա մար տ�մ: Ե թե մե ղադ-
ր�մ է ին կնոջ, ա պա նրա կող մից կա րող 
էր հան դես գալ որ ևէ աս պետ: Դրա հիմ-
ք�մ դր ված է ե ղել կրո նա կան պատ կե-
րա ց�մն այն մա սին, որ ճշ մար տա ցի �-
թյ� նը կա րող է սահ ման վել և ճա նաչ վել 
մի այն Ա ստ ծո մի ջամ տ� թյամբ: Ժա մա-
նա կի ըն թաց ք�մ՝ 12-րդ դա ր�մ Ա նգ-
լի ա յ�մ և 13-րդ դա ր�մ Ֆրան սի ա յ�մ, 
«աստ ծո դա տաս տա նը» փո խա րին վեց 
դա տա րա նով, սա կայն քն ն� թյան մե-
թոդ նե րը հե տա գա յ�մ կա տա րե լա գործ-
վե ցին և կի րառ վե ցին ի նկ վի զի ցի այի 
կող մից:

 Ն�յն վաղ միջ նա դա ր�մ Եվ րո պա-
յ�մ գոր ծ�մ է ին ե րեք տե սա կի դա տա-
րան ներ՝ ե կե ղե ցա կան դա տա րա նը, 
կալ ված քի դա տա րա նը և թա գա վո րա-
կան դա տա րա նը: Նրանց միչև ը նդ դա-
տ� թյ� նը բա ժան ված է ե ղել հետ ևյալ 
սկզ բ�ն քով.

Ե կե ղե ցա կան դա տա րան նե րի բա-
ցա ռիկ ի րա վա ս� թյ�նն էր քն նել բո լոր 
տե սա կի հոգ ևո րա կան նե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը, այն ի րա վ�նք չ� ներ մար դ�ն 
դա տա պար տել մահ վան և ը նդ հա ն�ր 
առ մամբ ա վե լի մեղմ դա տավ ճիռ ներ էր 
ար ձա կ�մ քան թա գա վո րա կան դա տա-
րա նը:

 Կալ ված քի դա տա րա նը քն ն�մ էր 
սե փա կա ն� թյ�ն նե րի, հո ղե րի, կալ-
վածք նե րի հետ կապ ված վե ճե րի, մանր 

բռ ն� թյ�ն նե րի, գո ղ� թյ�ն նե րի � այլ 
փոքր հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րի վե րա-
բե րյալ գոր ծե րը: Ո րոշ դեպ քե ր�մ այս 
դա տա րան կա րող է ին դի մել նաև ճոր-
տե րը, այն կր�մ էր գյ� ղա կան հա վա-
քի բն�յթ, ո րին մաս նակ ց�մ էր գյ� ղի 
բնա կիչ նե րի մե ծա մաս ն� թյ� նը’ գյ� ղի 
կենտ րո ն�մ: Այս տեղ կար ևոր վ�մ էր 
ա կա նա տե սի և վկայի առ կա յ� թյ� նը: 
Դա տա րա ն�մ կեղծ վկա յ� թյան հա մար 
սահ ման ված է ին ծանր տ� գանք ներ: 
Մե ղա վո ր� թյան և կող մի հաղ թա նա կի 
հար ցը լ� ծ�մ է ին գյ� ղա ցի նե րը, մե ծա-
մաս ն� թյան դիր քո րոշ ման հի ման վրա, 
ի սկ կալ վա ծա տի րոջ ներ կա յա ց� ցիչ-
նե րը, ո րոնք հան դես է ին գա լիս որ պես 
դա տա վոր, վա ր�մ է ին դա տա վա ր�-
թյ� նը, կա յաց ն�մ դա տա րա նի վճի ռը, 
ո րը սո վո րա բար լի ն�մ էր մե ղադ րող � 
ո րո շ�մ է ին պատ ժի տե սա կը:

 Թա գա վո րա կան դա տա րա նը 
քնն�մ էր ծանր հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե-
րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը, ի նչ պի սիք են 
սպա ն� թյ� նը, բռ նա բա ր� թյ� նը, ա վա-
զա կ� թյ� նը, թա գա վո րա կան ան տառ-
նե ր�մ փայ տա հա տ� թյ� նը և այլն: Այս 
դա տա րան նե րը կի րա ռ�մ է ին հա մընդ-
հա ն�ր ի րա վ�նք (common law), ո րը 
պար տա դիր են թա կա էր կի րառ ման ամ-
բողջ թա գա վո ր� թյան տա րած ք�մ: Այս 
դա տա րա նի բա ցա ռիկ լի ա զո ր� թյ�նն 
էր ան ձին մա հա պատ ժի դա տա պար տե-
լը, ո րից հե տո սո վո րա բար բռ նագ րավ-
վ�մ էր հան ցա վո րի ամ բողջ գ�յ քը2: 

2 Cranny, MichaelWilliam. Pathways, 
CivilizationsThroughTime. Scarborough, Ontario: 
PrenticeHall 1998 Inge, Jon. Inside the Middle Ages. 
Melbourne, Australia; Longman Chesire Ply Limited.
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Մի ջին դա րե ր�մ ե կե ղե ցին � ներ 
վճռո րոշ դեր � նշա նա կ� թյ�ն ի րա-
վ�ն քի կա յաց ման � կի րառ ման գոր-
ծըն թա ց�մ: Նա էր թե լադ ր�մ մշա կ�յ-
թը ամ բողջ Եվ րո պայի տա րած ք�մ, 
քան զի հան դի սա ն�մ էր քրիս տո նե ա-
կան, գեր մա նա կան և հռո մե ա կան մշա-
կ�յթ նե րի հա մադ ր� թյան հա մա կարգ: 
Ա մեն դեպ ք�մ ի րա վա կան հա մա կար-
գը պաշտ պա ն�մ էր � ժե ղի շա հերն � 
ի րա վ�նք նե րը, պտտ վ�մ էր սնո տի ա-
պաշ տ� թյան շ�րջ, գոր ծե րի ըն թաց քը 
լ�ծ վ�մ էր ա ստ ծո ա ն� նից:

Քն ն� թյան պատ մ� թյան � ս�մն ա-
սիր ման ա ռ� մով հե տաքրք րա կան է 
ի նկ վի զի ցի այի, որ պես միջ նա դա րյան 
քն նա կան մարմն ի, դրա գոր ծ� նե � թյան 
� զար գաց ման ձևե րի հե տա զո տ� մը 
ի րա վա բա նա կան, հո գե բա նա կան � 
փի լի սո փա յա կան տե սան կյ�ն նե րից:

 Պատ մա բան նե րի մեծ մա սը ի նկ-
վի զի ցի այի հիմն ադ ր� մը տես ն�մ են 
13-րդ դա րի ա ռա ջին կե ս�մ՝ 1228-1231 
թթ.: 19-րդ դա րի գեր մա նա ցի հայտ-
նի պատ մա բան Շլոս սե րը գտ ն�մ Է, որ 
ի նկ վի զի ցի այի հիմն ա դի րը Հռո մի Պապ 
Ին նո կեն տի 3-րդն (1160-1198-1216) 
էր, որ կազ մա վո րեց հե րե տի կո ս� թյան 
քնն� թյան և հե տապնդ ման հանձ նա ժո-
ղով՝ 1215 թվա կա նին: Ի դեպ Ին նո կեն-
տի 3-րդ Հռո մի պա պը թե ո լո գի ա կան՝ 
ա ստ վա ծա բա նա կան կր թ� թյ�ն է ստա-
ցել Փա րի զի հա մալ սա րա ն�մ, ի սկ այ-
ն� հետև ի րա վա բա նա կան կր թ� թյ�ն՝ 
Բո լո նի այի հա մալ սա րա նում:  Գոր ծըն-
թացն ա ռա վել ակ տի վա ցավ, ե րբ դրան 
ներգ րավ վեց Դո մի նիկ դե Գ�ս մա նը 

(1170-1221)՝ դո մի նի կյան մի ա բա ն� թյան 
հե տա գա հիմն ա դի րը: Ի մի ջի այ լոց՝ 
դո մի նի կյան ներն ի րենց ան վա ն�մ է ին 
«աստ ծո շներ» (Domini canes), ին չը հա-
մահն չյ�ն էր հիմն ադ րի ան վա նը:

 Հե րե տի կոս է հա մար վել նա, ով ծնել 
է կեղծ կամ նոր գա ղա փար, կամ հետ ևել 
է դրանց (falsas vei novas opiniones gignit 
vel sequitur): 

Ինկ վի զի ցի ա տեր մի նը ծա գ�մ է 
լա տի նե րեն mquisitio-հե տա խ� զ�մ, 
նա խաքն ն� թյ�ն բա ռից1: Սկզբ նա-
կան շրջա ն�մ, ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ որ ևէ տա րածք է գոր ծ�ղ վել ի նչ որ 
ե պիս կո պոս-ի նկ վի զի տոր, ո րը տե ղ�մ 
կա տա րել է քն ն� թյ�ն, ար ձա կել դա-
տավ ճիռ, դրա ի րա կա նա ց� մը հանձ-
նա րա րել աշ խար հիկ իշ խա ն� թյա նը և 
հե ռա ցել: Սա կայն 13-րդ դա րի վեր ջ�մ 
Եվ րո պան ծածկ վել է ի նկ վի զի ցի ոն տրի-
բ� նալ նե րի ցան ցով՝ մշ տա պես գոր ծող 
դա տա րան ներ, ո րոնք ի րա վա ս� են 
ե ղել քն նել և դա տա պար տել ան հա վատ 
� նո րար « հան ցա գործ նե րին»: « Ս�րբ» 
դա տա վա ր� թյ�ն նե րը հան դի սա ցել 
են գաղտ նի, մաս նա կից նե րը ե րդ վել են 
պահ պա նել քն ն� թյան գաղտ նի � թյ�-
նը:

14-րդ դա րի վեր ջին ի նկ վի զի տոր նե-
րին օգ նե լ� հա մար ստեղծ վ�մ է փոր-
ձա գետ-ի րա վա բա նի (ո րա կա վո րո ղի) 
ի նս տի տ� տը, ո րոնք որ պես կա նոն 
հոգ ևո րա կան ներ է ին: Նրանց պար տա-
կա ն� թյ�նն էր մե ղադ րան քը և վճի ռը 
ձևա կեր պել այն պես, որ պես զի դրանք 

1  Смирнова Е., Сушкевич Л., Федосик В., 
Средние века, М. 2008, стр. 129.

ä²îØ²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N6 / 201776



77

չհա կա սեն գոր ծող օ րենսդ ր� թյա նը: 
Ը ստ է � թյան ո րա կա վո րող նե րը ի րենց 
ի րա վա բա նա կան հե ղի նա կ� թյամբ քո-
ղար կ�մ է ին ի նկ վի զի տոր նե րի հան ցա-
գոր ծ� թյ�ն նե րը՝ այն ա պօ րի ն� թյ�ն-
նե րը, ո րոնք կի րառ վ�մ է ին քն ն� թյան 
ըն թաց ք�մ: Նրանք զրկ ված է ին մե ղադ-
րյա լի գոր ծի ման րա մաս նե րին ծա նո թա-
նա լ� ի րա վ�ն քից, ծա նո թա ն�մ է ին մի-
այն մե ղադ րյա լի և վկա նե րի ց�ց մ�նք-
նե րի քաղ վածք նե րին՝ ա ռանց ա ն�ն նե-
րի նշ�մն ե րի, ի բրև թե ա ռա վել օբյեկ-
տիվ եզ րա կա ց� թյ�ն տա լ� հա մար, 
սա կայն ի րա կա ն�մ դրա նով թաքց վ�մ 
է ին գոր ծա կալ նե րի տվյալ նե րը, խոշ-
տան գ�մն ե րի մա սին տվյալ նե րը: Ո րա-
կա վո րող նե րը փաս տա ցի տրի բ� նա լի 
ծա ռայող ներ է ին, նրա նից է ին ստա ն�մ 
աշ խա տա վարձ, ի նկ վի զի տոր նե րի մի ա-
բա ն� թյան ան դամն եր է ին և ամ բող ջո-
վին կախ ված է ին վեր ջին նե րիս կամ քից, 
ո րոնց թե լադ րան քով էլ ի վեր ջո գր վ�մ 
է ին եզ րա կա ց� թյ�ն նե րը: 

Ինկ վի զի տոր նե րի կարճ գոր ծ� նե �-
թյ� նից հե տո ար դեն ի սկ նրանց սկ սե-
ցին մե ղադ րել կա լա նա վոր ված նե րի և 
վկա նե րի ց�ց մ�նք նե րի կեղ ծա րա ր�-
թյ�ն նե րի մեջ, ո րը պայ մա նա վոր ված 
էր նրանց գոր ծ� նե � թյան նկատ մամբ 
վե րահս կո ղ� թյան բա ցա կա յ� թյամբ: 
Ի պա տաս խան, Պա պե րը ի նկ վի զի ցի-
այի հա մա կարգ ներ մ� ծե ցին նոր ան-
ձինք՝ նո տար նե րին և ըն թե րա կա նե րին: 
Նրանք ի րենց ստո րագ ր� թյ�ն նե րով 
հա վաս տ�մ է ին հար ցաքն ն� թյ�ն նե րի 
ար ձա նագ ր� թյ�ն նե րը:  Դա քն ն� թյա-
նը օ րի նա կա ն� թյան տեսք էր տա լիս: 

Նրանք ևս լի ն�մ է ին հոգ ևո րա կան նե-
րի շար քե րից, ն�յն մի ա բա ն� թյան ան-
դամն եր, և աշ խա տա վարձ է ին ստա ն�մ 
ի նկ վի զի տո րից, � ս տի նրանց գոր ծ�-
նե � թյան օբյեկ տի վ� թյան աս տի ճա նը 
հաս կա նա լի է:

 Դա տա վա ր� թյան մյ�ս մաս նա կից-
ներն է ին դա տա խա զը, բժիշ կը և դա հի-
ճը: Դա տա խա զը՝ ի նկ վի զի ցի այի հոգ ևո-
րա կան նե րից մե կը, հան դես էր գա լիս 
մե ղադ րո ղի դե ր�մ: Բժիշ կը հետ և�մ էր, 
որ պես զի մե ղադ րյա լը « վա ղա ժամ» չմա-
հա նա խոշ տան գ�մն ե րի ըն թաց ք�մ: 
Բժիշկն ամ բող ջ� թյամբ կա խ�մ � ներ 
ի նկ վի զի տո րից և ը ստ է � թյան դահ ճի 
օգ նա կանն էր, ո րի « վար պե տ� թյ� նից» 
է ին հա ճախ կախ ված քն ն� թյան ար-
դյ�նք նե րը: Կար ծ�մ եմ դահ ճի պար-
տա կա ն� թյ�ն նե րի ի մաս տը բա ցատ րե-
լ� ան հրա ժեշ տ� թյ�ն չկա:

 Բա ցի նշ ված ան ձան ցից, գոր ծ�մ էր 
նաև օ ժան դակ կազմ՝ բաղ կա ցած գաղտ-
նի մատ նիչ նե րից, բան տա պահ նե րից և 
այլ սպա սար կող ան ձան ցից: Վերջ նա-
կան՝ պատ ժի ակ տին՝ ա� տո դա ֆե ին 
(auto dafe), մաս նակ ց�մ է ին հար գար-
ժան ա րիս տոկ րատ ներ և քա ղա քա ցի-
ներ, ո րոնց պար տա կա ն� թյ�ն նե րի մեջ 
մտ ն�մ էր մե ղադ րյա լին հրա պա րա կայ-
նո րեն մեղ քերն ըն դ� նե լ�ն, խոս տո վա-
նե լ�ն հա մո զե լը2: 

Ինկ վի զի ցի ան հա մար վել է պե տ�-
թյան բարձ րա գ�յն օր գան, ո րին պար-
տա վոր է ին են թարկ վել բո լոր հոգ ևոր և 

2 Энциклопедия преступлений и катастроф, 
Инквизиция, тюрмы, телесные наказания, казни, 
Минск, 1996 стр.17.
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աշ խար հիկ իշ խա ն� թյ�ն նե րը:
 Սո վո րա բար քն ն� թյ�ն սկ սե լ� 

հիմքն � ա ռի թը մատ ն� թյ�նն էր կամ 
մե ղադ րյա լի ց�ց մ�նք նե րը այլ եր րորդ 
ան ձի վե րա բե րյալ: Վեր ջինս ն�յ նաց-
վ�մ է ներ կա յ�մս գոր ծող քրե ա դա-
տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված՝ 
քրե ա կան գոր ծի նյ� թե րով նոր գործ 
հա ր� ցե լ� ի նս տի տ� տին: Ի նկ վի զի տո-
րը այս փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կի հիմ-
քով կան չ�մ էր վկա նե րի, ո րոնք կա րող 
է ին հա վաս տել մե ղադ րան քի ճշմար տա-
ցի � թյ� նը: Հա վաք ված նյ� թը տրա-
մադրվ�մ էր ո րա կա վո րո ղին: Մե խա-
նիզ մը պարզ էր և կա մա յա կան:

Քն ն� թյ�ն սկ սե լ� բ�ն փաս տը բա-
վա րար էր կաս կա ծյա լին կա լա նա վո րե-
լ� հա մար: Վեր ջի նիս մա հը կամ խե-
լա գար վե լը քն ն� թյ� նը դա դա րեց նե լ� 
հիմք չէր: Կա լա նա վո րին պա հ�մ է ին 
ն�յ նիսկ մինչև մի քա նի տա րի, միջ նա-
դա րյան, նկա րագ ր� թյան կա րիք չ� նե-
ցող բան տե ր�մ, շղ թայ ված վի ճա կ�մ:

 Մատ ն� թյան ակ տը գրե թե միշտ ըն-
դ�ն վել է որ պես ճշ մար տ� թյ�ն, � ս-
տի քն ն� թյան նպա տակն է ե ղել ոչ թե 
դրա ստ� գ� մը, այլ մե ղա վո րից խոս տո-
վա ն� թյ�ն ձեռք բե րե լը, նրա զղ ջ� մը, 
ե կե ղե ց�ն են թարկ վե լը: «Սր բա գ�յ նի» 
ա ռջև, ի նչ պես ան վա ն�մ է ին ի նկ վի զի-
ցի ային, մարդն ի րեն զգ�մ էր բո լոր ի րա-
վ�նք նե րից զրկ ված: Ո ւմ որ կան չ�մ է ին 
ի նկ վի զի տո րի մոտ հար ցաքն ն� թյան, 
ար դեն հա մար վ�մ էր մե ղա վոր իր դեմ 
ար ված մատ ն� թյան � ժով: Դա մե ղա-
վո ր- թյան կան խա վար կա ծի դա սա-
կան կի րա ռ�մ էր: Որ պես ա պա ց� ցո-

ղա կան վկա ներ, հիմն ա կա ն�մ հան դես 
է ին գա լիս պրո ֆե սի ո նալ « ս�տ» ց�ց-
մ�նք ներ տվող նե րը, տար բեր հան ցա-
վոր տար րեր: Մե ղադ րյա լի վե րա բե րյալ 
ց�ց մ�նք ներ է ին տա լիս նաև նրա ըն-
տա նի քի ան դամն ե րը, հա րա զատ նե րը, 
ի սկ դրանց օգ տա գոր ծ�մն ի րա կա նաց-
վ�մ էր այն սկզ բ�ն քով, որ մե ղադ րող 
ց�ց մ�նք նե րը դր վ�մ է ին մե ղադ րան քի 
հիմ ք�մ, ի սկ ար դա րաց նո ղը չէր օգ տա-
գործ վ�մ, հաշ վի առ նե լով, որ ց�ց մ�նք 
տվո ղը մե ղադ րյա լի հա րա զատն է:

 Մատ նիչ նե րի ա ն�ն նե րը գաղտ նի են 
պահ վել դա տա վա ր� թյան բո լոր մաս-
նա կից նե րից: Ար գել վել են ա ռե րես հար-
ցաքն ն� թյ�ն նե րը մե ղադ րյա լի հետ: 
Քն ն� թյան որ ևէ ժամ կետ սահ ման ված 
չի ե ղել: Վա խի մթ նո լոր տ�մ, հա սա րա-
կ� թյան մեջ ծաղ կել է մատ ն� թյ� նը, 
բան սար կ� թյ�նն � լր տե ս� թյ� նը:

 Հե տաքրք րա կան է մե ղադ րյա լի 
հար ցաքն ն- թյան՝ որ պես ա պա ց�յ ցի 
ձեռք բեր ման աղ բյ� րի կար գը ի նկ վի զի-
ցի այի ըն թաց ք�մ: Ի նկ վի զի տո րը տար-
բեր աղ բյ�ր նե րից նա խա պես ծա նո թա-
ցել է հար ցաքնն վո ղի կեն սագ ր� թյա-
նը, վեր հա նել այն հան գա մանք նե րը, 
ո րոն ցից կա րե լի է կառ չել մե ղադ րան քը 
կա ռ� ցե լիս, մշա կել խո րա մանկ և եր-
կի մաստ հար ցեր: Հար ցաքն ն� թյ�նն 
սկս վել է ճշ մա րիտ ց�ց մ�նք ներ տա լ� 
վե րա բե րյալ ե րդ ման ա րա րո ղ� թյ� նով, 
ո րից հե տո տր ված ցան կա ցած այն պի-
սի ց�ց մ�նք, որ դ�ր չէր գա լիս ի նկ վի-
զի տո րին, դիտ վ�մ էր որ պես ե րդ ման 
խախ տ�մ և ս�տ ց�ց մ�նք:

 Հար ցաքն ն� թյան նպա տա կը խոս-
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տո վա ն� թյան հաս նելն էր, հա կա ս�-
թյ�ն ներ ստեղ ծե լ�, հար ցաքնն վո ղի 
մտ քե րը խճ ճե լ� մի ջո ցով: Բա վա կան էր 
որ ևէ մանր զան ցան քի կամ ի նչ որ կրո-
նա կան ծի սա կարգ չպաշտ պա նե լ� մա-
սին խոս տո վա ն� թյ�ն և դա բա վա կան 
էր ա վե լի մեծ « մեղ քե րի» խոս տո վա ն�-
թյ�ն ստա նա լ� հա մար: Հար ցաքն ն�-
թյ�ն վա րե լ� վար պե տ� թյ� նը և մե-
ղադ րյա լից խոս տո վա ն� թյ�ն ստա նա-
լ� � նա կ� թյ� նը հա մար վել է ի նկ վի զի-
տո րի հիմն ա կան ար ժա նի քը: 

Ե թե հար ցաքն ն� թյան ըն թաց ք�մ 
մե ղադ րյա լը չի խոս տո վա նել, ա պա 
քնն� թյ� նը ան ցել է ե րկ րորդ՝ խոշ տան-
գ-մն ե րի կի րառ ման փ-լ: Խոշ տան-
գ�մն ե րը ևս ե ղել են տար բեր և կի րառ-
վել են ոչ թե տա րե րայ նո րեն, այլ սահ-
ման ված հս տակ կար գով: Նախ մե ղադ-
րյա լը մերկ կանգ նեց վել է խոշ տանգ ման 
հա մար նա խա տես ված բազ մա պի սի 
սար քե րի ա ռաջ և ծա նո թաց վել դրանց 
գոր ծո ղ� թյան կար գին: Նրա մոտ չխոս-
տո վա նե լ� մտադ ր� թյ� նը չփոխ վե-
լ� դեպ ք�մ, ան ցել են նշ ված սար քե րի 
� գոր ծիք նե րի պրակ տիկ կի րառ մա-
նը, ո րի նկա րագ ր� թյան նպա տակ այս 
պա հին իմ ա ռջև չեմ ցան կա ն�մ դնել: 
Հա մե նայն դեպս, հարկ է նշել, որ ը ստ 
սահ ման ված կար գի, օ րի նակ՝ Ֆրան սի-
ա յ�մ, ար գել վ�մ էր խոշ տան գել չորս 
ան գա մից ա վե լի: Ը նդ ո ր�մ, յ� րա քան-
չյ�ր ա ռան ձին տե սա կի խոշ տանգ ման 
գոր ծո ղ� թյ� նից հե տո կաս կա ծյա լին 
կե րակ ր�մ է ին, թ�յլ տա լիս հանգս տա-
նալ: Խիստ հե տաքրք րա կան է մի հան-
գա մանք, որ խոշ տան գ�մն ե րի ներ քո 

ար ված խոս տո վա ն� թյ� նը ա պա ց�յց 
էր դիտ վ�մ այն դեպ ք�մ, ե թե ն�յն 
խոս տո վա ն� թյ� նը մի քա նի օր ան ց, 
դա տաքն ն� թյան ըն թաց ք�մ մե ղադ-
րյա լը կրկ ն�մ էր ա ռանց խոշ տանգ ման՝ 
իր կամ քով:

Հ ռո մի Ին նո կեն տի 4-րդ պա պի 1251 
թվա կա նի Ad Extirpanda հրա մա նով 
խրա խ�ս վել է խոշ տան գ�մն ե րի կի րա-
ռ� մը ի նկ վի զի ցի այի ըն թաց ք�մ, դրանք 
վե րա պա հե լով ոչ ի նկ վի զի տոր նե րին, այլ 
դահ ճին՝ քա ղա քա ցի ա կան ան ձին: Սա-
կայն չորս տա րի ան ց՝ 1256 թվա կա նին, 
Ա լեք սանդր 4-րդ պա պը վե րաց րեց բո-
լոր ան հար մա ր� թյ�ն ներն այս բնա գա-
վա ռ�մ, ի նկ վի զի տոր նե րին և նրանց օգ-
նա կան նե րին ի րա վ�նք վե րա պա հե լով 
թո ղ� թյ�ն տալ մի մյանց՝ ի նկ վի զի ցի այի 
ըն թաց ք�մ գոր ծած մեղ քե րին: Ի նկ վի-
զի ցի այի ըն թաց ք�մ կի րառ ված դա ժան 
խոշ տան գ�մն ե րի մա սին կան այլ պատ-
մա կան փաս տաթղ թեր ևս, ո րոն ցից 
կա րե լի է հի շա տա կել Ֆի լիպ Գե ղե ցիկ 
թա գա վո րի 1291 թվա կա նի հրո վար տա-
կը՝ ո ր�մ � ղ ղա կի ո րեն նշվ�մ է ի նկ վի-
զի ցի այի կող մից օ րի նա կա նաց ված և 
կի րառ վող խոշ տան գ�մն ե րի բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րի մա սին: 

Ուղ ղա կի չեմ կա րող չն շել ան ձնա-
կան տե սա կետս առ այն, որ մարդ կային 
երևա կա յ� թյ� նը, այլ մար դ� տան ջե լ� 
և ցավ � վնաս պատ ճա ռե լ� ա ռ� մով, 
ան սահ մա նա փակ է, մա նա վանդ, ե րբ 
այն կի րառ վ�մ է լի ա զո ր� թյ�ն ներ �-
նե ցո ղի կող մից՝ ան պաշտ պա նի հան-
դեպ: Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա ն�մ մար-
դ� այդ ըն դ� նա կ� թյ� նը հա սել է կա-
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տա րե լ� թյան այն աս տի ճա նին, որ ն�յն 
նպա տա կին հաս նե լ� հա մար բնավ չեն 
պա հանջ վ�մ մե խա նի կա կան սար քեր: 
Տորկ վե մա դա ներ ե ղել են, կան � կլի-
նեն հա վերժ: Դրանք այն մար դիկ են, որ 
զրկ ված են որ ևէ այլ՝ դրա կան ա ռ� մով 
կա յա նա լ�, ար ժեք ներ ա րա րե լ� և դրա-
կան եր և�յթ նե րից հա ճ�յք ստա նա լ� 
բո լոր հնա րա վո ր� թյ�ն նե րից, քան զի 
դա բարդ � ա նըմբռ նե լի է ի րենց հա-
մար: 

Ինկ վի զի ցի ան քն ն� թյան ըն թաց ք�մ 
հա ջո ղ� թյամբ կի րա ռել է նաև այս պես 
կոչ ված « ներխ ցի կային մշակ ման» մե-
թո դը: Կա լա նա վո րի մոտ տե ղա վոր վել է 
նա խա պես պատ րաստ ված գոր ծա կա լը, 
ո րը ներ կա յա նա լով որ պես հա մա խոհ 
և նրա բա րին կա մե ցող, կամ ստա ցել է 
« մեղ քը» ա պա ց� ցող նոր փաս տեր, կամ 
հա մո զել խոս տո վա նել « մեղ քե րը»: Ն�յն 
նպա տա կով օգ տա գործ վել են նաև մե-
ղադ րյա լի հա րա զատ նե րը:

Ս պառ նա լիք նե րից ան ց�մն եր են կա-
տար վել նաև փա ղաք շանք նե րի: Մ�թ 
զն դա նից մե ղադ րյա լը տե ղա փոխ վել է 
հար մա րա վետ կա ցա րան, կե րակր վել, 
ար ժա նա ցել բա րի վե րա բեր մ�ն քի, ո րի 
ար դյ�ն ք�մ թ� լա ցել է նրա վճ ռա կա-
ն� թյ� նը, հ�յ սի և հ� սա հա տ� թյան 
միջև տա տա ն�մն ե րի շնոր հիվ:

 Հո գե բա ն� թյան վրա ազ դող բազ-
մա թիվ մե թոդ նե րից է ե ղել, օ րի նակ Վե-
նե տի կ�մ կի րառ ված շար ժա կան պա-
տե րով բան տախ ց�մ տե ղա վո րե լը, ո րի 
պա տե րը մի քա նի օր վա ըն թաց ք�մ, 
դան դաղ մո տե ցել են ի րար, սպառ նա լով 
ճզ մել կա լա նա վո րին կեն դա նի վի ճա-

կ�մ, կամ՝ խ� ցը դան դաղ լց վել է ջրով: 
Կար ծ�մ եմ նոր մալ հո գե բա ն� թյամբ 
օ ժտ ված մե ղադ րյա լի վար քա գի ծը նման 
պայ ման նե ր�մ հայտն վե լ�ց հե տո 
այլընտ րանք չէր կա րող � նե նալ: Durus 
carcer etarcta vita - շղ թայ ված կա լա նա-
վո րի կար գա վի ճա կը հա մար վել է խոս-
տո վա ն� թյ�ն կոր զե լ� հի ա նա լի մի ջոց:

 Կաս կա ծից վեր է, որ բո լոր այս մե-
թոդ նե րով ըն թա ցած հար ցաքն ն� թյ�ն-
ներն ա վարտ վել են « խոս տո վա ն� թյ�ն-
նե րով»:

 Հարկ է նշել, որ պատ ժի հան րայ նաց-
ման և ի նկ վի զի ցի այի ա րժ ևոր ման նպա-
տա կով շատ հա ճախ, սո վո րա կան քրե-
ա կան հան ցա գոր ծ� թյ�ն նե րը տա րաբ-
ն�յթ մեկ նա բա ն� թյ�ն նե րի մի ջո ցով 
կապ վել են ա նաստ վա ծ� թյան, հե րե տի-
կո ս� թյան հետ և քնն վել ի նկ վի զի ցի ոն 
դա տա վա ր� թյան կար գով: 

Ինկ վի զի ցի ան իր գո յ� թյան ո ղջ ժա-
մա նա կա հատ վա ծ�մ ա մե նաեր կա րը 
� ա մե նա դա ժա նը գոր ծել է Իս պա նի ա-
յ�մ: 15-րդ դա ր�մ ի նկ վի զի ցի ան ղե կա-
վա ր�մ էր « մեծ ի նկ վի զի տոր» Թով մա 
Տորկ վե մա դան (1420-1498): Բա վա կան 
է մի այն նշել, որ ե կե ղե ց� և պե տ� թյան 
օգ տին նրա « բեղմն ա վոր» գոր ծ� նե �-
թյան ըն թաց ք�մ խա ր�յ կի վրա այր վել 
է ա վե լի քան 10,000 մարդ, ո րը մի փոքր 
պա կաս է, քան ամ բողջ Իս պա նի ա յ�մ 
մինչև 16-րդ դա րը ակ տի վո րեն գոր ծած 
ի նկ վի զի ցի այի ար դյ�ն ք�մ այր ված բո-
լոր մարդ կանց մեկ եր րոր դը: Այր վ�մ 
է ին ոչ մի այն մար դիկ, այլ նաև «վն ա-
սա կար գր քե րը»: Ն�յն Տորկ վե մա դայի 
հանձ նա րա ր� թյամբ մի այն մեկ քա ղա-
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ք�մ այր վել են 6,000 գիրք1:
 Վե րո հի շյալ բո լոր «աստ վա ծա հա ճո» 

գոր ծե րը, որ ի րա կա նաց րել են Տորկ-
վե մա դան � այլ մեծ � փոքր ի նկ վի զի-
տոր ներ, հե տապն դել է ոչ թե ար դա րա-
դա տ� թյան շա հը, այլ « հե րե տի կոս նե րի 
հո գի նե րի փր կ� թյան» և պե տ� թյան � 
ե կե ղե ց� քսակ նե րի պա ր� նա կ� թյան 
հա մալր ման նպա տակ: Տորկ վե մա դայի 
գլ խա վո ր� թյամբ մշակ ված կա նոն նե րի 
հա մա ձայն, բռ նա գան ձ�մն ե րից և տար-
բեր տ�յ ժե րից գո յա ցած ե կա մ�տ նե րի 
2/3-ը մ�տ քագր վել է ե կե ղե ց� գան ձա-
րան, մնա ցա ծը՝ պե տ� թյան2:

 Ժա մա նակն � բար քե րը հան գեց րել 
են նրան, որ ի նկ վի զի ցի ան ը նդ լայ նել է 
լի ա զո ր� թյ�ն նե րի � ը նդ դա տ� թյան 
շր ջա նա կը, ի րա կա նաց նե լով կա նանց 
շր ջա ն�մ նաև վհ�կ նե րի հայտ նա-
բե ր�մ և դա տա պար տ�մ: Սկս վել է 
«վ հ-կ նե րի որ սը»: Պատ մա կա նո րեն 
ա ռա ջին «վ հ� կը»՝ այդ նոր հան ցա տե-
սա կի զո հը, թերևս հա մար վ�մ է Թ�-
լ� զի բնա կիչ, 56-ա մյա ա րիս տոկ րատ 
Ան ժե լա Լա բար տը, ո րը « բա ցա հայտ վել 
է» ի նկ վի զի տոր Հ� գո Լե ո նի դի կող մից 
և այր վել ա� տո դա ֆե �մ՝ 1276 թվա կա-
նին, այն բա նի հա մար, որ ի բր սա տա-
նայի հետ կե նակ ց� մից ծնել է հրեշ, ի նչ-
պես նաև գի շե րային «երթ ևե կ� թյ�ն ներ 
կա տա րել» ցա խա վե լով3:

1  

2  Տե’ս, Генри Чарльз Ли, История инквизиции, М., 1994.
3 Лозинский С.Г., Роковая книга средневековья, 
вступительная статья, по изд. Шпренгер Я., Инститорис 
Г., Молот Ведьм, М., 1930.

Ն ման մա կար դա կի գի տակ ց� թյան 
հա մար ոչ կա րող ես ցա վել և ոչ էլ ծի-
ծա ղել: Զանգ վա ծային հո գե խան գար-
մ�ն քի դրս ևո ր�մն ե րին գնա հա տա կան 
տա լը դժ վար է: Այն թերևս կա րող է �-
ս�մն ա սիր ման լ�րջ նյ�թ հան դի սա նալ 
նեյ րո լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վոր ման 
խն դիր նե րով զբաղ վող ան ձանց հա մար:

15-րդ դա րի վեր ջին՝ 1484 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 5-ին, Հռո մի Ին նո կեն տի 
8-րդ պա պի Summis Desiderantes ո րոշ-
մամբ սահ ման վել է, որ գեր մա նա կան 
ի նկ վի զի ցի այի հիմն ա կան խն դիրն է հա-
մար վ�մ վհ� կ� թյան դեմ ա նո ղոք պայ-
քա րը և նրա վերջ նա կան ո չն չա ց� մը: 
Սա ի նձ � ղ ղա կի ո րեն հի շեց ն�մ է կալ-
վա ծա տե րե րի � սե փա կա նա տե րե րի 
դեմ ստա լի նյան ա նո ղոք պայ քա րը, ո րի 
թի րա խ�մ հայտն վե ցին նաև հոգևո րա-
կան նե րը: Պատ մ� թյան քա ռ� ղի նե ր�մ 
հան դի պ�մն ե րը ան կան խա տե սե լի են 
� հե տաքր քիր: Սե ր�նդ նե րը հա ճախ 
են պա տաս խան տա լիս ի րենց նա խորդ-
նե րի գոր ծած մեղ քե րի հա մար: Ան հե թե-
թ� թյ�նն � խա վա րամ տ� թյ� նը հա սել 
են այն պի սի աս տի ճա նի, որ գեր մա նա ցի 
ի նկ վի զի տոր ներ, ա ստ վա ծա բա ն� թյան 
պրո ֆե սոր ներ, դո մի նի կյան մի ա բա ն�-
թյան ան դամն եր Հեն րիխ Ի նս տի տո-
րի սը և Յա կով Շպ րեն գե րը վե րո հի շյալ 
Summis Desiderantes^ հի ման վրա գրե-
ցին ի րենց հայտ նի՝ միջ նա դա րյան ա մե-
նա խորհր դա վոր գր քե րից մե կը՝ «Վ հ-կ-
նե րի կռա նը» (Malleus maleficarum) 
աշ խա տ� թյ� նը, դրա ն�մ ման րա մասն 
նկա րագ րե լով վհ�կ նե րի դրս ևոր ման, 
նրանց հայտ նա բեր ման, քն ն� թյան 
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ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րը: Հե տա գա-
յ�մ Ա լեք սանդր 6-րդ, Լև 10-րդ և Ադ րի-
ան 6-րդ պա պե րը բազ միցս շեշ տել են 
«Վ հ�կ նե րի կռա նի» ճշ մար տա ցի � թյ�-
նը և ն�յ նիսկ դրա վե րա բե րյալ հա տ�կ 
հանձ նա րա րա կան ներ � ց�ց մ� ներ են 
տվել ի նկ վի զի տոր նե րին1: Այս ա մե նի 
ար դյ�ն ք�մ Եվ րո պան � նե ցավ բազ-
մա հա զար այր ված կա նայք և աղ ջիկ ներ: 
Գեր մա նի ա յ�մ ն�յ նիսկ ար ձա նագր վել 
են դեպ քեր, ե րբ ամ բողջ գյ� ղ�մ կեն-
դա նի են մնա ցել 2-3 կին, մնա ցա ծը այր-
վել են որ պես վհ�կ ներ: Զար մա նա լի ո-
րեն, այս եր և�յ թը գոր ծել է մինչև 19-րդ 
դա րի սկիզբ, ո րը վերջ նա կա նա պես դա-
դա րեց վեց Ֆրան սի այի կայսր Նա պո լե-
ոն Բո նա պար տի (1769-1821) կող մից, 
Եվ րո պայի ամ բողջ տա րած ք�մ:

 Լե հա կան ծա գ� մով գեր մա նա-
ցի փի լի սո փա, հոգ ևո րա կա նի որ դի, ի 
թիվս բազ մա թիվ աշ խա տ� թյ�ն նե րի՝ 
նաև « Հա կաք րիս տոս-ք րիս տո նե � թյան 
նզով քի» � գեր մար դ� գա ղա փա րի 
հե ղի նակ Ֆրիդ րիխ Վիլ հելմ Նից շեն 
(1844-1900) նաև այս եր և�յ թի գնա-
հատ ման ար դյ�ն ք�մ է ե կել այն եզ րա-
հանգ ման, որ «Որ ևէ այլ ա զգ ե րբ ևէ չի 
չա րա շա հել եր կ� եվ րո պա կան թմ րա-
դեղ կրոնն � ալ կո հո լը այն պես, ի նչ պես 
գեր մա նա ցի նե րը»:

« Ս�րբ» ի նկ վի զի ցի այի դա տավ-
ճիռ նե րը հա մար վ�մ է ին վերջ նա կան 
և են թա կա չէ ին բո ղո քարկ ման: Տե սա-
կա նո րեն ի հար կե հնա րա վոր էր դի մել 
Պա պին, սա կայն դա ե ղել է չա փա զանց 

1  Яков Шпренгер, Генрих Инститорис, Молот 
Ведьм, СПб, 2009.

հազ վա գյ�տ եր և�յթ: Որ պես զի բա ցա-
հայտ ված և մե ղա վոր հե րե տի կո սը բա-
ռի բ�ն ի մաս տով այր վի կրա կի գե հե-
ն�մ, ի նկ վի զի ցի ան նրան հանձ ն�մ էր 
աշ խար հիկ իշ խա ն� թյա նը, խնդ րե լով 
նրան պատ ժել ը ստ մեղ քի, իր փո խա րեն 
մար դ�ն կյան քից զր կե լ� գոր ծը թող նե-
լով քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց, մի ա ժա-
մա նակ «խնդ րե լով» դա ա նել ա նա րյ�ն: 
Այդ էր պատ ճա ռը, որ ձևա վոր վեց մա-
հա պատ ժի նոր կ�լ տ� րա՝ այ ր� մը խա-
ր�յ կի վրա: Ի նկ վի զի ցի այի ա վե լի � շ 
շր ջա ն�մ նրա «խնդ րան քով» եր բեմն 
մե ղադ րյա լը խեղ դա մահ է ար վել կր կին 
ա նա րյ�ն սպա ն� թյան սկզ բ�ն քով, հե-
տո նոր մի այն այր վել խա ր�յ կ�մ: 

Ա ռա ջին ան գամ Իս պա նի ա յ�մ՝ 1812-
13 թթ. հրա տա րակ վել է ի նկ վի զի ցի այի 
գոր ծ� նե � թյ� նը լ� սա բա նող բնօ րի-
նակ փաս տաթղ թե րի ե րկ հա տո րյա կը, 
իս պա նա կան ի նկ վի զի ցի այի նախ կին 
քար տ� ղար Խ- ան Ան տո նի ո Լե ո րեն-
տե ի (1756-1823) նա խա ձեռ ն� թյամբ, 
ո րն էլ հե տա գա յ�մ դար ձավ փաս-
տաթղթային աղ բյ�ր նե րի վրա հիմն-
ված, ի նկ վի զի ցի այի պատ մ� թյան վե-
րա բե րյալ ա ռա ջին աշ խա տ� թյան հե ղի-
նա կը: 

Ինկ վի զի ցի այի հետ ևանք նե րը հա-
մաշ խար հային զար գա ց�մն ե րի վրա 
չափ ման են թա կա չեն ոչ մի մի ա վո րով: 
Հեր թա կան ան գամ մարդ կային տգի-
տ- թյ- նը ո րոշ ժա մա նակ հաղ թա նա-
կել է նոր գա ղա փար նե րին, նո րա րար-
նե րին, գի տ- թյա նը, սա կայն ն�յ նիսկ 
այդ պայ ման նե ր�մ՝ Հռո մ�մ, խա ր�յ կի 
մի ջից ար տա բեր վել է հան ճա րեղ Ջոր-
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դա նո Բր- նոյի (1548-1600) «Այն�ա-
մե նայ նիվ ե րկ րա գ�ն դը պտտ վ�մ 
է» պատ մա կան ար տա հայ տ� թյ� նը: 
Ա ռա ջա դեմ մարդ կ� թյ� նը ն�յն վայ-
ր�մ՝ Հռո մի Ծա ղիկ նե րի հրա պա րա կ�մ 
(Campo dei Fiori), որ տեղ այր վեց մեծ 
մտա ծո ղը, շ�րջ 300 տա րի ան ց՝ 1889 
թվա կա նին կանգ նեց րել է Բր� նոյի ար-
ձա նը՝ մա կագ ր� թյամբ. Ջոր դա նո Բր�-
նոյին - այն հա րյ� րա մյա կից, որ կան-
խա տե սել էր նա:

 Փառք ա ստ ծո, որ Հայ Ա ռա քե լա կան 
Ս-րբ ե կե ղե ցին իր դա վա նած մար դա-
սի րա կան սկզ բ-նք նե րով հի րա վի ան-
գնա հա տե լի ծա ռա յ- թյ-ն ներ է մա-
տ- ցել իր ազ գին, ն-յն միջ նա դա ր-մ, 
պե տա կա ն- թյան բա ցա կա յ- թյան 
պայ ման նե ր-մ ժո ղովր դի հա մար լի-
նե լով կր թ- թյան, դպ ր- թյան - մշա-
կ-յ թի կրողն - տա րա ծո ղը, ի նչ պի սին 
շա ր- նա կ-մ է լի նել մինչ օ րս, ե րբ ևէ 
չմի ջամ տե լով մար դ- կամ քի ար տա-
հայ տ- թյա նը և հար կադ րա բար դա-
վա նանք չպար տադ րե լով: Ն-յն ե կե-
ղե ցին հա ճախ քն ն- թյ-ն - պա տիժ 
են թադ րող ի րա վի ճակ նե ր-մ, բա րի 
խորհր դով հար թել է հա րա բե ր- թյ--
նը, գոր ծած մեղ քի հա մար պա տի ժը 
մե ծա հո գա բար թող նե լով իր դա վա-
նած ա ստ ծ-ն2:

 Միջ նա դա րյան ի րա վա կար գը բն�-
թագ րող ա ռանձ նա հատ կ� թյ�ն նե րից է 
նաև այն, որ մի ա պե տա կան վար չա կար-
գը ճն շ�մ էր ոչ մի այն մար դ� հան ցա-

2  

վոր կամ քը, այլ նաև նրա ա զատ կամքն 
ը նդ հան րա պես: Նման պայ ման նե ր�մ 
խ� սա փե լով հա լա ծանք նե րից � հե-
տապն դ�մն ե րից՝ մար դիկ սկ ս�մ են 
խ� սա փել ցան կա ցած նա խա ձեռ ն�-
թյան դրս ևո ր� մից, ի նք ն� ր�յն գոր ծո-
ղ� թյ�ն նե րից:  Ինչ պես պատ կե րա վոր 
նկա րագ ր�մ է ֆրան սի ա ցի մեծ մտա-
ծող, գրող, ի րա վա գետ � փի լի սո փա 
Շառլ Լ- ի Մոն տեսքյոն՝ Շառլ Լ- ի դը 
Սե կոն դա, բա րոն լա Բրեդ և դը Մոն-
տեսքյոն (Charles-Louis de Seconda, 
Baron de La Brede et de Montesquieu) 
(1689- 1755) « մար դը դառ ն�մ է ի նք-
նամ փոփ, պա սիվ, սկ ս�մ է հաս կա նալ, 
որ իր հա մար ա վե լի լավ կլի նի, ե թե իշ-
խա նա վո րը ը նդ հան րա պես պատ կե րա-
ց�մ չ� նե նա իր գո յ� թյան մա սին, որ իր 
ան ձի ան վտան գ� թյ� նը կախ ված է իր 
ո չն չ� թյ� նից»3:

 Հա մա տա րած մո լո ր- թյան հո գե-
կան վի ճա կը պա րարտ հող էր ստեղ ծել 
սահ մա նա փակ, հա կա սո ցի ա լա կան, 
դա ժան - ան սկզ բ-ն քային մարդ-
կանց մե ծար ման - ա ռաջ խա ղաց ման 
հա մար: Թեև հի մա էլ շատ բան չի փոխ-
վել այդ ա ռ� մով, սա կայն � շ միջ նա դա-
ր�մ ա ռա ջա դեմ մտա ծող նե րը հաս կա-
ցան, որ հա սա րա կ� թյան ա ռող ջա ց�մն 
� զար գա ց� մը կա րող է տե ղի � նե նալ 
ի րա վ�ն քի ար գե լող � պատ ժող ֆ�նկ-
ցի ա նե րի սահ մա նա փակ ման շնոր հիվ, 
դա տա րա նը՝ քն ն� թյ� նը, պե տա կան 
իշ խա ն� թյ� նից ան ջա տե լ�, մարդ-
կանց ա զատ կեն սա գոր ծ� նե � թյան 
հիմն ա կան սկզ բ�նք ներ նե րի հռ չակ ման 

3  Монтескье Ш., О духе закона, М., 1953.
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ճա նա պար հով: 
Եվ րո պա յ�մ ըն թա ցող հե ղա փո խա-

կան ի րա դար ձ� թյ�ն նե րը 17-19-րդ դա-
րե ր�մ բազ մա թիվ փո փո խ� թյ�ն ներ 
մտց րե ցին կա ռա վար ման ձևե րի, նոր 
ա ռա ջա դի մա կան օ րենսդ ր� թյ�ն նե րի 
մշակ ման, դա տա կան իշ խա ն� թյ� նը 
որ պես ա ռան ձին իշ խա ն� թյ�ն հռ չա կե-
լ� � կյան քի կո չե լ� � ղ ղ� թյամբ: Դա-
տա կան իշ խա ն� թյան ա ռա ջաց մամբ 
բնա կա նա բար պա հանջ ա ռա ջա ցավ 
ստեղ ծել մաս նա գի տաց ված կա ռ�յց-
ներ, ո րոնք պետք է զբաղ վե ին քն ն�-
թյամբ: Մի ա փ�լ քն ն� թյ� նը պետք է 
տա րան ջատ վեր նախ նա կան քն ն�-
թյան և դա տաքն ն� թյան: Այս տեղ էր, 
որ ա ռա ջա ցավ պա հանջ՝ ձևա վո րե լ- 
մի մաս նա գի տ- թյ-ն, ո րի կրո ղը հա-
մա պա տաս խան մե թո դա բա ն- թյամբ 
հա վա քեր ա պա ց-յց նե րը, ներ կա յաց-
ներ դա տա կան քն ն- թյան:

 Ներ կա ի մաս տով ա ռա ջին քն նիչ նե-
րը՝ խ� զար կ� նե րը (Detective), ստեղծ-
վել են Ա նգ լի ա յ�մ’ 1748 թվա կա նին, 
ան գլի ա կան ոս տի կա ն� թյան ծա ռա յ�-
թյան կազ մա կեր պիչ Հեն րի Ֆիլ դին գի 
(1707-1754) կող մից (Henry Fielding’s 
Bow Street Runners), ոս տի կա ն� թյան 
կազ մ�մ և կոչ վել ոս տի կա նա կան խ�-
զար կ� (police detective): Ֆրան սի ա յ�մ 
քն նի չի ի նս տի տ� տը ներդր վել է 1817 
թվա կա նին, հան րա հայտ է ժեն Ֆրան-
ս- ա Վի դո կի (1775-1857) կող մից: 
Վեր ջինս հան ցա գործ էր, որ ար դյ�ն-
ք�մ դար ձավ Ֆրան սի այի ազ գային ան-
վտան գ� թյան գլ խա վոր ց� ցա նիշ: 1817 
թվա կա նին Վի դո կը հիմն �մ է ա ռա ջին 

ֆրան սի ա կան խ� զար կ� կա ռ�յ ցը 
(Eugene Vidocq’s police de surete), ո րն էլ 
ղե կա վա ր�մ է շ�րջ քսան տա րի: Նա 
մշա կ�մ և ի րա գոր ծ�մ է խ� զար կ�-
նե րի աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոնք գոր ծ�մ են 
մինչ օ րս: Նրա կող մից է մշակ վել գոր-
ծա կա լա կան ցան ցի, տե ղե կատ վա կան 
մի աս նա կան բա զա նե րի գա ղա փար-
նե րը:  Հե ղա փո խա կան գոր ծըն թաց-
նե րի պատ ճա ռով հրա ժա րա կան տա-
լ�ց հե տո վերս տին նրան հրա վի ր�մ 
են գլխա վո րե լ� ազ գային ան վտան գ�-
թյան ծա ռա յ� թյ� նը:  

Երկ րորդ ան գամ պաշ տո նից հրա-
ժար վե լ�ց հե տո, է ժեն Վի դոկն ստեղ-
ծ�մ է աշ խար հ�մ ա ռա ջին « մաս նա վոր 
ոս տի կա ն� թյ� նը»՝ ան ձնա կան « նա-
խաքն նա կան բյ� րոն», զբաղ վ�մ մաս-
նա վոր խ� զար կ� ի գոր ծ� նե � թյամբ: 

Ի դեպ, Յ�.Թոր վալ դը է ժեն Վի դո-
կի կող մից ստեղ ծած՝ հան ցա գործ նե րի 
մա սին տե ղե կ� թյ�ն նե րի ար խիվն ե րը, 
հնա րա վոր է հա մա ր�մ դի տել որ պես 
ի դեն տի ֆի կա ցի այի սաղ մեր1: 

Անգ լի ա կան հան րա հայտ Սքոթ լանդ 
Յար դը (Scotland Yard)՝ խ� զար կ� ա-
կան գոր ծա ռ�յթ ներ ի րա կա նաց նող 
ա ռան ձին կա ռ�յ ցը (detective branch), 
ստեղծ վել է 1842 թվա կա նին: 

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե ր�մ 
ա ռա ջին ան գամ հա մայն քային խ� զար-
կ� նե րի (municipal detective) ի նստի-
տ� տը ներդր վել է 1846 թվա կա նին՝ 
Բոս տո ն�մ, ի սկ 1880 թվա կա նին՝ Նյ� 
Յոր ք�մ: Սկզբ նա կան փ� լ�մ խ� զար-

1 Торвальд Ю., Век криминалистики. М. 1984, էջ 20.
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կ� ներն ը նտր վ�մ է ին քա ղա քա ցի ա-
կան ան ձան ցից, սա կայն հե տա գա յ�մ 
դրանք դար ձան ոս տի կա նա կան պաշ-
տոն ներ: Ա ՄՆ-� մ մաս նա վոր խ� զար-
կ� նե րի ա ռա ջին կա ռ�յց նե րը՝ Pinkerton 
National Detective Agency U Weil’s, Fargo 
& Co, ստեղծ վել են 1852 թվա կա նին:

Կ րի մի նա լիս տի կան և դա տա կան 
բժշ կ� թյ� նը պաշ տո նա պես սկ սե ցին 
կի րա ռ�մ գտ նել խ� զար կ� նե րի գոր-
ծ� նե � թյան մեջ մի այն 1900-1910 թվա-
կան նե րից: 

Ան ձի մե ղա վո ր� թյան վե րա բե րյալ 
հար ցի նախ նա կան ո րոշ ման նպա տա-
կով ա պա ց�յց ներ հա վա քե լ� և գնա-
հա տե լ� օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տ� թյամբ 
պայ մա նա վոր ված, 19-րդ դա րի կե սին 
եվ րո պա կան ե րկր նե ր�մ քայ լեր կա-
տար վե ցին ի նք ն� ր�յն կար գա վի ճակ 
� նե ցող պաշ տո նյա ներ ձևա վո րե լ� 
� ղ ղ� թյամբ: Դրա նա խադ րյալ նե րից 
էր եվ րո պա կան օ րենսդ ր� թյան կա տա-
րե լա գոր ծ� մը, նոր ար ժե հա մա կար գե-
րի ձևա վո ր� մը, մար դ� ի րա վ�նք նե-
րի կար ևո ր� մը և այլն: Ա նհ րա ժեշտ էր 
նախ քան դա տա կան քն ն� թյան փ� լը, 
պար զել ան ձի ա ռըն չ� թյ� նը և մե ղա-
վո ր� թյ� նը կա տար ված հան ցա գոր ծ�-
թյա նը: Այդ բարդ աշ խա տան քը կա տա-
րե լ� հա մար էլ ստեղծ վեց ի նք ն� ր�յն 
պաշ տո նյայի՝ քն նի չի ի նս տի տ� տը, ո րին 
տր վե ցին ը ստ է � թյան ն�յն եր և�յ թը 
բն� թագ րող ան վա ն�մն եր. Քն նիչ, խ�-
զար կ�, հե տա զո տող, � ս�մն ա սի րող և 
այլն (следователь-исследовать- հե տա-
զո տել բա ռից, investigator-investigate-
� ս�մն ա սի րել, հե տա զո տել, քն նել, �-

ս�մն ա սի րել բա ռե րից, detective- detect 
- բա ցա հայ տել, հայտ նա բե րել բա ռե րից):

 Ռ� սաս տա ն�մ, քն նի չը որ պես քրե-
ա կան դա տա վա ր� թյան մաս նա կից, 
սկ սել է գոր ծել Ա լեք սանդր 2-րդ կայս րի 
1860 թվա կա նի հ� նի սի 8-ի «Քնն չա կան 
մա սը ոս տի կա ն� թյ� նից ա ռանձ նաց-
նե լ� մա սին» հրա մա նագ րով: Դրա նից 
ա ռաջ՝ դեռևս 1837 թվա կա նին, Ձերդ 
կայ սե րա կան մե ծ� թյան ան ձնա կան 
գրա սե նյա կի 2-րդ բաժ նի և Ար դա րա-
դա տ� թյան նա խա րա ր� թյան հա մա-
տեղ ջան քե րով մշակ վել է «Քն ն� թյան 
մա սին նա խա գիծ», ո րի հիմն ա կան գա-
ղա փա րը կա յա ցել է նրա ն�մ, որ ոս տի-
կա ն� թյ� նից դ�րս բեր վի քն ն� թյան 
գոր ծա ռ�յ թը: Այլ խոս քով, քրե ա կան 
հե տապն դ�մ են թադ րո ղը դա տա կան 
քն ն� թյ�ն պա հան ջող ա րարք նե րի քն-
ն� թյ� նը պետք է ի րա կա նաց վեր որ ևէ 
գե րա տես չա կան են թա կա յ� թյան մեջ 
չգտն վող ան ձանց կող մից, ո րոնք պետք 
է լի նե ին դա տա րա նի կազ մ�մ, քան զի 
նախ նա կան քնն� թյ� նը դիտ վ�մ է որ-
պես ար դա րա դա տ� թյան փ�լ: 

Ա լեք սանդր 2-րդ կայս րի 1864 թվա-
կա նի նոյեմ բե րի 20-ի հրա մա նագ րով 
հաս տատ վե ցին դա տա րան նե րի կա-
ռ�ց ված քը, քրե ա կան դա տա վա ր�-
թյան կար գը, քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա ր� թյան կար գը, պա տիժ նե րի կար-
գը: Այս օ րենք նե ր�մ վերջ նա կա նա պես 
ամ րագր վեց նոր դա տա կան մար մի նը և 
սահ ման վեց դա տա կան քն նի չի կար գա-
վի ճա կը: Նշ ված ռե ֆոր մով ամ րագր վ�մ 
է ին ոչ մի այն քն նիչ նե րին ա ռա ջադրվող 
պա հանջ նե րը, այլ նաև քն նիչ նե րի ի նք-
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ն� ր�յ ն� թյ�նն � ան կա խ� թյ� նը: 
Մաս նա վո րա պես նշ վ�մ էր, որ քն նիչ 
կա րող է աշ խա տել այն ան ձը, ո վ � նի 
միջ նա կարգ կամ բարձ րա գ�յն կր թ�-
թյ�ն, տի րա պե տ�մ է գոր ծե րի քն ն�-
թյան հմ տ� թյ�ն նե րին և աչ քի է ը նկ ն�մ 
բա րեխղ ճ� թյամբ:  

Վե րո հի շյալ հրա մա նագ րի մաս կազ-
մող « Դա տա կան քն նիչ նե րի հիմն ադ-
ր� մը» հա վել վա ծը սահ մա ն�մ էր դա-
տա կան քն նիչ նե րի ան փո փո խ� թյ� նը 
և ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ էր ստեղ ծ�մ 
նրանց ի նք ն� ր�յ ն� թյան հա մար:

 Դա տա կան քն նիչ նե րին պաշ տոն նե րի 
նշա նակ ման կամ  տե ղա փոխ ման կար գը 
ն�յնն էր, ի նչ-որ դա տա վոր նե րի նը՝ նշա-
նակ ման մա սին հրա մա նը ստո րագ ր�մ  
էր կայս րը ար դա րա դա տ� թյան նա խա-
րա րի ներ կա յաց մամբ, ի սկ հե ռա ց� մը 
թ�յ լատր վ�մ էր մի այն այն դեպ ք�մ, 
ե թե քն նի չը քրե ա կան պատ ժի են թա կա 
ա րարք էր կա տա րել:

 Դա տա կան քն նի չի պաշ տո նը � ներ 
ի նք ն� ր�յն բն�յթ: Նրա գոր ծ� նե �-
թյ� նը ռ� սա կան օ րենսդ ր� թյ� նը դի-
տ�մ էր որ պես դա տա կան քն ն� թյան 
նա խա պատ րաս տա կան մաս, կող մե րի 
պա սիվ վար քագ ծի պայ ման նե ր�մ: Այ-
սինքն՝ ի տար բե ր� թյ�ն միջ նա դա րյան 
քն ն� թյան,  երբ կող մերն ի րենք է ին 
պար տա վոր ա պա ց� ցել այս կամ այն 
փաս տը, այս դեպ ք�մ հա տ�կ ի րա վա-
ս� թյ�ն � նե ցող պաշ տո նյան էր ա պա-
ց� ց�մ կող մի մե ղա վո ր� թյ� նը կամ 
ան մե ղ� թյ� նը, ի նք ն� ր�յ նա բար ա պա-
ց�յց ներ ձեռք բե րե լ� մի ջո ցով, դրա նով 

ա պա հո վե լով օբյեկ տի վ� թյ�ն1:
1917 թվա կա նի հոկ տեմ բե րյան հե ղա-

փո խ� թյ� նից և 1922 թվա կա նին Խորհր-
դային մի � թյան ձևա վո ր� մից հե տո ը ստ 
է � թյան չփոխ վեց քն նի չի դա տա վա րա կան 
կար գա վի ճա կը: Հե տա գա տա րի նե րին այն 
ո րո շա կի փո փո խ� թյ�ն նե րի են թարկ վեց 
են թա կա յ� թյան ա ռ� մով՝ դա տա կան վե-
րահս կո ղ� թյան տակ գտն վող քն նիչ նե րը՝ 
դա տա կան քն նիչ նե րը, դար ձան այլ գե րա-
տես չա կան կա ռ�յց նե րի՝ դա տա խա զ�-
թյան, ոս տի կա ն� թյան կազ մ�մ գոր ծող 
քն նիչ ներ, ո րոնց գոր ծ� նե � թյան նկատ-
մամբ հս կո ղ� թյ�ն էր ի րա կա նաց ն�մ 
դա տա խա զը: Փաս տո րեն քն նի չի են թա-
կա յ� թյ� նը դա տա րա նից փոխ վեց դե պի 
դա տա խա զի են թա կա յ� թյ�ն: 

Ա մեն  դեպ ք�մ օ րենսդ ր� թյ� նը քն նի չի 
վրա պար տա վո ր� թյ�ն էր դն�մ կա տա րել 
բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ քն ն�-
թյ�ն, հայտ նա բե րել ի նչ պես մե ղադ րյա լի 
մեղ քը հիմն ա վո րող, այն պես էլ նրան ար-
դա րաց նող ա պա ց�յց ներ: 

Ի րա կա ն� թյ� նը ճիշտ ներ կա յաց նե-
լ� ա ռ� մով հարկ եմ հա մա ր�մ նշել, որ 
խորհր դային տա րի նե րին քն նիչն ի րա կա-
ն�մ ի րա կա նաց րել է մե ղադ րա կան թե ք�-
մով քն ն� թյ�ն:
1 Տե ս Коротких М.Г., Сорокина Ю.В. Реформа 
следственного аппарата России в 1860-1864 гг./ 
Сов. Государство и право. 1991. 10 , Мамонтов А.Г. 
Россия 1860 г.: учреждение судебных следователей/
Государство и право. 1996. 3 ,
Полное собрание Законов Российской Империи. 
Издание второе. Т.52 - СПб., 1864 ,
Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.8 - М., 
1991.
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