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СОУЧАСТИИ

 ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 39-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 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»:

 Խոսքն, այս պես կոչ ված, չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան մա սին է: Քրե ա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում են չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան մի 
քա նի դրս ևո րում ներ. դր դի չին կամ կազ մա կերպ չին չի հա ջող վում կա տա րո ղի 
մեջ հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նել կամ, թեև, հա ջող վում 
է կա տա րո ղի մեջ ա ռա ջաց նել հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն, սա կայն 
վեր ջինս ձեռ նա մուխ չի լի նում հան ցան քի կա տար մանն այլ պատ ճառ նե րով (կա-
մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր ծու թյու նից, ծանր հի վան դա նում է ու գամ վում 
ան կող նուն, մա հա նում է և այլն): Ո րոշ քրե ա գետ ներ չհա ջող ված հան ցակ ցու-
թյուն են հա մա րում նաև այն դեպ քը, ե րբ հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հաս-
նում կա տա րո ղի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րում1: Գոր ծող ՀՀ քրե ա կան 

1 Տե՛ս Саркисова Э.А., Уголовное право, Общая часть: учебное пособие / Э.А. Саркисова. – Минск: 
Тесей, 2005, էջ 271:
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օ րենսգր քում այս վեր ջին դեպ քը չհա ջող ված հան ցակ ցու թյուն չի հա մար վում և 
հան ցա կից նե րի ա րար քը ո րակ վում է հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու-
թյուն կամ հան ցա փոր ձին հան ցակ ցու թյուն: Հան ցա կից նե րի ա րար քի ո րա կու մը 
ա ռա ջարկ վում է նաև կա պել նրա հետ, թե հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի որ 
փու լում է այն ա վարտ վում: Ե թե ա րարքն ա վարտ վում է կամ խա փան վում է հան-
ցա փոր ձի փու լում, ա պա հան ցակ ցել փոր ձո ղի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես 
հան ցա փորձ, ի սկ ե թե ա րար քը խա փան վել է նա խա պատ րաս տու թյան փու լում, 
ա պա՝ հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն2: Փաս տո րեն այդ դեպ քում 
հան ցա կից նե րի ա րարք նե րի ո րա կու մը ո չն չով չի տար բեր վի այն ի րա վի ճակ նե-
րից, ե րբ հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հաս նում կա տա րո ղի կամ քից ան կախ 
հան գա մանք նե րում, ի նչ պես դա նա խա տես ված է ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քում:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է նաև չհա ջող ված հան-
ցակ ցու թյան դեպ քում հան ցա կից նե րի ա րարք նե րը ո րա կել որ պես ա վարտ ված 
հան ցակ ցու թյուն3: Կար ծիք է ար տա հայտ վել նաև, որ այդ դեպ քում ա րար քը 
պետք է ո րա կել և՛ հան ցակ ցու թյուն, և՛ հան ցա փորձ4:

Չ հա ջող ված հան ցակ ցու թյան ի րա վի ճակ նե րում, ը ստ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի, մյուս հան ցա կից նե րի ա րարք նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես հան ցա գոր ծու-
թյան նա խա պատ րաս տու թյուն: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն-
ված է ա ռանձ նաց նել նաև չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան հետ ևյալ դրս ևո րում նե րը. 
1) չհա ջող ված կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նե ու թյուն, ե րբ կազ մա կերպ չին չի հա-
ջող վում հան ցան քի կա տար ման հա մար ան ձանց հա մախմ բել, ո րով հետև վեր-
ջին ներս չեն ըն դու նում կազ մա կերպ չի ա ռա ջար կը կամ սկզ բում հա մա ձայնում 
են, սա կայն հե տա գա յում հրա ժար վում են հան ցան քի կա տա րու մից, ի նչ պես նաև, 
ե րբ կազ մա կեր պի չը փոր ձում է ստեղ ծել կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խումբ կամ 
հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն, բայց դա նրան չի հա ջող վում (ի նչ պես ար դեն 
նշել ե նք, մեր կար ծի քով, սա կայն կազ մա կերպ չի ի նս տի տուտն ա վե լորդ է),

բ) չհա ջող ված դրդ չու թյուն, ե րբ կա տա րո ղը չի հա մա ձայ նում կա տա րել հան-
ցան քը կամ հա մա ձայ նե լուց հե տո կա մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր ծու թյու-
նից,

գ) չհա ջող ված օ ժան դա կու թյուն, ե րբ կա տա րո ղը սկզ բում ըն դու նում է օ ժան-
դա կո ղի ա ջակ ցու թյու նը, ի սկ հե տա գա յում կա մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր-
ծու թյու նից, կամ ե րբ օ ժան դա կու թյունն ա ջակ ցու թյուն է ցույց տա լիս մե կին, ով 
ը նդ հան րա պես չու ներ հան ցան քը կա տա րե լու մտադ րու թյուն, կամ ե րբ օ ժան դա-
կել ցան կա ցող ան ձը փոր ձում է մի ջոց կամ գոր ծիք տրա մադ րել կա տա րո ղին, 
սա կայն բռն վում է ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից և չի կա րո ղա նում դրանք 

2 Տե՛ս Башукова Б.В., К вопросу о квалификации неудавшегося соучастия., https://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/159278/1/21-24.pdf: 
3 Տե՛ս Трайнин А.Н., Учение о соучастии., М., 1941, էջ 27:
4 Տե՛ս Сафин А.Ф., Неудавшееся подстрекательство: понятие и вопросы квалификации., http://apel.
ieml.ru/storage/archive_articles/9272.pdf:
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տրա մադ րել5: Հա մա ձայն ե նք տե սու թյան մեջ ա ռաջ քաշ ված այն կար ծի քին, որ 
օ ժան դա կու թյու նը կա րե լի է չհա ջող ված հա մա րել նաև, ե րբ օ ժան դա կո ղը մի ջոց, 
գոր ծիք, տե ղե կատ վու թյուն, խոր հուրդ կամ ցու ցում է տրա մադ րում կա տա րո ղին, 
ի սկ վեր ջինս ը նդ հան րա պես չի օ գտ վում դրան ցից և հե տա գա յում հան ցան քի 
հա մար օ գտ վում է այլ գոր ծիք նե րից, այլ ցու ցում նե րից և այլն: Չհա ջող ված հան-
ցակ ցու թյուն են նաև այն դեպ քե րը, ե րբ ան ձը դր դում կամ օ ժան դա կում է այն պի-
սի ան ձի, ո րը հա սած չի լի նում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քի կամ 
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը կա տա րում է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, 
ի սկ նա չի գի տակ ցում այդ հան գա ման քը, ա պա «ան պի տան» ան ձին հան ցան քի 
կա տար մա նը ներգ րա ված ան ձի ա րարք նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես հա մա-
պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, ե թե նույ նիսկ հան-
ցա գոր ծու թյունն ա վարտ վում է:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է նման դեպ քե րում ա րար-
քը ո րա կել որ պես հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու նա խա-
պատ րաս տու թյուն6: 

 Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, ա ռա ջարկ վում է նաև ա րար քի ո րա կու մը կա պել 
նրա հետ, թե հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի որ փու լում է այն ա վարտ վում: 
Ե թե ա րարքն ա վարտ վում է կամ խա փան վում է հան ցա փոր ձի փու լում, ա պա 
հան ցակ ցել փոր ձո ղի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես հան ցա փորձ, ի սկ ե թե 
ա րար քը խա փան վել է նա խա պատ րաս տու թյան փու լում, ա պա՝ հան ցա գոր ծու-
թյան նա խա պատ րաս տու թյուն:

ՌԴ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում եր բեմ չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան նման 
ի րա վի ճակ նե րում ան ձի ա րար քը ո րակ վում է որ պես ա վարտ ված հան ցա գոր ծու-
թյա նը հան ցակ ցու թյուն7, ին չը չի բխում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում առ կա կար-
գա վո րում նե րից:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է նաև նման դեպ քե րում 
ա րար քի ո րակ ման այլ տար բե րակ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան դրդ չու թյան փորձ: 
Այս մո տե ցու մը հան դի պում է նաև ՌԴ դա տա կան պրակ տի կա յում8: Բայց ա րար-
քի ո րակ ման այս տար բե րա կը գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քի պայ ման նե րում 
հնա րա վոր չէ, ո րով հետև այն չի նա խա տե սում հան ցա կից նե րի ա րար քի ո րակ-
ման նման տար բե րակ: 

Բայց, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, մենք այն հա մոզ ման ե նք, որ նման ի նս տի-
տուտ պետք է նա խա տես վի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում այն պես, ի նչ պես այն առ-
կա է ո րոշ ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդ րու թյուն նե րում: Այս-
պես, ԳՖՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 30-րդ պա րագ րա ֆի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ «Ով 

5 Տե՛ս Питецкий В., Неудавшееся соучастие в преступлении // Российская юстиция, № 4, 2003, էջ 51:
6 Տե՛ս Васюков В.В., Виды соучастников в Уголовном праве России., Автореф., дисс., на соиск. учен., 
степени канд., юрид., наук., СПб, 2008, էջ 5: 
7 Տե՛ս Определения Верховного суда РФ № 56-ДП-04-20 от 20 мая 2004 г.; № 85-о11-10сП от 23 июня 
2011 г.; № 81-д 10-11 от 1 июня 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»: 
8 Տե՛ս Корнеева А.В., Теория квалификации преступлений: Учебное пособие для магистрантов. М., 
2018, է ջեր 51-52: 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

119

փոր ձում է հա կել կամ դր դել մեկ այլ ան ձի հան ցանք կա տա րե լու, նա պատժ վում 
է հան ցա փոր ձի կա նոն նե րով …»9: Ը ստ է ու թյան չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան 
դեպ քե րում հան ցա կից ներն ի րա կա նաց նում են հան ցակ ցու թյան կոնկ րետ տե-
սակ (դր դիչ, օ ժան դա կող) հա մար վող ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի մի մա սը, կամ 
նույ նիսկ ամ բողջ օբյեկ տիվ կող մը (ա սենք օ ժան դա կու թյան ո րոշ դեպ քե րում) սա-
կայն այդ պես էլ չի հա ջող վում հան ցակ ցու թյունն ա վար տին հասց նել: Այլ կերպ 
ա սած, նրանք փոր ձում են հան ցակ ցել, ին չը չի հա ջող վում՝ ի րենց կամ քից ան-
կախ հան գա մանք նե րով: Ո ւս տի ա ռա ջար կում ե նք օ րեն քի հետ ևյալ ձևա կեր պու-
մը՝ «Ե թե հան ցա գոր ծու թյու նը չի ա վարտ վում դր դի չի կամ օ ժան դա կո ղի կամ քից 
ան կախ հան գա մանք նե րում, նրանք են թարկ վում են պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րենց դի տա վո րու թյան մեջ ը նդ գրկ ված հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու փոր-
ձի հա մար՝ հղում կա տա րե լով սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա մա պա տաս-
խան հոդ վա ծին, ի նչ պես նաև սույն օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս-
խան մա սին և 34-րդ հոդ վա ծին»:

Annotation. The article touches upon the issues of qualifying the actions of accomplices in case 
of failed complicity. Introducing certain types of failed complicity in the theory of criminal law, and 
the proposed versions of qualifying accomplices in those cases, the author defines his own version of 
qualifying the actions of accomplices in case of failed complicity and suggests qualifying the action of 
the accomplice as an attempted complicity.

Аннотация. В статье анализируются вопросы квалификации действий соучастников при 
неудавшемся соучастии. Рассматривая отдельные виды неудавшегося соучастия в теории 
уголовного права и предлагаемые варианты квалификации действий соучастников в таких 
случаях, автор дает определение своего варианта квалификации действий соучастников при 
неудавшемся соучастии, предлагая охарактеризовать действия соучастника при неудавшемся 
соучастии как попытку соучастия.

 Բա նա լի բա ռեր – չհա ջող ված հան ցակ ցու թյուն, դր դիչ, օ ժան դա կող, հան ցա գոր ծու թյու նից 
կա մո վին հրա ժար վել, հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, հան ցա փորձ:

Keywords - failed complicity, instigator, facilitator, voluntarily renounce the crime, crime 
preparation, attempted crime  

Ключевые слова:  неудавшиеся соучастие, подстрекатель, пособник, добровольно от-
казаться от преступления, приготовление к преступлению, покушение на преступление.

Ս. Պո ղո սյան - Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քրե ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ-
ցորդ, էլ. հաս ցե՝ sevakpoghosyan91@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 22.01.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 22.01.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քրե ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա-
վա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Հ. Գա բու զյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
17.03.2021 թ.:

9 Տե՛ս Уголовное законодательство зарубежных стран, М., 1999, էջ 258: 
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