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ՍԵՎԱԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազի տեղակալ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üò²¶àðÌàôÂÚ²Ü úÄ²Ü¸²ÎàÔÆ Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ,
úÄ²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü îºê²ÎÜºðÀ

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Օ ժան դա կող է հա մար -
վում այն ան ձը, ով հան ցա գոր ծու թյանն օ ժան -
դա կել է խոր հուրդ նե րով, ցու ցում նե րով, տե ղե -
կատ վու թյուն կամ մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ տրա -
մադ րե լով կամ խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լով, ինչ -
պես նաև այն ան ձը, ով նա խա պես խոս տա ցել է
պար տա կել հան ցա գոր ծին, հան ցա գոր ծու թյան
մի ջոց նե րը կամ գոր ծիք նե րը, հան ցա գոր ծու -
թյան հետ քե րը կամ հան ցա վոր ճա նա պար հով
ձեռք բեր ված ա ռար կա նե րը, ինչ պես նաև այն
ան ձը, ով նա խա պես խոս տա ցել է ձեռք բե րել
կամ ի րաց նել այդ պի սի ա ռար կա նե րը»:

Հան ցա գոր ծու թյանն օ ժան դա կե լու նշված
ե ղա նակ ներն ու մի ջոց նե րը սպա ռիչ են, ին չը
են թադ րում է, որ օ րեն քում չնշված ե ղա նակ նե -
րով կամ մի ջոց նե րով օ ժան դա կու թյուն հնա -
րա վոր չէ: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում, սա -
կայն, օ ժան դա կու թյա նը եր բեմն տրվում է լայն
մեկ նա բա նու թյուն, ին չի արդ յուն քում որ պես օ -
ժան դա կու թյուն են ո րակ վում նաև ան ձի այն
ա րարք նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն նա խա տես -
ված չեն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սով: Մաս նա վո րա պես, օ ժան դա -
կու թյուն են ո րակ վում այն պի սի դեպ քե րը, երբ
ան ձը կա տա րում է որևէ հան ցա տե սա կի օբ յեկ -
տիվ կող մը: Օ րի նակ՝ թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի -
նի շրջա նա ռու թյան դեպ քում:

Ս րա հետ կապ ված ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նը, վեր լու ծե լով «ի րա ցում» եզ րույ թի քրեաի -
րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, ար ձա նագ րել է,
որ. «(...) ի րաց ման նպա տա կը և ի րա ցու մը բա -
ցա կա յում են, ե թե թմրա մի ջոց նե րը կամ հո գե -
մետ նյու թե րը միջ նոր դի կող մից ձեռք են բեր -
վել հետևյալ չորս պայ ման նե րի միա ժա մա նակ -
յա առ կա յու թյամբ.

ա) սպա ռո ղի խնդրան քով և դրա մա կան
մի ջոց նե րով, 

բ) սպա ռո ղի անձ նա կան գոր ծած մա նը հա -
մա պա տաս խան քա նա կով, 

գ) ա ռանց դրանց նկատ մամբ տնօ րին ման
ի րա վուն քի, 

դ) միջ նոր դի դի տա վո րու թյունն ընդգր կում
է ոչ թե ի րա ցու մը, այլ ձեռք բեր մանն ա ջակ ցե -
լը։

Ընդ ո րում, կախ ված այն հան գա ման քից,
թե կոնկ րետ ո՛ր դե րա կա տա րի՝ ի րաց նո ղի՞, թե՞
ձեռք բե րո ղի շա հե րից ել նե լով է գոր ծում միջ -
նոր դը, նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո րակ -
վեն որ պես ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման հան -
ցակ ցու թյուն՝ օ ժան դա կու թյան ձևով»1։ 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րակ ման հիմ -
նախն դիր նե րը աշ խա տու թյան հե ղի նակ նե րը
հիմ նա վո րա պես քննա դա տել են այս դիր քո րո -
շու մը հետևյալ պատ ճա ռա բան ու թյուն նե րով.
պետք է նկա տել, որ թմրա մի ջոց նե րի ա ռքու -
վա ճառ քի հան ցա վոր գոր ծար քի միջ նոր դու -
թյու նը՝ որ պես օ ժան դա կու թյուն գնա հա տե լը,
չի բխում քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
ձևա կեր պու մից, քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան
ա ռար կան (տվյալ դեպ քում՝ թմրա մի ջո ցը) այլ
ան ձի փո խան ցե լը, հանձ նե լը կամ տրա մադ րե -
լը՝ որ պես օ ժան դա կու թյան ե ղա նակ, ուղ ղա -
կիո րեն նա խա տես ված չէ սույն հոդ վա ծով (հոդ -
վա ծում խոս վում է միայն մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ
տրա մադ րե լու մա սին): Բա ցի այդ, ե թե նույ -
նիսկ դի տենք, որ նկա րագր ված դեպ քե րում
գործ ու նենք հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կան նա -
խա պես խոս տաց ված ձեռք բեր ման՝ որ պես օ -
ժան դա կու թյան ե ղա նա կի հետ (թեև օ ժան դա -
կու թյան տվյալ ե ղա նակն ու նի բո լո րո վին այլ
քրեաի րա վա կան բո վան դա կու թյուն), միևնույնն
է, սպա ռո ղին թմրա մի ջոց փո խան ցած ան ձի
ա րար քը ո րա կե լիս չի կա րող հղում կա տար վել
ՀՀ քր. օր.-ի 38-րդ հոդ վա ծին, քան զի տվյալ
ան ձի ա րարքն իր մեջ պա րու նա կում է հա մա -

1 Տե՛ս Ա.Ասլանյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 23.12.2010թ. թիվ ԵԷԴ/0125/01/09 որոշումը:



պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի (ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի հոդ ված 266 կամ 268) օբ յեկ -
տիվ կող մի այս կամ այն դրսևո րու մը (փո խա -
դրե լը, ա ռա քե լը, պա հե լը): Իսկ այն դեպ քում,
երբ ան ձը մաս նակ ցում է հան ցա գոր ծու թյան
օբ յեկ տիվ կող մի կամ դրա մա սի կա տար մա նը,
նրա ա րար քը ո րա կե լիս ՀՀ քր. օր.-ի 38-րդ
հոդ վա ծին հղում չի կա տար վում (հոդ ված 39-ի
2-րդ մաս)2:

Հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը կա -
տա րե լու դեպ քում ան ձի ա րար քը որ պես օ ժան -
դա կու թյուն է ո րակ վում նաև այն դեպ քե րում,
երբ նա, չհան դի սա նա լով հա տուկ սուբ յեկտ, ի -
րա կա նաց նում է հա տուկ սուբ յեկ տով հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը՝ հա տուկ սուբ յեկ -
տի դրդմամբ:

Ի հար կե, գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման -
նե րում այդ պի սի դեպ քե րը օ ժան դա կու թյուն ո -
րա կե լը խնդրա հա րույց է, բայց, կար ծում ենք,
որ ըստ էու թյան դա ճիշտ է: Ուս տի, կար ծում
ենք, որ ի րա կա նում առ կա է օ րենսդ րա կան
բաց և այդ հար ցը պետք է օ րենսդ րո րեն կար -
գա վոր վի:

Օ ժան դա կու թյուն են ո րակ վում նաև այն
դեպ քե րը, երբ ան ձը օգ նում է կա տա րո ղին
հաս նե լու դեպ քի վայր: Դա գնա հատ վում է որ -
պես խո չըն դոտ վե րաց նել նույ նիսկ այն դեպ -
քե րում, երբ ակն հայտ երևում է, որ դեպ քի վայր
հաս նե լը կա տա րո ղի հա մար որևէ դժվա րու -
թյուն չէր ներ կա յաց նում: Մաս նա վո րա պես,
սպանու թյան օ ժան դա կու թյուն է հա մար վել այն
ան ձի ա րար քը, ո րը ի մա նա լով կա տա րո ղի և
տու ժո ղի միջև ե ղած լար ված հա րա բե րու թյուն -
նե րի և կա տա րո ղի մոտ զեն քի առ կա յու թյան
մա սին՝ իր ավ տո մե քե նա յով օգ նել է վեր ջի նիս
փնտրե լու և գտ նե լու ա պա գա զո հին՝ հաս նե լու
դեպ քի վայր3: 

Օ ժան դա կու թյուն է ո րակ վում նաև այն ան -
ձի ա րար քը, ո րը նա խա պես խոս տա նում է
չհայտ նել նա խա պատ րաստ վող հան ցա գոր ծու -
թյան մա սին: Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման -
նե րում սա խնդրա հա րույց է նույ նիսկ այն դեպ -
քում, երբ խոս տում տվո ղը պար տա վոր էր կան -

խե լու հան ցա գոր ծու թյու նը: Մեր կար ծի քով նույ -
նիսկ այդ դե պքում, գոր ծող օ րենսդ րու թյան
պայ ման նե րում օ ժան դա կու թյու նը բա ցա կա յում
է և օ ժան դա կու թյան որևէ ե ղա նակ չկա: Ե թե
նույ նիսկ փոր ձենք դա հա մա րել խո չըն դո տի
վե րա ցում, ա պա պետք է նշենք, որ օ ժան դա -
կու թյուն է խո չըն դո տը վե րաց նե լը և ոչ թե դրա
խոս տու մը: Չ նա յած պետք է նշել, որ տե սու -
թյան մեջ կար ծիք է ար տա հայտ վել, որ այն
դեպ քե րում, երբ չհայտ նե լու խոս տում է տա լիս
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու պար տա կա -
նու թյուն ու նե ցո ղը, ա պա դա օ ժան դա կու թյուն
է4:

Կար ծում ենք, որ հիմ նա վոր է քրեա կան ի -
րա վուն քի տե սու թյան մեջ ար տա հայտ ված այն
կար ծի քը, որ օ ժան դա կո ղի օ րենսդ րա կան բնո -
րոշ ման մեջ ճիշտ չէ օ ժան դա կու թյան ե ղա նակ -
նե րի սպա ռիչ ցանկ տա լը: Օ ժան դա կու թյուն
հա մար վող գոր ծու նեու թյու նը բազ մա թիվ դրսևո -
րում ներ կա րող է ու նե նալ և օ րենսդ րո րեն թվար -
կել օ ժան դա կու թյան բո լոր ե ղա նակ նե րը հնա -
րա վոր չէ և անհ րա ժեշտ չէ: Օ ժան դա կու թյուն
կա րող է հա մար վել յու րա քանչ յուր ա րարք ո -
րով ան ձը նպա տում է, օգ նում է հան ցան քի
կա տար մա նը, ե թե, ի հար կե, այն բա վա րա րում
է հան ցակ ցու թյան հատ կա նիշ նե րին: Ուս տի ա -
ռա ջարկ վում է օ ժան դա կող հա մա րել յու րա -
քանչ յուր ան ձի, ով որևէ ձևով օգ նում է հան -
ցան քի կա տար մա նը5:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ օ ժան դա կու -
թյու նը ցույց է տրվում ոչ միայն կա տա րո ղին,
այլև մյուս հան ցա կից նե րին (դրդի չին, օ ժան -
դա կո ղին): Կար ծում ենք, որ նման դեպ քե րում
ան ձի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես հա մա -
պա տաս խան հան ցակ ցի ա րարք: Այ սինքն՝ օ -
ժան դա կո ղին օ ժան դա կո ղը օ ժան դա կող է,
դրդի չին օ ժան դա կո ղը՝ դրդիչ, կազ մա կեր պի չի
ինս տի տու տը, ինչ պես ար դեն նշել ենք նախ կի -
նում, պետք չէ ա ռանձ նաց նել:

Մեկ այլ խնդիր, որ ա ռա ջա նում է օ ժան -
դա կու թյուն ի րա կա նաց րած ան ձի ա րար քը ո -
րա կե լիս: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հան -
դի պել ենք այս պի սի ո րակ ման: Անձն ընդրկ վել

4
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է կազ մա կերպ ված խմբի մեջ և ե րեք ա միս ա -
նընդ մեջ ձեռք է բե րել ու ի րաց րել է կազ մա -
կերպ ված խմբի կող մից հափշ տա կած ոսկ յա
ձու լակ տոր նե րը6: Այդ ան ձի ա րար քը ո րակ վել
է որ պես կազ մա կերպ ված խմբի կող մից ա -
ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հափշ տա կու թյան
օ ժան դա կու թյուն՝ հղում կա տա րե լով 38-րդ հոդ -
վա ծի վրա: Այս պի սի ո րա կու մը բխում է օ րեն -
քից, քա նի որ, ինչ պես գի տենք, ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ կազ մա կերպ ված խումբ, հան ցա վոր հա -
մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծած կամ դրանք ղե -
կա վա րած ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ -
վու թյան սույն օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան
հոդ ված նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում կազ -
մա կերպ ված խումբ կամ հան ցա վոր հա մա գոր -
ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու կամ ղե կա վա րե լու հա -
մար, ինչ պես նաև դրանց կող մից կա տար ված
բո լոր հան ցանք նե րի հա մար, ե թե դրանք
ընդգրկ վել են նրա դի տա վո րու թյամբ: Հան ցա -
վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ մտնող մյուս ան -
ձինք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում այդ
կազ մա կեր պու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հան -
ցանք նե րի հա մար, ո րոնց նա խա պատ րաս տու -
թյա նը կամ կա տար մանն ի րենք մաս նակ ցել
են: Սույն հոդ վա ծում թվարկ ված ան ձանց պա -
տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում ա ռանց
սույն օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծին հղում կա -
տա րե լու:

Ինչ պես տես նում ենք խոս քը միայն հան -
ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ մտնող մյուս
ան ձանց մա սին է: Օ րեն քի ձևա կեր պու մից
բխում է, որ կազ մա կերպ ված խմբին մաս նակ -

ցող այլ ան ձի ա րար քը ո րա կե լիս պետք է հղում
կա տա րել հոդ ված 38-ի վրա: Այս տե սա կե տից
վե րը նկա րագր ված ո րա կու մը ճիշտ է: Բայց
կար ծում ենք, որ նման դեպ քե րում էլ ա րար քը
ո րա կե լիս, գոր ծող օ րեն քի և առ կա մեկ նա բա -
նու թյուն նե րի պայ ման նե րում, ճիշտ կլի ներ հոդ -
ված 38-ի վրա հղում չկա տա րել, քա նի որ, մեր
կար ծի քով, հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան
և կազ մա կերպ ված խմբի մաս նա կից նե րի միջև
էա կան տար բե րու թյուն չկա. նրանք բո լորն էլ
են թադ րա բար բնու թագր վում են կա յուն հա -
կա սո ցիա լա կան դիր քո րոշ մամբ: Այդ տե սա -
կետն է ար տա հայ տել նաև ՌԴ Գե րա գույն Դա -
տա րա նի Պ լե նու մը, ո րի հա մա ձայն՝ կա տա րող
կամ հա մա կա տա րող է նաև կազ մա կերպ ված
խմբի այն ան դա մը, ո րը խմբի կազ մում օ ժան -
դա կո ղի գոր ծա ռույթ ներ է ի րա կա նաց նում7 և
փաս տո րեն Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա տաս -
խան հոդ վա ծին հղում պետք չէ: Պետք է նշել,
որ ՌԴ Գե րա գույն Դա տա րա նի Պ լե նու մի այս
դիր քո րո շու մը քննա դա տու թյան է ար ժա նա ցել8:

Մեր կար ծի քով ևս, եր կու դեպ քում էլ հղու -
մը 38-րդ հոդ վա ծի հա մապա տաս խան մա սին
անհ րա ժեշտ է՝ տվյալ կազ մա կեր պու թյան յու -
րա քանչ յուր ան դա մի գոր ծա ռույթ նե րը պար զե -
լու, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ու պատ -
ժի ան հա տա կա նաց ման հա մար: Վեր ջին հաշ -
վով այն ան ձը, ո րը կա տա րո ղի գոր ծա ռույթ -
ներ չի կա տա րել, չի կա րող կա տա րող հա մար -
վել և նրա ա րար քը ո րա կե լիս անհ րա ժեշտ է
հղում կա տա րել Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա -
տաս խան հոդ վա ծի վրա:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա -
նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծը հռչա կում է, որ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և
պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քը, իսկ 31-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու -
րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի իր հա յե ցո ղու -
թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի -
նե լու և կ տա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը: Ոչ ո քի
չի կա րե լի զրկել սե փա կա նու թյու նից, բա ցա -
ռու թյամբ դա տա կան կար գով` օ րեն քով նա խա -
տես ված դեպ քե րի:

Սե փա կա նու թյու նը հան դի սա նում է Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար տադ րա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քը և սե փա կա -
նու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան գոր ծա -
ռույթն ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա կան և ի րա -
վա բա նա կան, այդ թվում` քրեաի րա վա կան ձևե -
րով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
օ րենսգր քով, որ պես սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն, նա խա տես ված է նաև
շոր թու մը: 

Շոր թու մը լուրջ վնաս է պատ ճա ռում այն
ան ձանց սե փա կա նու թյան, կյան քի և ա ռող -
ջու թյան, պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան
պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րին, ով քեր հան դի սա նում
են գույ քի սե փա կա նա տեր կամ օ րի նա կան տի -
րա պե տող կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի
ի րա վա տեր: Այն դաս վում է սե փա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված վտան գա վոր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի շար քին, ո րի կան խար գե լու մը պա հան -
ջում է մաս նա գի տաց ված և ոչ մաս նա գի տաց -
ված սուբ յեկտ նե րի կող մից հա մա ձայ նեց ված

և շա րու նա կա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա -
նա ցում:

Շորթ ման հան ցա կազ մը հայ րե նա կան
քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված է
ար դեն մի քա նի տաս նամ յակ, թեև այդ տեր մի -
նը հան դի պում է նաև ա վե լի վաղ աղբ յուր նե -
րում: 

Այս պես, հայ հին և միջ նա դար յան օ րենսդ -
րա կան-ի րա վա բա նա կան հու շար ձան նե րի ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ քրեա -
կան ի րա վա նոր մե րում խիստ պա տիժ ներ էին
նա խա տես վում սե փա կա նու թյան դեմ կա տար -
վող ա մեն մի հնա րա վոր ոտնձ գու թյան հա մար:
Այդ ի րա վա նոր մե րի գո յու թյու նը միա ժա մա նակ
վկա յում է այն մա սին, որ հին և միջ նա դար յան
Հա յաս տա նում գույ քա յին հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը բա վա կա նին տա րած ված են ե ղել: Աղ քա -
տու թյու նը, տևա կան կա րիքն ու սո վը ստի պել
են մարդ կանց ձեռք մեկ նել ու րի շի սե փա կա -
նու թյա նը և այդ ա րար քի հա մար օ րենսդ րու -
թյամբ նրանք պատժ վել են:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս,
որ հայ հին և միջ նա դար յան օ րենսդ րա կան-ի -
րա վա բա նա կան հու շար ձան նե րում նա խա տես -
ված են ե ղել այն պի սի գույ քա յին հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ, ինչ պի սիք են գո ղու թյու նը, կո ղո -
պու տը, ա վա զա կու թյու նը, խար դա խու թյու նը,
վաշ խա ռու թյու նը, ինչ պես նաև ու րի շի գույ քի
ոչն չաց ման կամ փչաց ման ա մե նա տար բեր ձևե -
րը1:

1922-1925 թվա կան նե րի սկզբում ՌՍՖՍՀ-
ում, այ նու հետև սո վե տա կան մյուս հան րա պե -
տու թյուն նե րում ըն դուն վե ցին բո վան դա կու թյամբ
և ձևով սո ցիա լիս տա կան ա ռա ջին քրեա կան օ -
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1 Տե՛ս Ա.Թ.Թովմասյան «Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք», Երևան, 1977, էջեր 233-265:

ԱՐԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի 
պետին առընթեր ՀԿԳ ավագ քննիչ, մայոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս 
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