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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 36րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր
ծու թյան կազ մա կեր պի չը, դր դի չը կամ օ ժան դա կո ղը հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո
վին հրա ժար վե լու դեպ քում են թա կա չէ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե 
նա պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ ձեռ նարկ ված այլ մի ջոց նե րով 
կան խել է կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը: 

Հան ցակ ցու թյան դեպ քում հան ցա կից նե րի կա մո վին հրա ժար վելն ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հան ցա կից նե րը կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով 
կա րող են ա զատ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ վե րը նշ ված մի ջոց նե րից որ ևէ մե կով կկան խեն կա տա րո ղի կող մից հան ցա
գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը: Ե թե դա հան ցա կից նե րին չհա ջող վի, ա պա 
նրանք են թա կա են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն ձեռ նարկ ված 
մի ջոց նե րը հաշ վի են ա ռն վում որ պես մեղ մաց նող հան գա մանք (36րդ հոդ վա ծի 
4րդ մաս):

Ար տա սահ մա նյան մի շարք ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդ րու թյուն ներն այլ կերպ 
են կար գա վո րում հան ցա կից նե րի՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու 
հար ցե րը: Այս պես՝ ՌԴ քրե ա կան օ րենս գիրքն այլ մո տե ցում է դրս ևո րում օ ժան
դա կո ղի կա պակ ցու թյամբ: Ը ստ ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քի 31րդ հոդ վա ծի՝ որ
պես զի օ ժան դա կո ղը կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով ա զատ վի քրե ա կան պա
տաս խա նատ վու թյու նից բա վա կան է, որ նա ի րե նից կախ ված բո լոր մի ջոց նե րը 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ  2021  3-4 (261-262)

150

ձեռ նար կի՝ կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը կան
խե լու հա մար1: Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լը այդ դեպ քում պար տա
դիր չէ: Բա ցի դրա նից՝ ո րոշ տե սա բան ներ կար ծում են, որ ե թե օ ժան դա կո ղը չի 
կա տա րում խոս տու մը, ա պա առ կա է կա մո վին հրա ժա րու մը2: Կար ծում ե նք, որ 
օ ժան դա կու թյուն է նա խա պես տված խոս տու մը և ոչ թե այն կա տա րե լը, ո ւս տի 
այդ դեպ քում էլ առ կա է օ ժան դա կու թյու նը: Բա ցի դրա նից՝ ե թե օ ժան դա կո ղը 
ցու ցում ներ կամ խոր հուրդ ներ է տվել, ի նչ պես պետք է դրս ևոր վի հրա ժա րու մը:

ԳՖՀ քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը հան ցա կից նե րին հան ցա գոր ծու թյու նից կա
մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու 
հա մար նույն պես պա հան ջում է, որ նրանք կան խեն հան ցան քը ա վար տին հասց
նե լը: Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ նշ վում է, որ չպատժ վե լու հա մար բա վա կան 
են հան ցակ ցի կա մո վին և հա մառ ջան քե րը՝ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյունն ա վար
տին հասց նե լը կան խե լուն, ե թե հան ցա գոր ծու թյու նը կա վարտ վեր կամ կշա րու
նակ վեր ա ռանց նրա կող մից դրան նպաս տե լու է լ3:

Ֆ րան սի այի քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին 
հրա ժար վե լու հիմ քով հան ցա կի ցը կա զատ վի պատ ժից, ե թե մի ջոց ներ է տրա
մադ րել հան ցա գոր ծու թյան հա մար, սա կայն ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րով կան
խել է կա տա րո ղի կող մից հան ցան քը ա վար տին հասց նե լը4:

 Փաս տո րեն ո րոշ ե րկր նե րում հան ցա կից նե րի տար բեր տե սակ նե րի կամ էլ բո
լոր հան ցա կից նե րի կա պակ ցու թյամբ՝ ո րո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում կա մո վին 
հրա ժար վե լու հիմ քով նրանց քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու 
հա մար չի պա հանջ վում, որ նրանք կան խեն կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու
թյու նը ա վար տին հասց նե լը: 

Քն նար կենք ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով և ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում առ
կա այս կար գա վո րում նե րը հան ցակ ցու թյան տար բեր ձևե րի և հան ցա կից նե րի 
տար բեր տե սակ նե րի կա պակ ցու թյամբ: 

Ընդ հա նուր (դե րե րի բա ժան մամբ) հան ցակ ցու թյան ձևի դեպ քում, ե թե 
հան ցա կից նե րին հա ջող վում է կան խել կա տա րո ղի կող մից հան ցան քը ա վար
տին հասց նե լը և նրանք կա մո վին հրա ժար վում են, ա պա կա տա րո ղի ա րար քը 
ո րակ վում է կա՛մ որ պես հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, կա՛մ որ
պես հան ցա փորձ՝ կախ ված նրա նից, թե որ փու լում է տե ղի ու նե ցել հան ցակ ցի 
կա մո վին հրա ժա րու մը: Ը նդ ո րում՝ կա մո վին հրա ժար ված հան ցա կի ցը ա զատ
վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե նրա փաս տա ցի կա տա րած 
ա րարքն այլ հան ցա կազմ չի պա րու նա կում: 

Ե թե հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վում է կա տա րո ղը, ա պա, ան
կախ հան ցա գոր ծու թյան փու լից, գոր ծող օ րեն քի պա րա գա յում մյուս հան ցա կից
նե րի ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու
թյուն: 

1 Տե՛ս Уголовный кодекс РФ, http://docs.cntd.ru/document/573033473:
2 Տե՛ս Гаухман Л.Д., Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001, էջ 231232: 
3 Տե՛ս Уголовное законодательство зарубежных стран, էջ 257, УК ФРГ, параграф 24:  
4 Տե՛ս Уголовное право зарубежных государств, М., 2003, էջ 338: 
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 39րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե կազ մա
կերպ չի, դր դի չի կամ օ ժան դա կո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն հա ջող վում ի րեն ցից 
ան կախ հան գա մանք նե րով, ա պա այդ ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա 
է հաս նում հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյան հա
մար:

 Սա կայն, մեր կար ծի քով, ՀՀ օ րենսդ րու թյուն պետք է ը նդ գրկ վի հան ցակ ցու
թյան փոր ձի ի նս տի տու տը: Կար ծում ե նք, որ այս դեպ քե րում հան ցա կի ցը (դր դի
չը, օ ժան դա կո ղը) ի րա կա նաց նում են հան ցակ ցու թյան հան ցա կազ մի մի մա սը, 
ո րը ի նք նու րույն հան ցա կազմ է ներ կա յաց նում: Պար զա պես, նման դեպ քե րում 
հան ցա կազմն ամ բող ջու թյամբ չի ի րա կա նաց վում՝ հան ցակ ցի կամ քից ան կախ 
հան գա մանք նե րով: Բա ցի դրա նից՝ գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում, 
պար տա դիր է, որ կա տա րո ղի ա րար քը ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք 
լի նի, քա նի որ ոչ մեծ ծան րու թյան և մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
նա խա պատ րաս տու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն չէ: Դա շատ դեպ քե րում կհան գեց
նի հան ցակ ցի ան պատ ժե լի ու թյա նը, ին չը, մեր կար ծի քով, ար դա րա ցի չէ:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է օ ժան դա կո ղի կող մից 
կա մո վին հրա ժա րում դի տել նաև այն դեպ քե րը, ե րբ վեր ջինս գոր ծիք կամ մի ջոց 
է տրա մադ րել կա տա րո ղին կամ վե րաց րել է հա մա պա տաս խան խո չըն դոտ նե րը, 
սա կայն հե տա գա յում՝ մինչև կա տա րո ղի կող մից հան ցան քի կա տա րու մը, հետ է 
վերց րել տրա մադ րած գոր ծի քը կամ մի ջո ցը կամ վե րա կանգ նել վե րաց րած խո
չըն դոտ նե րը: Այս պա րա գա յում ա ռա ջարկ վում է ան ձին օ ժան դա կու թյան հա մար 
ա զա տել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: Մինչ դեռ, ե թե նշ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը չեն հան գեց նում կա տա րո ղի հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լուն, ա պա 
ան ձը պետք է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի հաս տա տա պես 
հայտ նի նա խա պատ րաստ վող հան ցա գոր ծու թյան մա սին ի մա նալ չհայտ նե լու 
հա մար: Նման կար գա վո րում է առ կա ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծում: 
Կար ծում ե նք, որ նման մո տե ցումն ար դա րաց ված է:

ՀՀ քրե ա կան գոր ծող օ րենսգր քում կար գա վոր ված չեն հա մա կա տար ման 
պա րա գա յում հան ցակ ցի կա մո վին հրա ժար ման խն դիր նե րը: Մաս նա վո րա պես 
ա րդյո՞ք հա մա կա տա րո ղի կա մո վին հրա ժար ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է, որ նա 
պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ ձեռ նարկ ված այլ մի ջոց նե րով ան
պայ մա նո րեն կան խի մյուս հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար
տին հասց նե լը: Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա րա գա յում հա մա կա տա րո ղը փաս
տո րեն կա տա րող է և կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ քում փաս տո րեն պար տա վոր 
չէ կան խե լու մյուս հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցան քի կա տա րու մը: Քրե ա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ ա ռանց նախ նա
կան հա մա ձայ նու թյան հա մա կա տար ման դեպ քում բա վա կան է, որ հա մա կա
տա րո ղը դա դա րեց նի իր ա րարք նե րը և մյուս հա մա կա տա րող նե րի ա րարք նե րը 
դա դա րեց նե լը պար տա դիր չէ5: Սա կայն, կար ծում ե նք, որ իր ա րարք նե րը դա դա

5 Տե՛ս Шакирова А.А., Добровольный отказ от преступления соучастников., Красноярск, 2006, 
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րեց րած հա մա կա տա րո ղը, ը ստ է ու թյան, ո չն չով չի տար բեր վում օ ժան դա կո ղից, 
իր ներ կա յու թյամբ ամ րապն դում է մյուս հա մա կա տա րո ղի վճ ռա կա նու թյու նը, և 
հիմ նա վոր ված կլի ներ նրա պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հար ցը նույն
պես կա պել հա մա կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը 
կան խե լու հետ: Այս պի սի մո տե ցում է ցու ցա բեր ված ՀՀ քրե ա կան նոր օ րենսգր քի 
նա խագ ծում, հա մա ձայն ո րի՝ « Հա մա կա տա րո ղը հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին 
հրա ժար վե լու դեպ քում ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե 
նա պե տա կան մար մին նե րին հա ղոր դե լով կամ այլ մի ջոց նե րով կան խում է կա-
տա րո ղի կող մից հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին հասց նե լը»: 

Կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմ բի կամ հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կազ մում հան ցակ ցի կա մո վին հրա ժա րու մը պետք է դրս ևոր վի նրա նով, որ այս 
դեպ քում խմ բի մաս նա կի ցը ոչ մի այն պետք է դա դա րեց նի իր մաս նակ ցու թյունն 
այդ խմ բա վոր մա նը, այլև, մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով, կան խի այն հան ցա գոր ծու
թյուն նե րը, ո րոնց նա խա պատ րաս տու թյա նը ի նքն ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն 
է ու նե ցել6:

 Հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մյուս մաս նա կից նե րի կող մից կոնկ րետ 
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ քում նրանք պետք է ա զատ վեն 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, բայց կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վել հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար, ե թե, ի հար
կե, նրանք չեն նպաս տել այդ խմ բա վո րում նե րի մեր կաց մանն ու գոր ծու նու թյա նը 
խո չըն դո տե լուն: Վեր ջին դեպ քում նրանք ևս, մեր կար ծի քով, պետք է ա զատ վեն 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, բայց գոր ծուն զղ ջա լու հիմ քով, քա նի որ 
նրանց ա րար քում ար դեն առ կա է ա վարտ ված հան ցա կազ մը (հան ցա վոր հա
մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լը): Բայց պետք է նշել, որ նման խրա խու սա կան 
նոր մը դեռ պետք է նա խա տե սել քրե ա կան օ րենսգր քում: Ը նդ ո րում՝ նույ նը վե
րա բե րում է նաև հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծած կամ ղե կա վա րած 
ան ձին:

Փաս տո րեն կա մո վին հրա ժար վե լու հիմ քով քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նից ա զատ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ կազ մա վոր ման մաս նա կի ցը, ձեռ
նար կած մի ջոց նե րով կամ ի րա վա պահ մար մին նե րին հայտ նե լու ե ղա նա կով, 
խո չըն դո տի, կան խի այդ խմ բի ամ բողջ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նը7: Մենք 
կա վե լաց նե ինք նաև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը մաս նակ ցու թյու նը դա դա րեց նե լու 
պայ մանը:

Ի րե նից հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու հար ցը: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ 
ե թե հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյու նը հա մա կա տար մամբ է կա տար վում, 
ա պա հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու հար ցը պետք է լուծ վի այն

Автореф. дисс. на соиск, учен. степени кандидата юрид, наук. Էջ 8:  
6 Տե՛ս Лучший учебник уголовного права (Общая часть), СПб.: ГКА. СанктПетербург, 2011, էջ 323:  
7 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 325: 
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պես, ի նչ պես սո վո րա կան հա մա կա տար ման դեպ քում8: 
Ե թե խոս քը այն պի սի հան ցա գոր ծու թյան մա սին է, ո րի մի այն սուբյեկտն է հա

տուկ, ի սկ մյուս տար րերն ը նդ հա նուր են, ա պա հա մա կա տա րող կա րող է լի նել 
նաև ը նդ հա նուր սուբյեկ տը և ե թե հա տուկ սուբյեկ տը կա մո վին հրա ժար վի հան
ցա գոր ծու թյու նից, ի սկ ը նդ հա նուր սուբյեկ տը շա րու նա կի այն, ա պա, մեր կար
ծի քով, նրա ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես այն հան ցան քի կա տա րում, ո րի 
հատ կա նիշ ներն առ կա են նրա ա րար քում: Մեր կար ծի քով, սա կայն, այս դեպ քե
րում ևս հա տուկ սուբյեկտ չհան դի սա ցող ան ձը պետք է պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վի որ պես հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա կող ի սկ, 
ե թե նրա ա րար քում առ կա չեն այլ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ, ա պա ա րար քը 
պետք է նո րից ո րակ վի որ պես հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա
կու թյուն:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ այն կար ծիքն է ար տա հայտ վել, որ ե թե 
կա տար վում է այն պի սի հան ցանք, ո րի բո լոր տար րե րը, հա տուկ են, այ սինքն՝ 
գործ ու նենք հա տուկ հան ցա կազ մի հետ, ա պա հա տուկ սուբյեկտ չհան դի սա ցող 
ան ձի ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես հա տուկ հան ցա կազ մով, հա տուկ սուբյեկ
տի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյա նը օ ժան դա կու թյուն և այն հան ցան քի 
կա տա րում, ո րի սուբյեկտ ին քը կա րող էր լի նել, ե թե, ի հար կե, այդ հան ցա գոր
ծու թյու նը չի ը նդ գրկ վում հա տուկ հան ցա կազ մով հան ցա գոր ծու թյան օ ժան դա
կու թյան մեջ: Բեր վում է հետ ևյալ օ րի նա կը. պաշ տո նա տար ան ձը հրա ժար վում 
է ծե ծել գոր ծով տու ժո ղին, ի սկ նրա հան ցա կի ցը (ը նդ հա նուր սուբյեկտ) շա րու
նա կում է դա և տու ժո ղի ա ռող ջու թյա նը ո րո շա կի աս տի ճա նի վնաս է պատ ճա
ռում: Այդ դեպ քում նրա ա րար քը կո րակ վի որ պես պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու
թյուն ներն ան ցնե լու օ ժան դա կու թյուն և մար դու կյան քի կամ ա ռող ջու թյան դեմ 
ո ւղղ ված կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյուն, ե թե պատ ճառ ված վնասն այն պի սին է, որ 
չի ը նդ գրկ վում այդ օ ժան դա կու թյան մեջ9: Կար ծում ե նք, որ հար ցը նման կերպ 
պետք է լուծ վի նաև այն դեպ քե րում, ե րբ մի այն հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկտն է 
հա տուկ: Ի հար կե, հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր
ծու թյան օբյեկ տիվ կող մը հա տուկ սուբյեկ տի հատ կա նիշ նե րով չօժտ ված ան ձը, 
հատ կա պես ե րբ խոս քը հա տուկ հան ցա կազ մե րի մա սին է, սկզ բուն քո րեն չի կա
րող կա տա րել10: Օ րի նակ՝ ա կն հայտ ան մեղ ան ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լը, ա կն հայտ ա նար դար դա տավ ճիռ, վճիռ կամ դա տա կան այլ 
ա կտ կա յաց նե լը և այլն: Նման դեպ քե րում, ե թե հա տուկ սուբյեկ տը հրա ժար վում 
է հան ցա գոր ծու թյու նից, ա պա հա տուկ սուբյեկ տի հատ կա նիշ չու նե ցող ան ձը, 
ո րը, որ պես հան ցա կից, դր դիչ կամ օ ժան դա կող մաս նակ ցել է այդ հան ցա գոր

8 Տե՛ս Энциклопедия уголовного права. Т. 6, СПб, 2007, էջ 520521:
9 Տե՛ս Аветисян С.С., Условия добровольного отказа соучастников в преступлении со специальным 
составом // Закон и право. 2004, N4, էջ 5962:  
10 Հատուկ հանցակազմերով արարքների որակման և դրսևորման առանձնահատկությունների 
մասին մանրամասն տե՛ս Аветисян С.С., Соучастие в преступлениях со специальным составом, М., 
2004:  
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ծու թյա նը, մեր հայե ցա կար գի հի ման վրա, պա տաս խա նատ վու թյան կեն թարկ վի 
հան ցակ ցե լու փոր ձի հա մար: 

Հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան պա րա գա յում, ե թե կա մո վին հրա
ժար վում են դր դի չը, օ ժան դա կո ղը, ա պա նրանց պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը 
պետք է լուծ վի այն պես, ի նչ պես ը նդ հան րա պես հան ցակ ցու թյան դեպ քում:

Ի նչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, ե րբ գործ ու նենք ոչ պատ շաճ հա տուկ 
սուբյեկ տի հետ, այ սինքն՝ ե րբ ան ձը հա տուկ սուբյեկ տի կար գա վի ճակ է ձեռք 
բե րում օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ, ա պա մեր կար ծի քով հար
ցը պետք է լուծ վի տար բե րակ ված ձևով: Ե թե հա տուկ սուբյեկտն այն պի սին է, 
որ նա ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ակ տեր կա յաց նե լու լի ա զո րու
թյամբ է օ ժտ ված, ա պա նա պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի որ պես հա
տուկ սուբյեկտ, հա կա ռակ դեպ քում նրա նախ կի նում կա յաց րած բո լոր ակ տե րը 
պետք է հա մար վեն ան վա վեր, ին չը տվյալ ո լոր տը կհասց նի փլուզ ման: Օ րի նակ՝ 
ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ դար ձել է դա տա վոր, և ա սենք 
տա սը տա րի շա րու նակ դա տա կան ակ տեր է կա յաց րել: Ե թե նրան հա մա րենք ոչ 
պատ շաճ սուբյեկտ, ա պա ստիպ ված կլի նենք նաև այդ ակ տե րի ան վա վեր ճա
նա չել, ին չը, մեր կար ծի քով, ան թույ լատ րե լի է: Նույ նը վե րա բե րում է ա սենք քննի
չին, այլ պաշ տո նա տար ան ձին: Ո ւս տի, նրանք պետք է են թարկ վեն պա տաս
խա նատ վու թյան հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան հա մար: Ե թե այդ պի սի 
ան ձը հրա ժար վի հան ցա գոր ծու թյու նից, ա պա մյուս հան ցա կից նե րը, մեր կող
մից ա ռաջ քաշ ված հայե ցա կար գի հա մա ձայն՝ պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն տվյալ հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու փոր ձի հա մար: Նույն կերպ պետք 
է լուծ վի հարցն այն դեպ քե րում, ե րբ խոս քը այն պի սի ոչ պատ շաճ սուբյեկ տի մա
սին է, ո րը ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ակ տեր կա յաց նե լու հետ 
ոչ մի ա ռն չու թյուն չու նի: Օ րի նակ՝ ա պօ րի նա բար դա տա պար տյալ դար ձած ան
ձը կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
կանչ ված և զին ծա ռայող դար ձա ծը և այլն: Նրանց կող մից զուտ ի րենց կար գա վի
ճա կով պայ մա նա վոր ված հան ցան քի կա տա րու մից կա մո վին հրա ժար վե լու դեպ
քում մյուս հան ցա կից նե րը պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրեն հան ցակ ցու
թյան փոր ձի հա մար: Ի սկ ե թե հան ցակ ցու թյու նը դրս ևոր վել է հա մա կա տար ման 
ձևով և ան ձի ա րար քում առ կա են ե ղել նաև ը նդ հա նուր քրե ա կան հան ցա գոր
ծու թյան հատ կա նիշ ներ, ա պա նաև այդ հան ցա գոր ծու թյան հա մար, ե թե դրա 
հա մար ա վե լի խիստ պա տիժ է նա խա տես ված, քան հա տուկ սուբյեկ տով հան
ցա գոր ծու թյան հա մար: Բնա կա նա բար, այն դեպ քե րում, ե րբ խոս քը այն պի սի 
ոչ պատ շաճ սուբյեկ տի մա սին է, ո րն ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
ակ տեր կա յաց նե լու հետ ոչ մի ա ռն չու թյուն չու նի, նա չի կա րող պա տաս խա նատ
վու թյան են թարկ վել հա տուկ սուբյեկ տով հան ցա գոր ծու թյան հա մար: 

Annotation. The article touches upon the problematic issues related to cases when accomplices 
voluntarily renounce the crime. The author comes to the conclusion that it is necessary to include the 
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institute of attempted complicity in the Criminal Code of the Republic of Armenia.
The peculiarities of voluntarily renouncing the crime in case of different forms of complicity are 

also thoroughly discussed in the article.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с добровольным 
отказом соучастников от преступления. По результатам исследования, автор приходит к выводу, 
что институт покушения на соучастие необходимо включить в Уголовное законодательство 
Республики Армения. В статье также подробно рассматриваются особенности добровольного 
отказа от совершения преступления при различных формах соучастия.

 Բա նա լի բա ռեր – հան ցա կից, հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, հան ցակ ցե լու 
փորձ, հան ցա գոր ծու թյու նից հան ցա կից նե րի կա մո վին հրա ժար վել, հան ցա գոր ծու թյան փորձ, 
հա տուկ սուբյեկտ:

Keywords: Accomplice, crime preparation, attempted complicity, voluntarily renounce the crime, 
attempted crime, special subject.

Ключевые слова: соучастник, подготовка к преступлению, покушение на соучастие, 
добровольный отказ соучастников от преступления, покушение на преступление, особый 
субъект.
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