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Զեկույցի հեղինակներ՝

Աննա Հովհաննիսյան 
Սոցիալական քաղաքականության հետազոտող 
Ստելլա Չանդիրյան 
Եվրոպական և միջազգային համեմատական իրավունքի մասնագետ

Խմբագիր՝ Աննա Շահնազարյան
Գրքի ձևավորում՝ Լուսինե Թալալյան
Սրբագրիչ՝ Ալետա Հակոբյան

Զեկույցում ներկայացված է կնասպանության՝ իբրև հղացքի 
ուսումնասիրությունն ու ՀՀ-ում 2016-2017 թթ. կնասպանության 
դեպքերի վերլուծությունը: 

 Սույն փաս տաթղ թի նպա տակն է պե տա կան հա մա կար գին և լայն հան րութ յա նը 
ծա նո թաց նել կնաս պա նութ յուն եր ևույ թին, պատ ճառ նե րին, ինչ պես նաև ներ կա-
յաց նել կնաս պա նութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան միջև առ կա կա պը: Զե կույ-
ցի շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ կկա տար վի 2016-2017 թթ. սպան ված կա նանց 
պատ մութ յուն նե րին՝  ներ կա յաց նե լով կնաս պա նութ յան գոր ծե րով դա տա կան ակ-
տե րը, ինչ պես նաև վեր կհան վեն օ րենսդ րա կան և  ի րա վա կի րառ հա մա կար գում 
առ կա ի րա վա կան բա ցե րը։

Զե կույ ցից որ ևէ հատ ված օգ տա գոր ծե լու և մեջ բե րե լու պա րա գա յում հա մա պա-
տաս խան հղում կա տա րե լը պար տա դիր է: 
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«Կ նաս պա նութ յու նը ես հա մե մա տում եմ ցե ղաս պա նութ-
յան հետ՝ հաշ վի առ նե լով այն կոն տեքս տը, որ սա մի ամ-
բողջ խմբի, բնակ չութ յան մի ամ բողջ խա վի նկատ մամբ 
գոր ծո ղութ յուն է, ո րը ար մա տա ցած է այդ խա վի ա նար-
ժեք, ստո րա դաս լի նե լու հա մոզ մուն քի վրա, և հետ ևա-
բար, դա ա նե լը նաև  թույ լատ րե լի է»:   

Աննա Շահնազարյան 
Ֆեմինիստ և ակտիվիստ

 Զե կույ ցը պատ րաստ վել է «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան» կոա լի ցիա յի կող մից « Բաց հա սա րա կութ յան 
հիմ նադ րամ ներ – Հա յաս տա նի» ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցութ յամբ:

 

Զեկույցընվիրվումէկնասպանությանզոհդարձածկա
նանց,որոնքողբերգականհանգամանքներումսպանվել
ենիրենցզուգընկերների, ընտանիքիանդամներիևայլ
անձանցկողմից:
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Բովանդակություն

 Նե րա ծութ յուն 8

Հե տա զո տութ յան մե թո դա բա նա կան հիմ քե րը 11

Կ նաս պա նութ յան եզ րույ թը և դ րա կի րառ ման 

շրջա նա կը 17

Ըն տա նե կան բռնութ յան և կ նաս պա նութ յան միջև առ կա 
կա պը 25

Զե կույ ցում նե րառ ված կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ու սում
նա սի րութ յան շրջա նա կը 31

Զե կույ ցում նե րառ ված կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ներ կա
յաց ման մե թո դա բա նութ յունն ու հա մա ռոտ նկա րագ րութ
յու նը 39

Քրեականգործերիդատաքննություննավարտվածևդատա
րանիօրինականուժիմեջմտածդատավճռովկնասպանության
դեպքեր41

Դեռևսչավարտվածքրեականգործերովկնասպանության
դեպքեր51

Անմեղսունակությանվիճակումկատարվածկնասպանության
դեպքեր53



  5

Եզ րա կա ցութ յուն 58

Ո րա կա կան հե տա զո տութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ
ված տվյալ ներ 63

Ա ռա ջարկ ներ 70

Հաս կա ցութ յուն նե րի բա ռա րան 72

Գ րա կա նութ յան ցանկ 75
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«Լռեցված ձայներ».    

2016-2017 թթ. զեկույց

կնասպանությունը Հայաստանում
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Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի և հան րա յին 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լորտ նե րի կի զա կե տում հայտն ված խնդիր է: Կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան ծայ րա հեղ դրսևո րում նե րից է կնաս պա նութ յու նը, 
ո րի տա րած վա ծութ յունն ամ բողջ աշ խար հում տագ նա պա լի թվե րի է հաս-
նում: Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ-
յան տվյալ նե րի՝ կա նանց սպա նութ յուն նե րի 35%-ն  ի րա գործ վում է ներ կա-
յիս կամ նախ կին զու գըն կե րոջ կող մից: Սա կայն այդ նույն աղբ յու րը նշում 
է, որ այս վի ճա կագ րութ յունն ամ բող ջա կան չէ1: Կ նաս պա նութ յու նը՝ որ պես 
կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան դրսևո րում, դեռևս ամ բող ջութ յամբ 
ու սում նա սիր ված չէ, ին չը պայ մա նա վոր ված է նախ և  ա ռաջ վստա հե լի և 
հա մա պար փակ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յամբ, ինչ պես 
նաև տար բեր պե տութ յուն նե րի կող մից կա նանց սպա նութ յուն նե րի՝ որ պես 
կնաս պա նութ յան ո րակ ման միաս նա կան մո տեց ման բա ցա կա յութ յամբ:  

Հա մա ձայն ոչ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան՝ ամ բողջ աշ խար հում գեն-
դե րա յին հիմ քով սպա նութ յուն նե րից ա վե լի շատ կին է մա հա նում, քան 
քաղց կե ղից, պա տե րազմ նե րից կամ որ ևէ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յու նից2: 
Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի Թմ րա մի ջոց նե րի և հան ցա գոր ծութ յան դեմ պայ քա րի 
գրա սեն յա կի «Ս պա նութ յուն նե րի գլո բալ ու սում նա սի րութ յան»՝ կա նայք, 
շատ ա վե լի հա վա նա կան է, որ կսպան վեն ի րենց ներ կա յիս կամ նախ կին 
զու գըն կեր նե րի և  ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից, քան տղա մար դիկ3:

Կ նաս պա նութ յունն այն հան ցա գոր ծութ յունն է, ո րը հայ րիշ խա նա կան հա-
մա կար գի կող մից ա պա քա ղա քա կա նաց վում է և մեկ նա բան վում որ պես 
«խենթ ան ձանց կող մից» ի րա կա նաց վող հան ցա գոր ծութ յուն, ին չի հետ-
ևան քով էլ շատ հան ցա գործ ներ չեն ստա նում այդ հան ցան քի դի մաց հա-
մա չափ պա տիժ: Ար դա րաց նե լով այս սպա նութ յուն նե րը՝ հա մա կար գը հե-
տապն դում է ինք նա պահ պան ման մի տում: 

1. Տե՛ս Ըմբռնել ու լուծել կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրը, ԱՀԿ, 2012 թ., հասանելի 
է  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.
pdf;jsessionid=7E6EFECBD717D4371CE9D0E3EA3B05A6?sequence=1  հղումով:
2.  Տե՛ս Կնասպանություն. գլոբալ խնդիր, որ գործել է պահանջում, 2013 թ., էջ 16,  ՄԱԿ-ի 
համակարգերի ակադեմիական խորհուրդ  (ACUNS) Վիեննայի գրասենյակ,  հասանելի է  http://www.
genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Co-publications/Femicide_A%20Gobal%20Issue%20that%20
demands%20Action.pdf հղումով:
3. Տե՛ս Սպանությունների գլոբալ մատյան, UNODC, 2013 թ., էջ 13-14, հասանելի է https://www.unodc.
org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf  
հղումով:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Կ նաս պա նութ յան ար մա տա կան պատ ճառ նե րի վե րաց մա նը հաս նե լու հա-
մար կար ևոր է հաշ վի առ նել, որ կնաս պա նութ յու նը քա ղա քա կան հան ցա-
գոր ծութ յուն է, ո րը պա հան ջում է հա մընդ հա նուր ճա նա չում և հա մա կար-
գա յին ար ձա գանք: Շատ կար ևոր է անդ րա դառ նալ դրա ի րա կան ար մատ-
նե րին և մեկ նար կել այն հա մո զու մից, որ կնաս պա նութ յունն ու ժի և  իշ խա-
նութ յան դրսևոր ման ծայ րա հեղ ար տա հայ տումն է կնոջ կյան քի և մարմ նի 
վրա: 

Այս զե կույ ցը թվով երկ րորդն է, որ անդ րա դառ նում է կնաս պա նութ յան հիմ-
նախնդ րին Հա յաս տա նում։ 2016 թ. «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ-
յան» կոա լի ցիա յի ջան քե րով մշակ վեց Հա յաս տա նում կնաս պա նութ յան 
վե րա բեր յալ ա ռա ջին զե կույ ցը, որն անդ րա դար ձավ 2010-15 թթ. կա նանց 
սպա նութ յուն նե րին ներ կա յիս կամ նախ կին զու գըն կեր նե րի կող մից: Սույն 
զե կույցն անդ րա դառ նում է 2016-17 թթ. կնաս պա նութ յան դեպ քե րին, մաս-
նա վո րա պես՝ գոր ծե րի դա տա վա րութ յա նը և  ար դա րա դա տութ յան հա սա-
նե լիութ յա նը, ինչ պես նաև՝ կնաս պա նութ յան եր ևույ թի հա մա կար գա յին և 
խորն ար մա տա ցած պատ ճառ նե րին: 

Զե կույ ցը բաղ կա ցած է 4 հիմ նա կան հատ ված նե րից: Ա ռա ջին մա սում անդ-
րա դարձ է կա տար վում զե կույ ցի մշակ ման մե թո դա կան և մե թո դա բա նա-
կան հիմ քե րին, մաս նա վո րա պես՝ հե տա զո տութ յան նպա տա կին, խնդիր նե-
րիը և տե ղե կատ վութ յան հիմ նա կան աղբ յուր նե րին: Երկ րորդ հատ վա ծում 
դի տարկ վում են կնաս պա նութ յան եր ևույ թի հա յե ցա կար գա յին խնդիր ներն 
և  ընդգրկ ման տի րույթ նե րը: Այս գլխի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վում են 
նաև կնաս պա նութ յան ար մա տա կան պատ ճառ նե րը, տե սակ նե րը և տար-
բեր դրսևո րում նե րը: Զե կույ ցի եր րորդ հատ վա ծում ներ կա յաց վում են 2016-
2017 թթ. ՀՀ-ում տե ղի ու նե ցած կնաս պա նութ յան դեպ քե րը։ Դ րանց վեր-
լու ծութ յան մի ջո ցով բարձ րա ձայն վում են  այն կա նանց պատ մութ յուն նե րը, 
ո րոնք զրկվե ցին սե փա կան կյան քից ու ժի և  իշ խա նութ յան ան հա վա սա-
րութ յան, ար մա տա ցած կարծ րա տի պե րի և հա մընդ հա նուր թողտ վութ յան 
պատ ճա ռով: Յու րա քանչ յուր պատ մութ յան շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վում 
է դա տաի րա վա կան հա մա կար գի ար ձա գան քը հան ցա գոր ծութ յա նը: Զե-
կույ ցը ամ փոփ վում է ա ռա ջարկ նե րով, ո րոնք կօգ նեն քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րին և լայն հան րութ յանն ա ռա վել հաս ցեա կան և թի րա խա յին 
քայ լե րի մի ջո ցով ազ դե ցութ յուն ու նե նալ կնաս պա նութ յան պատ ճառ նե րի 
վրա:   
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Կ նաս պա նութ յան դեպ քերն ու սում նա սի րե լիս ա ռանձ նաց նում են հետև յալ 
մո տե ցում նե րը1՝ 

●  Ֆե մի նիս տա կան մո տե ցում, որն ու սում նա սի րում է կա նանց 
սպա նութ յան դեպ քե րը՝ միև նույն ժա մա նակ հա կադր վե լով հայ րիշ-
խա նա կան կե ղեք մա նը: 

●  Սո ցիո լո գիա կան մո տե ցում, ո րի կի զա կե տում կա նանց սպա-
նութ յուն նե րի հա տուկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի-
րութ յունն է, ո րոնք կնաս պա նութ յու նը դարձ նում են ա ռան ձին եր-
ևույթ: 

● Ք րեա բա նա կան մո տե ցում, որն անդ րա դառ նում է կնաս պա-
նութ յա նը՝ որ պես հան ցա գոր ծութ յան մի տա րա տե սա կի:

●  Մար դու ի րա վունք նե րի մո տե ցու մը դի տար կում է կնաս պա-
նութ յան ա վե լի լայն շրջա նա կը՝ հա մա րե լով այն կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան ա ռա վել ծայ րա հեղ դրսևո րում: 

● Ա պա գա ղու թա յին մո տե ցումն ու սում նա սի րում է կնաս պա-
նութ յան դեպ քե րը գա ղու թա յին տի րա պե տութ յան հա մա տեքս տում՝ 
նե րառ յալ «պատ վի հա մար» սպա նութ յուն նե րը:

Այս զե կույ ցի շրջա նակ նե րում կնաս պա նութ յան դեպ քե րը, դրանց պատ ճա-
ռա հետ ևան քա յին կա պը գեն դե րա յին բռնութ յան հետ կու սում նա սիր վեն  
ֆե մի նիս տա կան և  մար դու ի րա վունք նե րի մո տե ցում նե րով:  Ֆե մի նիս տա-
կան մո տեց ման հիմ նա կան գա ղա փա րը հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի 
կող մից կի րառ վող իշ խա նութ յան վեր լու ծութ յունն է:  Հայ րիշ խա նութ յան 
հիմ նա րար սկզբունքն է ուժն ու իշ խա նութ յու նը, ընդ ո րում կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց միջև այդ ու ժե րը բաշխ ված են ան հա վա սա րա չափ, որ տեղ 

1. Կնասպանության տեսություններն ու դրանց նշանակությունը հասարակական 
հետազոտություններում, 2016 թ., էջ 5, հասանելի է https://www.violenceresearchinitiative.org/
uploads/1/5/6/9/15692298/theories_femicide.pdf հղումով:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 
Հ Ի Մ Ք Ե Ր Ը
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տղա մար դիկ ու նեն իշ խա նութ յուն և բռ նա նում են կա նանց նկատ մամբ սե-
փա կան վե րահս կո ղութ յու նը պահ պա նե լու հա մար2: 

Ու չնա յած կնաս պա նութ յան ար մա տա կան պատ ճառ նե րը վա ղուց ար-
դեն բա ցա հայտ ված են և  ներ կա յաց ված տար բեր հե տա զո տութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, հան ցա գոր ծութ յան ի րա կա նաց ման, 
կնաս պա նութ յան ճա նաչ ման, ար ձա գանք ման, մեկ նա բան ման և  հան ցա-
գոր ծութ յու նը կա տա րած ան ձանց պատ ժի ձևերն ա մեն երկ րում ու նեն ո րո-
շա կի տար բե րութ յուն ներ:  Վեր ջին նե րիս բա ցա հայտ ման նպա տա կով էլ նա-
խա ձեռն վել է սույն հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցու մը: 

Առ հա սա րակ կնաս պա նութ յան դրսևո րում նե րը ՀՀ-ում հա մար վում են 
քիչ ու սում նա սիր ված:  Նա խա դե պա յին ու սում նա սի րութ յուն անց կաց րել է 
միայն  «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան» կոա լի ցիան 2016 թ.,  որն 
իր բնույ թով ա ռա վե լա պես հե տա խու զա կան էր և ն պա տակ ու ներ ներ կա-
յաց նել սպան ված կա նանց պատ մութ յուն նե րը: 

 Հե տա զո տութ յան ար դիա կա նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է  Հա յաս
տա նում կնաս պա նութ յան եր ևույ թի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ ման անհ րա ժեշ տութ յամբ, մաս նա վո րա պես՝ կար ևոր է 
բա ցա հայ տել, թե արդ յոք կա նանց սպա նութ յուն ներն ի րա կա նաց
վում են ըն տա նի քի ներ սում, թե այլ ան ձանց կող մից, հաս կա նալ 
ըն տա նե կան բռնութ յան և կ նաս պա նութ յան դեպ քե րի միջև առ կա 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը, բա ցա հայ տել ո լոր տը կար գա վո րող 
ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը և  բա ցե րը, ինչ պես 
նաև հան րայ նաց նել 2016 և 2017 թթ. կնաս պա նութ յան դեպ քե րը: 

 Հատ կան շա կան է, որ պե տա կան կա ռույց նե րը, ո րոնք զբաղ վում են կնաս-
պա նութ յան դեպ քե րի հե տաքն նութ յամբ և  դա տա վա րութ յամբ առ հա սա-
րակ, չեն ո րա կում կա նանց սպա նութ յուն նե րը ըն տա նի քում կամ ըն տա-
նի քից դուրս որ պես կնաս պա նութ յուն, չեն դի տար կում դրա ար մա տա կան 
պատ ճառ նե րը և  չու նեն մեկ միաս նա կան տե ղե կատ վա կան բա զա, ո րը 
հիմք կծա ռա յի հե տա զո տութ յան հա մար: Հե տա զո տութ յան ար դիա
կա նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նաև պե տութ յան կող մից կնաս
պա նութ յան դեպ քե րի մա սին հա մա պար փակ տե ղե կատ վութ յան և 
 վի ճա կագ րութ յան վար ման բա ցը մատ նա ցույց ա նե լու, այս դեպ քե
րի կան խար գել ման, հե տաքն նութ յան և  ար դար դա տա վա րութ յան 
ա պա հով ման անհ րա ժեշ տութ յու նը բարձ րա ձայ նե լու նկա տա ռում
նե րով: 

 Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել և  վեր լու ծել  Հա յաս տա-
նում 2016 և 2017 թթ..ար ձա նագր ված կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ա ռանձ-

2. Նույն տեղում, էջ 5-6: 
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նա հատ կութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ դուրս բե րել կնաս պա նութ յա նը 
նա խոր դող և  հա ջոր դող մա հա բեր գոր ծոն նե րը, բա ցա հայ տել դեպ քե րի 
ընդ հան րութ յուն նե րը և  կա պը ըն տա նե կան բռնութ յան եր ևույ թի հետ: 

 Հե տա զո տութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ ված փաս տե րը և դ րանց հի ման 
վրա մշակ ված ա ռա ջարկ նե րը կներ կա յաց վեն պե տա կան կա ռույց նե րին և 
 լայն հան րութ յա նը։ Ա ռա ջարկ նե րի հետ ևո ղա կան ի րա գոր ծու մը կնպաս տի 
ՀՀ-ում կնաս պա նութ յան դեպ քե րի կան խար գել մա նը: 

 Հաշ վի առ նե լով պե տութ յան կող մից կնաս պա նութ յան դեպ քե րի վի ճա կագ-
րութ յան վար ման բա ցա կա յութ յու նը՝ հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ու սում-
նա սիր վել են 2016 և 2017 թթ..  կա նանց սպա նութ յան բո լոր դեպ քե րը, ո րոնք 
այ նու հետև ֆիլտր վել են՝ ըստ ո րո շա կի չա փո րո շիչ նե րի՝ դա սա կարգ վե լով 
որ պես կնաս պա նութ յուն: 

Այդ չա փո րո շիչ նե րը նե րա ռում են՝ 

● Ս պան վա ծի նկատ մամբ հայ րիշ խա նա կան ըն կա լում նե րի 
ակն հայտ դրսևո րու մը՝ պայ մա նա վոր ված հայ րիշ խա նա կան հա մա-
կար գի կող մից ու ժի և  իշ խա նութ յան հաս տատ ման հան գա մանք նե-
րով,

● Ս պան վա ծի կող մից ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ վե լու 
(շա րու նա կա կան) բնույ թը:

 Հե տա զո տութ յան խնդիր ներն են.

1.  Բա ցա հայ տել կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ընդ հան րա կան 
բնու թագ րիչ նե րը և  ներ կա յաց նել դրանք քա նա կա կան տվյալ նե-
րի տես քով (տա րիք, բնա կա վայր, ա մուս նա կան կար գա վի ճակ, մե-
ղադր յա լի հետ ազ գակ ցա կան կա պը, սպա նութ յան ի րա կա նաց ման 
հան գա մանք նե րը, պատ ժի նշա նա կու մը, մեղ մաց նող հան գա մանք-
նե րը և  այլ բնու թագ րիչ ներ): 

2.  Բա ցա հայ տել կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ մա հա բեր գոր ծոն նե րը, ո րոնք նա-
խոր դել են սպա նութ յա նը, այդ թվում՝ ըն տա նե կան բռնութ յան ու 
գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րի և կ նաս պա նութ յան միջև կա պը ՀՀ-
ում: 

3.  Պար զել, թե ՀՀ-ում կնաս պա նութ յան դեպ քե րի բա ցա հայտ-
ման և  կան խար գել ման գոր ծըն թաց նե րում ար ձա գանք ման ինչ պի սի 
մե խա նիզմ ներ և  մո տե ցում ներ են գոր ծում: 

4. Մ շա կել ա ռա ջարկ ներ՝ հիմն ված բա ցա հայտ ված փաս տե րի 
վրա, ո րոնք կնպաս տեն կնաս պա նութ յան կան խար գել մա նը, կնաս-
պա նութ յան դեպ քե րի ար դար դա տա վա րութ յա նը: 
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 Հե տա զո տութ յան վար կած նե րը.

1.  Հա յաս տա նում պե տա կան մա կար դա կով չկան կնաս պա նութ-
յան եր ևույ թի կան խար գել ման և  ար ձա գանք ման մե խա նիզմ ներ:

2. ՀՀ-ում կնաս պա նութ յան հիմ նա կան դեպ քե րը տե ղի են ու նե-
նում ըն տա նի քի ներ սում ու ժե րի ան հա վա սար բաշխ ման և  իշ խա-
նութ յան բա նեց ման հետ ևան քով: 

 Տե ղե կատ վութ յան ստաց ման մե թոդ նե րը 
 

Հե տա զո տութ յան նպա տա կից և խն դիր նե րից ել նե լով, ինչ պես նաև ու-
սում նա սիր վող հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ ա վե լի ամ բող ջա կան տե ղե կատ-
վութ յուն ստա նա լու հա մար նպա տա կա հար մար ենք գտել ի րա կա նաց նել 
սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն հետև յալ սո ցիո լո գիա կան մե թոդ նե րի 
կի րառ մամբ` փաս տաթղ թե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծութ յուն, ո րի շնոր հիվ 
փոր ձել ենք պար զել կնաս պա նութ յան դեպ քե րի բնու թագ րիչ նե րը:  Բա ցա-
հայտ ված տվյալ նե րը հնա րա վո րութ յուն են  տվել վեր լու ծել և  դուրս բե րել 
կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ընդ հան րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

 Դեպ քե րի վեր լու ծութ յան մե թո դա բա նութ յունն ա ռան ձին են թա բաժ նով 
կներ կա յաց վի դեպ քե րին վե րա բե րող հատ վա ծում: 

Այս տվյալ նե րի հի ման վրա ի րա կա նաց վել է ա ռա վել խոր քա յին վեր լու ծութ-
յուն՝ բա ցա հայ տե լու կնաս պա նութ յան դեպ քե րի և  գեն դե րա յին հիմ նախըն-
դիր նե րի ու մաս նա վո րա պես՝ ըն տա նե կան բռնութ յան միջև կա պը:  Վեր լու-
ծել ենք նաև պատ ժի ի րա կա նաց ման հա մա չա փութ յու նը և  ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յունն այդ դեպ քե րի ար դար դա տա վա րութ յան ա պա հով ման տե-
սանկ յու նից:

Ընտ րան քի հիմ նա վո րու մը

 Դեպ քե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան» կոա լի ցիան գրութ յուն է ու ղար կել ՀՀ դա տա կան դե պար տա-
մենտ։   Դա տա կան դե պար տա մեն տի կող մից տրա մադր վել են ընդ հա նուր 
թվով 120 սպա նութ յան դա տա կան գոր ծեր: 

 Դա տա կան դե պար տա մեն տի  տրա մադ րած՝ 2016 և 2017 թթ. սպա նութ-
յուն նե րի 120 դա տա կան գոր ծերն են դար ձել հե տա զո տութ յան ա ռար կան: 



  15

 Հե տա զո տութ յան սահ մա նա փա կում նե րը և  բար դութ յուն նե րը
 

Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան սահ մա նա փա կում նե րը պայ մա նա վոր ված են 
պե տա կան կա ռույց նե րում մեկ միաս նա կան տե ղե կատ վա կան բա զա յի բա-
ցա կա յութ յամբ, ո րով կա նանց սպա նութ յան դեպ քե րի կենտ րո նա ցած հաշ-
վա ռում կվար վեր:  Բա ցի այդ՝ պե տա կան մա կար դա կով կնաս պա նութ յան 
եր ևույ թի ճա նաչ ման բա ցա կա յութ յան, ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի 
խիստ քո ղարկ վա ծութ յան պատ ճա ռով հնա րա վոր է դեպ քե րի ո րո շա կի 
թվա քա նա կի կո րուստ, քա նի որ ի րա կա նում կնաս պա նութ յան դրսևո րում 
հան դի սա ցող դեպ քե րը հա մա պա տաս խա նա բար չեն գրանց վել, ուս տի 
դրանց վեր լու ծութ յու նը նույն պես տեղ չի գտել այս զե կույ ցում: 
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Կ նաս պա նութ յու նը հա մե մա տա բար նոր եզ րույթ է, ո րը բնու թագ րում է 
կնատ յա ցութ յան հիմ քով կա նանց սպա նութ յան դեպ քե րը, սա կայն եր ևույ-
թը, որն այն բնու թագ րում է, այն քան հին է, որ քան ինք նին հայ րիշ խա նութ-
յու նը3: 

16-րդ և 17-րդ  դա րե րում «վհու կաս պա նութ յու նը» եվ րո պա կան շատ երկըր-
նե րում ի րա կա նաց վում էր տղա մարդ կանց կող մից որ պես հա սա րա կութ յան 
մեջ սե փա կան գե րիշ խա նութ յու նը պահ պա նե լու մի ջոց: Վ հու կաս պա նութ-
յան» զո հե րի 90%-ը կա նայք էին: Այդ շրջա նում եվ րո պա կան շատ քա ղաք-
նե րում տղա մար դիկ այ րում կամ սպա նում էին այն կա նանց, ո րոնք ի րենց 
ար տա քի նով կամ վար քով տար բեր վում էին տվյալ հա սա րա կա կան խմբի 
ներ սում առ կա պատ կե րա ցում նե րից4: 

Կ նաս պա նութ յան հա յե ցա կար գը տե սա կան մա կար դա կում սկսեց շրջա-
նառ վել 1970-ա կան նե րին, երբ «կնաս պա նութ յուն» եզ րույթն ա ռա ջարկ վեց 
որ պես այ լընտ րանք գեն դե րա յին տե սանկ յու նից ա վե լի չե զոք «մար դաս պա-
նութ յուն» (անգլ. homicide) եզ րին: Ն ման եզ րույ թի շրջա նա ռութ յու նը պայ-
մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ մար դաս պա նութ յան սահ մա նու-
մը չէր ար տա հայ տում խտրա կան, ճնշող, ան հա վա սար և  հա մա կար գա յին 
բռնութ յու նը կա նանց նկատ մամբ: 

 Դա յա նա  Ռա սե լը և  Ջեյն  Կա պու տին 1990 թ. սահ մա նե ցին եզ րույ թը որ պես 
«…տղա մարդ կանց կող մից կա նանց սպա նութ յուն, ո րի շար ժա ռիթն է ա տե-
լութ յու նը, ար հա մար հան քը, հա ճույ քը կամ կնոջ նկատ մամբ սե փա կա նա-
տի րա կան նկրտում նե րը»5: 

 Հատ կան շա կան է, որ  Քե րըն Ս թաու թի հոդ վա ծի տպագ րու մից հե տո միայն 

3. Տե՛ս Ջիլ Ռեդֆորդ և Դայանա Ռասել, Կնասպանություն. կանանց սպանությունների 
քաղաքականությունը, Մակմիլան հրատարակչություն, 2012 թ., էջ 25:
4. Տե՛ս Մերիէն Հեսթեր, Վհուկամոլությունը որպես կանանց սոցիալական վերահսկողություն 16-րդ 
և 17-րդ դարերում Անգլիայում, Կնասպանություն. կանանց սպանությունների քաղաքականություն, 
Մակմիլան հրատարակչություն, 2012 թ., էջ 27-36:
5. Տե՛ս Կապուտի Ջ., Ռասել Դ., Կնասպանություն. խոսելով անխոսելին,  էջ 34–37, Ms. 1990;1(2)

ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե Զ Ր Ո Ւ Յ Թ Ը 
ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Կ Ը
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եզ րույ թը սկսեց ա վե լի ակ տի վո րեն շրջա նառ վել ա կա դե միա կան գրա-
կա նութ յան մեջ: 1992 թ. տպագր ված այդ հոդ վա ծը ֆե մի նիս տա կան գա-
ղա փա րա խո սութ յան տե սանկ յու նից վեր էր լու ծում  կնաս պա նութ յու նը 
ԱՄՆ-ում6: Այդ աշ խա տութ յու նից հե տո կնաս պա նութ յան պատ ճառ նե րի 
ու սում նա սի րութ յան նպա տա կով սկսե ցին ի րա կա նաց վել կնաս պա նութ յան 
նկա րագ րութ յա նը և  կա նանց բռնի սպա նութ յուն նե րի ֆե նո մե նին անդ րա-
դար ձող հե տա զո տութ յուն ներ: 

1992 թ.  Դա յա նա  Ռա սե լը և  Ջիլ  Ռեդ ֆորդն ա ռա ջար կե ցին մեկ այլ սահ մա-
նում, մաս նա վո րա պես՝ «…ա տե լութ յան հիմ քով կնոջ սպա նութ յու նը տղա-
մար դու կող մից»7: 

2001 թ.  Դա յա նա  Ռա սելն ու  Ռո բեր տա  Հարն սը սահ մա նումն ընդ լայ նե ցին 
իբրև՝ «կա նանց սպա նութ յուն տղա մարդ կանց կող մից նրանց կին լի նե լու 
պատ ճա ռով», որ պես զի նե րա ռեն սեք սիզ մի հիմ քով բո լոր սպա նութ յուն նե-
րը և  ոչ միայն ա տե լութ յան հիմ քով սպա նութ յուն նե րը8:  

 Տե սա բան նե րի մի խումբ ( Դա յա նա  Ռա սել, Գ լեն դեն  Լե մարդ) կնաս պա նութ-
յան դեպ քե րին են դա սում նաև կա նանց ծննդա բե րութ յան, չպաշտ պան ված 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի արդ յուն քում տե ղի ու նե ցած 
մա հա ցութ յան դեպ քե րը9, քա նի որ հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գը չի արժ-
ևո րում կնոջ կյանքն այն պես, ինչ պես կարժ ևո րեր տղա մար դու կյան քը և  
ըստ այդմ՝ չի ստեղ ծում հա մա պա տաս խան պայ ման ներ կամ ստեղ ծում է 
լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ, ո րոնք ազ դում են կնոջ ա ռող ջութ յան և կ յան քի 
վրա:

2013 թ. դեկ տեմ բե րին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեան ըն դու նեց №68/191 բա-
նաձ ևը, ո րը վե րա բե րում է կա նանց սպա նութ յուն նե րին, այդ թվում՝ ներ-
կա յիս և  նախ կին զու գըն կեր նե րի կող մից:  Բա նաձ ևում օգ տա գործ վում է 
կա նանց գեն դե րա յին սպա նութ յուն ներ եզ րույ թը, սա կայն նշվում է, որ ըն-
դու նե լի ան վա նում է հա մար վում նաև կնաս պա նութ յու նը, որն այ սօր կի-
րառ վում է ո րոշ երկր նե րի օ րենսդ րութ յու նում10: 

6. Տե՛ս Քերըն Սթաութ, Մտերիմների կնասպանություն. էկոլոգիական վերլուծություն, Սոցիոլոգիայի 
և սոցիալական բարեկեցության ամսագիր, համար 19, թողարկում 2, 1992 թ., հասանելի է  https://
scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2029&context=jssw հղումով:
7. Տե՛ս  Ջիլ Ռեդֆորդ և Դայանա Ռասել, Կնասպանություն. կանանց սպանությունների 
քաղաքականությունը, Մակմիլան հրատարակչություն, 2012 թ., էջ 3:
8. Տե՛ս Ռասել Դ. Ե. Հ., ՁԻԱՀ-ը որպես զանգվածային կնասպանություն. Հարավային Աֆրիկան՝ 
կիզակետում, Կնասպանությունը գլոբալ հեռանկարում, Նյու Յորք, Teacher’s College Press, 2001 թ.,    
էջ 100-114:
9. Տե՛ս Կնասպանության ընկալման ամրապնդում։ Կիրառելով հետազոտությունը խթանելու 
գործողությունները և հաշվետվողականությունը, Վաշինգտոն, էջ 29, հասանելի է 
https://path.azureedge.net/media/documents/GVR_femicide_rpt.pdf հղումով:  
10. Տե՛ս Կանանց և աղջիկների գենդերային հիմքով սպանությունների դեմ գործողությունների 
իրականացման մասին բանաձև, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեա, 2014 թ., հասանելի է 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2010-2019/2013/General_
Assembly/A-RES-68-191.pdf հղումով: 
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Այս պի սով՝ սպա նութ յու նը կնաս պա նութ յուն ո րա կե լու հա մար պետք է լի նի 
հստակ կապ սպան վա ծի գեն դե րի, այդ գեն դե րից բխող դե րե րի, կար գա վի-
ճա կի և  հա սա րա կութ յու նում առ կա կարծ րա տի պե րի ու սպա նութ յան միջև։

Կ նաս պա նութ յան եր ևույ թը դի տար կե լիս կար ևոր է անդ րա դառ նալ նաև 
ինք նաս պա նութ յան այն դեպ քե րին, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ե ղել կնոջ՝ 
դեպ քին նա խոր դած տա ռա պանք նե րի և  խոշ տան գում նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած հու զա կան վի ճա կով11: Այս տե սանկ յու նից կար ևոր է հաս կա-
նալ, թե գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րը, ար մա տա ցած կարծ րա տի պե րը և 
խտ րա կա նութ յու նը ինչ պի սի ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել կնոջ՝ ինք նաս պա-
նութ յուն գոր ծե լու ո րո շու մը կա յաց նե լու վրա: 

Կ նաս պա նութ յան սահ ման ման և  ընդգրկ ման վե րա բեր յալ ո լոր տա յին 
քննար կում նե րը շա րու նակ վում են մինչ օրս, սա կայն ա ռա վել հա մա պար-
փակ սահ մա նու մը հենց վե րա բե րում է կա նանց սպա նութ յուն նե րին նրանց 
կին լի նե լու փաս տով և  կա պակց ված է հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի 
կող մից կնոջ և  աղ ջիկ նե րի կյան քի չարժ ևոր ման հետ, որն էլ իր հեր թին 
հան գեց նում է կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սպա նութ յուն նե րի դյու րի նութ յա նը՝ 
պայ մա նա վոր ված կնատ յա ցութ յան խո րը ար մատ նե րով:  Թերևս կնաս պա-
նութ յան ու շագ րավ օ րի նակ նե րից է 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 6-ին  Կա նա դա-
յի  Մոն րեալ քա ղա քում գտնվող հա մալ սա րան նե րից մե կում տե ղի ու նե ցած 
խմբա կա յին սպա նութ յու նը:  Մի ե րի տա սարդ, մուտք գոր ծե լով հա մալ սա-
րա նի շենք, կրակ բա ցեց ամ բո խի մեջ՝ հա տուկ նշա նա կե տի տակ առ նե լով 
կա նանց:  Կա նանց վրա կրա կե լիս նա բա ցա կան չում էր՝ «ա նիծ ված ֆե մի-
նիստ ներ»: Այս ար յու նա հե ղութ յան արդ յուն քում սպան վեց 14 կին, 9 կին 
վի րա վոր վեց: Այս կա նայք սպան վե ցին, ո րով հետև կին էին: Տ ղա մար դու 
կող մից սպա նութ յան շար ժա ռիթն էր այն փաս տը, որ նա չէր ըն դուն վել հա-
մալ սա րա նի ճար տա րա գի տա կան բա ժին և դ րա պատ ճառն էր հա մա րում 
բուհ ըն դուն ված կա նանց, ո րոնք հանդգ նել էին դի մել «տղա մարդ կանց հա-
մար նա խա տես ված» բա ժին:  Նա սպա նեց ան ծա նոթ կա նանց միայն այն 
պատ ճա ռով, որ նրանք գրա վել են տղա մարդ կանց հա մար նա խա տես ված 
«տա րած քը»: Այս ա րար քի մեջ կա խոր քա յին կնատ յա ցութ յուն և  սե փա կան 
իշ խա նութ յան կորս տի զգա ցում և  հետ ևա բար, այս ա րար քը խիստ քա ղա-
քա կան բնույթ ու նի12: 

Կ նաս պա նութ յան այս և  շատ այլ օ րի նակ նե րի վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, 
որ ցան կա ցած դեպք պետք է դի տար կել ան հա տա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան տի րույ թից վեր և  դի տար կել քա ղա քա կան հա մա տեքս տում՝ վեր-

11. Տե՛ս   Psytel. 2010. Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe: ‘IPV EU 
Mortality.’ DAPHNE Projet No. JLS/2007/DAP-1/140. Rapport scientifique. էջ 9-10, հասանելի է 
http://www.psytel.eu/violences.php հղումով:
12. Տե՛ս  Ջիլ Ռեդֆորդ և Դայանա Ռասել, Կնասպանություն. կանանց սպանությունների 
քաղաքականությունը, Մակմիլան հրատարակչություն, 2012 թ., էջ 13:
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լու ծե լով գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րի ազ դե ցութ յու նը տվյալ հան ցան քի 
ի րա կա նաց ման շար ժա ռիթ նե րի վրա:
 

Կնասպանությանտեսակները

 Մի շարք մի ջազ գա յին կա ռույց ներ և  ո լոր տի տե սա բան ներ կնաս պա նութ-
յան դա սա կարգ ման մեջ ընդգր կում են կա նանց ցան կա ցած սպա նութ յուն, 
այդ թվում՝ ոչ կան խամ տած ված, ո րը նպա տակ ու նի վե րա հաս տա տել կնոջ 
վրա հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի կող մից կի րառ վող իշ խա նութ յու նը: 
Այս կնաս պա նութ յան ա ռա վել տա րած ված ձևե րից է ներ կա յիս կամ նախ-
կին զու գըն կե րոջ կող մից կա նանց սպա նութ յու նը, ո րոնք տևա կան ժա մա-
նակ ե ղել են նաև ըն տա նե կան բռնութ յուն վե րապ րած ներ13: Ըն տա նե կան 
բռնութ յան արդ յուն քում սպան ված կա նայք հայ րիշ խա նա կան հա սա րա-
կութ յան կող մից դիտ վում են տվյալ տղա մար դու «սե փա կա նութ յու նը», և 
տ ղա մար դու կող մից սպա նութ յան ի րա կա նա ցու մը հա մար վում է  սե փա-
կան իշ խա նութ յան հաս տատ ման դրսևո րում:

 Հե ղի նակ ներ  Ռեդ ֆոր դը և  Ռա սել ը նշում են, որ կնաս պա նութ յունն ու նի 
շատ տար բեր դրսևո րում ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ ռա սիս տա կան կնաս պա
նութ յու նը, երբ սևա մորթ կա նայք սպան վում են տղա մարդ կանց կող մից 
ի րենց ռա սա յա կան պատ կա նե լիութ յան պատ ճա ռով, հո մո ֆոբ կնաս պա
նութ յու նը, երբ լես բի և  բի սեք սո ւալ կա նայք են սպան վում ի րենց սե ռա-
կան կողմ նո րոշ ման պատ ճա ռով, ա մուս նա կան կնաս պա նութ յու նը, որն 
ի րա գործ վում է ներ կա յիս կամ նախ կին  զու գըն կե րոջ կող մից և կ նաս պա
նութ յուն, որն ի րա գործ վում է ան ծա նո թի կող մից14:

 Ներ կա յիս կամ նախ կին զու գըն կե րո ջից բա ցի՝ կնաս պա նութ յու նը կա րող է 
ի րա կա նաց վել15՝  

● ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի կող մից (հայր, որ դի, սկես րայր),

● մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի կամ ըն կեր նե րի, հար ևան նե րի 
կող մից, 

● ան ծա նո թի կող մից:

13. Տե՛ս Ըմբռնել ու լուծել կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրը, ԱՀԿ, 2012 
թ., հասանելի է  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.
pdf;jsessionid=7E6EFECBD717D4371CE9D0E3EA3B05A6?sequence=1 հղումով:
14. Տե՛ս  Ջիլ Ռեդֆորդ և Դայանա Ռասել, Կնասպանություն. կանանց սպանությունների 
քաղաքականությունը, Մակմիլան հրատարակչություն, 2012 թ., էջ 7:
15. Տե՛ս Ռասել Դ. Ե. Հ., Հարմս Ռ. Ա. (խմբ.), Կնասպանությունը գլոբալ հեռանկարում, Նյու Յորք, 
Teachers College Press, 2001 թ., էջ 8-12:
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2012 թ.  Վիեն նա յում կա յա ցավ գա գաթ նա ժո ղով՝ նվիր ված կնաս պա նութ յան 
եր ևույ թի քննարկ մա նը:  Գա գաթ նա ժո ղո վի արդ յուն քում մշակ վեց «Կ նաս-
պա նութ յան մա սին»  Վիեն նա յի հռչա կա գի րը, ո րը, չնա յած դեռևս չի հաս-
տատ վել ՄԱԿ-ի ան դամ երկր նե րի կող մից, սա կայն այս ո լոր տում հան դի-
սա նում է նշա նա կա լից փաս տա թուղթ16:  Հա մա ձայն այդ հռչա կագ րի` կնաս-
պա նութ յու նը սահ ման վում է որ պես կա նանց և  աղ ջիկ նե րի` ի րենց գեն դե րի 
պատ ճա ռով սպա նութ յուն, ո րը կա րող է լի նել հետև յալ տե սակ նե րի.

1) կա նանց սպա նութ յուն նախ կին և  ներ կա յիս զու գըն կեր նե րի 
կող մից, 

2) խոշ տան գում նե րով և կ նատ յա ցութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
սպա նութ յուն, 

3) «պատ վի հա մար» կամ «պատ վի պատր վա կով» կա նանց և  
աղ ջիկ նե րի սպա նութ յուն ներ, 

4) զին ված հա կա մար տութ յուն նե րում կա նանց և  աղ ջիկ նե րի մի-
տում նա վոր սպա նութ յուն, 

5) կա նանց`օ ժի տին վե րա բե րող հար ցե րի պատ ճա ռով սպա-
նութ յուն,

6) կա նանց և  աղ ջիկ նե րի` ի րենց սե ռա կան կողմ նո րոշ ման ու 
գեն դե րա յին ինք նութ յան պատ ճա ռով սպա նութ յուն,

7) տե ղաբ նիկ և  ցե ղաբ նակ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի` ի րենց գեն-
դե րի պատ ճա ռով սպա նութ յուն, 

8) կա նանց սե ռա կան օր գան նե րի խեղ ման հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած մահ, 

9) կա խար դութ յուն կամ հմա յութ յուն ներ ա նե լու մե ղադ րան քով 
կա նանց սպա նութ յուն, 

10) կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սպա նութ յուն՝ կազ մա կերպ ված հան-
ցա վո րութ յան, թմրա մի ջոց նե րի գոր ծարք նե րի, մարդ կա յին թրա ֆի-
քին գի և  սո վո րա կան սպա ռա զի նութ յան տա րած ման հետ առն չութ-
յուն ու նե ցող խմբե րի կող մից և  այլ դրսևո րում ներ: 

Այս պի սով՝ տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված կնաս պա նութ-
յան սահ մա նում նե րի վեր լու ծութ յու նը վկա յում է, որ այն հայ րիշ խա նա կան 

16. Տե՛ս Կնասպանության մասին Վիեննայի հռչակագիր, հասանելի է  
http://www.dianarussell.com/vienna-declaration-.html հղումով:
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հա մա կար գի ներ սում կա նանց շա րու նա կա կան սպա նութ յունն է, ո րը հե-
տապն դում է կա նանց վրա իշ խա նութ յան հաս տատ ման նկրտում և դրդ-
ված է կնատ յա ցութ յան ներ քին հա կում նե րով:  Ֆե մի նիստ հե տա զո տող 
 Ժաք լին  Քամփ բե լը բա ցա հայ տել է, որ 1976-99 թթ. ԱՄՆ-ում կնաս պա նութ-
յան դեպ քե րը 54%-ից հա սել են 72%-ի:  Հատ կան շա կան է, որ սրանք այն 
տա րի ներն են, երբ ֆե մի նիստ ներն ակ տիվ պայ քար էին մղում սե փա կան 
ի րա վունք նե րի հա մար, ին չի արդ յուն քում կա նանց ա ճող ինք նու րույ նութ-
յու նը դար ձավ ի րա կան սպառ նա լիք տղա մարդ կանց հա մար:  Վեր ջին ներս, 
վա խե նա լով սե փա կան ու ժի և  իշ խա նութ յան կորս տից, գնա ցին ծայ րա հեղ 
քայ լե րի՝ ընդ հուպ մինչև սպա նութ յան17: 

17. Տե՛ս Կնասպանություն. գլոբալ խնդիր, որ գործել է պահանջում, 2013 թ., էջ 20, ՄԱԿ-ի 
համակարգերի ակադեմիական խորհուրդ  (ACUNS) Վիեննայի գրասենյակ,  հասանելի է  
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Co-publications/Femicide_A%20Gobal%20Issue%20
that%20demands%20Action.pdf հղումով:
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Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր տղա մար դիկ սպա նել են կա նանց ըն տա-
նի քի ներ սում որ ևէ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում: Ո րոշ մշա կույթ նե րում նո-
րա հար սե րի հրկի զու մը, «օ ժի տի հա մար» կամ «պատ վի հա մար» սպա նութ-
յուն նե րը  մինչ օրս կի րառ վող եր ևույթ ներ են, ե թե կի նը չի բա վա րա րում իր 
ա մուս նու և ն րա շրջա պա տի սպա սե լիք նե րը կամ իր վար քով հա կադր վում 
է ա վան դա կան ար ժեք նե րին:  Ըն տա նի քի ներ սում կա նանց «ձա խո ղում նե-
րով պայ մա նա վոր ված» ծե ծի, բռնա բա րութ յան, ար ժա նա պատ վութ յան ոտ-
նա հար ման կի րա ռու մը և կ նոջ վար քով այդ բռնա րարք նե րի ար դա րա ցու մը 
տա րած ված եր ևույթ է նաև  Հա յաս տա նում: 

Ըն տա նե կան բռնութ յու նը  Հա յաս տա նում մշա կու թա յին նորմ է, ո րը «խրա-
խուս վում է» ա վան դա կան կարծ րա տի պե րի և  հայ րիշ խա նա կան մտա ծո-
ղութ յան մի ջո ցով, որն էլ իր հեր թին ամ րապնդ վում է ինս տի տու ցիո նալ քա-
ղա քա կա նութ յան և  օ րենսդ րութ յան մի ջո ցով:  Կա նանց նկատ մամբ բռնութ-
յու նը դա դա րեց նե լուն ուղղ ված բո լոր ջան քե րը  «հա կա սութ յան մեջ են 
մտնում» ա վե լի մեծ իշ խա նութ յուն ու նե ցող տղա մարդ կանց շա հե րի հետ, 
քա նի որ այդ տղա մարդ կանց հենց կար գա վի ճակն է խրա խու սում, եր բեմն 
նաև պար տադ րում կի րա ռել այդ բռնութ յունն՝ ի րենց իսկ կա նանց նկատ-
մամբ18: 

 Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը վեր ջին նե րիս նկատ մամբ խտրա կա նութ-
յան դրսևոր ման ա ռա վել տա րած ված ձևե րից է, ո րը գնա հատ վում է որ պես 

18. Տե՛ս Քամփբել Ջ., Ռունյան Ք., Կնասպանություն, հրավիրված խմբագիրներ, Ներածություն, 
Սպանությունների ուսումնասիրություն ամսագիր, 1998;2(4), էջ 347-352:

Ը Ն Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն 
Բ Ռ Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 
ԵՎ ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԵՎ ԱՌԿԱ ԿԱՊԸ
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մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի խախ տում: Ա վե-
լին, կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում ըն-
տա նե կան մի ջա վայ րում և դրս ևոր վում է ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես 
էլ հո գե բա նա կան, սե ռա կան և տն տե սա կան ձևե րով: Ամ բողջ աշ խար-
հում ըն տա նե կան բռնութ յու նից հիմ նա կան տու ժող նե րը կա նայք ու աղ ջիկ-
ներն են: Ա մեն եր րորդ կինն աշ խար հում են թարկ վում է բռնութ յան որ ևէ 
տե սա կի ներ կա յիս կամ նախ կին զու գըն կե րոջ կող մից19:

Ըն տա նե կան բռնութ յու նը ծայ րա հեղ խնդիր է, ո րին բախ վում են  Հա յաս-
տա նում բնակ վող կա նայք։  Հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քում 2016 թ. 
անց կաց ված հարց ման հա մա ձայն՝ տղա մարդ զու գըն կեր կամ կո ղա կից ու-
նե ցած կա նանց 22.4%-ը և 45.9%-ը են թարկ վել է հա մա պա տաս խա նա բար 
ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա կան բռնութ յան։ Տ ղա մարդ զու գըն կեր կամ կո-
ղա կից ու նե ցած կա նանց 19.5%-ն  էլ նշել է, որ ի րենց զու գըն կերն ար գե լել է 
աշ խա տան քի անց նել կամ որ ևէ կերպ գու մար վաս տա կել։ Իսկ հարց մա նը 
մաս նակ ցած տղա մարդ կանց 7.6%-ը նշել է, որ ստի պել է որ ևէ կնոջ կամ 
աղջ կա իր հետ սե ռա կան հա րա բե րութ յուն ու նե նալ։  Նույն հե տա զո տութ-
յու նը պար զել է կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան մշա կու թա յին ըն դու նե-
լիութ յու նը, այ սինքն՝ հարց ված նե րի մեկ եր րոր դից ա վե լին նշել է, որ կա նայք 
պետք է հան դուր ժեն բռնութ յու նը, որ պես զի պահ պա նեն ի րենց ըն տա նի քը, 
իսկ շուրջ ե րեք քա ռորդն էլ ար տա հայ տել է հա մոզ մունք, որ կո ղակ ցի կող-
մից բռնութ յու նը կա րե լի է ար դա րաց նել20:

ՀՀ ոս տի կա նութ յան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2016 թ.  ըն թաց քում ՀՀ ոս տի-
կա նութ յու նը գրան ցել է ըն տա նե կան բռնութ յան 756 դեպք, ո րից 699-ը՝ ֆի-
զի կա կան բռնութ յան, 4-ը սե ռա կան բռնութ յան դեպ քեր են և 53 դեպք էլ այլ 
տե սա կի բռնութ յամբ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն է:  Կա նանց նկատ-
մամբ նշված հան ցանք նե րից 3-ը կա տար վել են կե նակ ցի կող մից, 471-ը՝ 
ա մուս նու կող մից, 97-ը՝ ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի կող մից և  այլն21:  Հարկ 
է նկա տել, որ ըն տա նե կան բռնութ յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան 
մեջ աճ է գրանց վել 2017 թ.  նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մե մա տութ յամբ։ 2017 թ. 12 ա միս նե րի ըն թաց քում քննված քրեա կան 
գոր ծե րով և ն յու թե րով գրանց վել է ըն տա նե կան բռնութ յան 793 հան ցա գոր-
ծութ յուն, ո րից 740-ը՝ ֆի զի կա կան, իսկ 53-ը՝ այլ բռնութ յամբ կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յուն։ Նշ ված 793 ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րից զու գըն- 

19  Տե՛ս Կանանց նկատմամբ բռնություն, հիմնական փաստեր, ԱՀԿ, 2017 թ., հասանելի է  
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women հղումով:
20. Տե՛ս Վլադիմիր Օսիպով և Ջինա Սարգիզովա, Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության 
հիմնախնդիրները Հայաստանում, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, 2016 թ.:
21. Տե՛ս 2016 թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում, էջ 242: 
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կե րոջ կող մից ի րա կա նաց ված բռնա րարք նե րից գրանց վել է 1 դեպք, ա մուս-
նու կող մից կնոջ նկատ մամբ՝ 480 դեպք:  Միա ժա մա նակ 2017 թ. ըն թաց քում 
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի մար մին նե րի և ս տո րա բա ժա նում նե րի կող մից ըն-
տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ հա րուց վել են 258 քրեա կան գոր ծեր, իսկ 
ընդ հա նուր առ մամբ 2017 թ. ՀՀ ՔԿ մար մին նե րի և ս տո րա բա ժա նում նե րի 
վա րույ թում ե ղել են ըն տա նե կան բռնութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 458 քրեա-
կան գոր ծեր:  Վե րը նշված 458 քրեա կան գոր ծե րից մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցութ յամբ դա տա րան են ու ղարկ վել 86-ը: 281 քրեա կան գոր ծե րով վա րույ թը 
կարճ վել է, ո րից 69-ը՝ ար դա րաց ման հիմ քով, իսկ 212-ը՝ ոչ ար դա րաց ման 
հիմ քով22:

 Վե րոնշ յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը չեն ար տա ցո լում ըն տա նե կան և 
 կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան ամ բող ջա կան և  ի րա կան պատ կե րը, քա-
նի որ  Հա յաս տա նում ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի միաս նա կան վի ճա-
կագ րութ յուն չի վար վում, բա ցի այդ՝ այս բռնա րարք ներն ու նեն բարձր մա-
կար դա կի քո ղարկ վա ծութ յուն/լա տեն տայ նութ յուն23:

 Պե տութ յան ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը և  մի ջազ գա-
յին ու տե ղա կան կա ռույց նե րի ճնշու մը 2017 թ. ստի պե ցին ՀՀ կա ռա վա-
րութ յա նը ճա նա չել ըն տա նե կան բռնութ յուն եր ևույ թը՝ մշա կե լով հա մա պա-
տաս խան օ րի նա գիծ, ո րը մի քա նի ան գամ լրամ շակ վեց և  ի վեր ջո փո փոխ-
վեց և  ան վան վեց «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա նի քում 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե-
րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րենք, որն էլ ըն դուն վեց 2017 թ. 
դեկ տեմ բե րին24: 

Չ նա յած նրան, որ օ րեն քի ըն դու նու մը դրա կան քայլ էր, այն շա րու նա կում է 
չհա մա պա տաս խա նել ըն տա նե կան բռնութ յու նից կա նանց պաշտ պա նութ-
յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րին ու չա փո րո շիչ նե րին25:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, ամ բողջ աշ խար հում կնաս պա նութ յան ա ռա վել հա-
ճախ հան դի պող տե սակն է ներ կա յիս կամ նախ կին զու գըն կե րոջ կող մից 
սպա նութ յու նը: Ընդ ո րում, բռնա րա րի և  զո հի հա րա բե րութ յուն նե րի խզու-
մը նշա նա կա լի ռիս կա յին գոր ծոն է կնաս պա նութ յան հա մար:  Մեծ Բ րի տա-
նիա յում անց կաց ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ կնաս-
պա նութ յան զո հե րի 76%-ը սպան վել է բռնա րա րի հետ հա րա բե րութ յուն-

22. Տե՛ս 2017 թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում, էջ 305:
23. Տե՛ս նույն տեղում, էջ 305: 
24. Տե՛ս Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց 
պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ՀՀ օրենքը, հասանելի է 
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=118672 հղումով:
25. «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիան մշակել է փաթեթ օրենքի դրույթների և 
միջազգային չափորոշիչների անհամապատասխանության վերաբերյալ: 
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նե րը խզե լուց հե տո 1 տար վա ըն թաց քում, ընդ ո րում, նրան ցից 1/3-ը՝ մեկ 
ամս վա ըն թաց քում26: 

Կ նաս պա նութ յան հնա րա վոր ռիս կե րից կա նանց պաշտ պա նութ յան հար-
ցում, թերևս, մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն պե տութ յան պար տա վո րութ յուն նե-
րը: Այս տե սանկ յու նից կար ևոր է, որ կնաս պա նութ յան դեպ քե րը դա դա րեն 
դի տարկ վել միայն հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րած ան ձի պա տաս խա նատ-
վութ յան շրջա նա կում, այլ հա մար վեն հան րա յին և  պե տա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան ա ռար կա:  

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա-
վուն քով հաս տատ ված «Օ փուզն ընդ դեմ  Թուր քիա յի»27 (2009) գոր ծով դա-
տա րա նը ճա նա չեց, որ պե տութ յու նը հաշ վե տու պետք է լի նի այն բո լոր դեպ-
քե րում, երբ ձա խո ղել է պաշտ պա նել կա նանց ի րա վունք ներն ըն տա նե կան 
բռնութ յու նից: «Օ փուզն ընդ դեմ  Թուր քիա յի», հե տա գա յում նաև « Կոնտ-
րո վան ընդ դեմ Ս լո վա կիա յի»28 գոր ծե րով նա խա դե պա յին վճիռ նե րը հիմք 
ծա ռա յե ցին, որ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ճա նա չի 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը որ պես հա մա կար գա յին խնդիր, որն ար-
տա ցո լում է ու ժե րի ան հա վա սար բաշ խու մը: Այս դեպ քե րով դա տա րա նը ըն-
տա նե կան բռնութ յու նից կա նանց պաշտ պա նութ յան պա տաս խա նատ վութ-
յու նը դրեց պե տութ յան վրա29: 

Կ նաս պա նութ յան վե րաց ման ուղ ղութ յամբ ցան կա լի արդ յունք նե րի հաս-
նե լու հա մար շատ կար ևոր է հա կադր վել այն ա վան դա կան և  հայ րիշ խա-
նա կան ինս տի տուտ նե րին, ո րոնք մշտա պես ստո րա դա սում են կա նանց և 
 գե րա կա դիրք ըն ձե ռում տղա մարդ կանց՝ դրա նով իսկ սեր մա նե լով գեն դե-
րա յին ան հա վա սա րութ յու նը, որն էլ հան դի սա նում է կնաս պա նութ յուն նե րի 
ի րա կան պատ ճառ:  Կա նայք կսպան վեն այն քան ժա մա նակ, քա նի հա սա-
րա կութ յուն նե րը գեն դե րայ նաց ված են, որ տեղ կա նայք և ն րանց տար բեր 
խմբեր ստո րա դաս ված են։

26. Տե՛ս Վերաիմաստավորելով առանձին պատահարը. կնասպանության վիճակագրությունը 2009-
2015 թթ., Women’s Aid և NIA, 2016 թ., հասանելի է https://1q7dqy2unor827bqjls0c4rn-wpengine.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/01/The-Femicide-Census-Jan-2017.pdf   հղումով: 
Ինչպես նաև՝
Նյու Սաութ Վելսի 2015-2017 թթ. Ընտանեկան բռնության մահացության ուսումնասիրության թիմի 
տարեկան հաշվետվություն, NSW կառավարություն, էջ 149, հասանելի է
 https://www.parliament.nsw.gov.au/lc/papers/DBAssets/tabledpaper/WebAttachments/72106/2015-2017_
DVDRT%20REPORT%20PDF.pdf հղումով:
27. Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Օփուզն ընդդեմ Թուրքիայի, հասանելի է 
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-92945&filename=001-92945.pdf 
հղումով:
28. Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Կոնտրովան ընդդեմ Սլովակիայի, 
հասանելի է   https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20
v.%20Slovakia_en.asp հղումով: 
29. Տե՛ս Օփուզն ընդդեմ Թուրքիայի, Եվրոպայի շրջադարձային վճիռը կանանց նկատմամբ բռնության 
հարցում, Մարդու իրավունքների հանդես, համար 17, թողարկում 1, հոդված 5, 2009 թ., հասանելի 
համառոտագիր https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/1153/opuz-v-turkey-europe-s-landmark-
judgment-on-violence-against-women.pdf հղումով:
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 Զե կույ ցի այս հատ վա ծում ներ կա յաց վում են 2016-2017 թթ.  ըն թաց քում  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում գրանց ված կնաս պա նութ յան հա սա նե լի 
դեպ քե րը։

Ինչ պես ար դեն նշվել է, զե կույ ցում կնաս պա նութ յան ի րա կան ցու ցա նիշ նե-
րի բա ցա կա յութ յու նը պայ մա նա վոր ված է մի քա նի հան գա մանք նե րով.

1)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում առ կա չեն ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ միաս նա կան ճշգրիտ վի ճա կագ-
րա կան տվյալ ներ։

Առ հա սա րակ ըն տա նե կան բռնութ յու նը լա տեն տա յին բնույթ ու նե ցող 
բռնութ յան տե սակ է, ին չը նշա նա կում է, որ բռնութ յան նշված տե սա կի վե-
րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներն ու վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ ներն ամ բող-
ջութ յամբ չեն ար տա ցո լում բռնութ յան ի րա վի ճա կի ի րա կան պատ կե րը։ 

Ա վե լին, մինչ 2017 թ.  դեկ տեմ բե րի 13-ին «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան-
խար գել ման, ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ-
յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի30 
ըն դու նու մը ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չէր «ըն տա նե կան 
բռնութ յուն» միաս նա կան հաս կա ցութ յու նը: Որ պես հետ ևանք՝ յու րա քանչ-

30. Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118672 
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յուր ի րա վա սու մար մին տվյալ նե րը հա վա քագ րում էր՝ հաշ վի առ նե լով իր 
կող մից յու րո վի ըն դու նե լի կար գա վո րում ներն ու չա փա նիշ նե րը։

 Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ քննչա կան կո մի տեում նա խաքն նութ յան մար մին-
նե րի կող մից քննչա կան աշ խա տան քի մա սին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
հա վա քագր վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2008 թ.  հոկ տեմ բե րի 23-ի « Մինչ-
դա տա կան վա րույ թը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րի վի ճա կագ րա կան հաշ-
վետ վութ յուն նե րի միաս նա կան ձևե րը և դ րանց լրաց ման ու ներ կա յաց ման 
կար գե րը հաս տա տե լու մա սին» № 1225-Ն ո րոշ մամբ31, ո րում, սա կայն, ըն-
տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րի հաշ վառ ման վե րա-
բեր յալ ա ռան ձին հա վել ված կամ աղ յու սակ նա խա տես ված չէ։

Նշ ված բա ցը լրաց նե լու նպա տա կով ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա-
հի 2016 թ.  դեկ տեմ բե րի 22-ի № 69-Լ հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն՝ ՀՀ 
քննչա կան կո մի տեում ներդր վել է «Ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծե րի վե-
րա բեր յալ» հաշ վետ վութ յան ձև։  Հաշ վետ վութ յունն ընդգր կում էր վի ճա կագ-
րա կան տվյալ ներ ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րի 
նա խաքն նութ յան արդ յունք նե րի մա սին։

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է ընդգ ծել, որ նշված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե-
րում32 «ըն տա նե կան բռնութ յուն» եզ րույ թը կի րառ վել է 2014 թ.  նո յեմ բե րի 
17-ի՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի հրա մա նի 3-րդ  կե տում տրված 
ձևա կերպ ման հա մա տեքս տում, ո րի հա մա ձայն՝ «ըն տա նե կան բռնութ յուն» 
եզ րույ թը մեկ նա բան վում էր որ պես «…ֆիզիկականևհոգեբանականբռնի
գործողություններ[ը],որոնքկատարվումենընտանիքիկամընտանեկան
միավորիներսում,կամնախկին (կամներկայիս)ամուսիններիկամզու
գընկերներիմիջև՝անկախնրանից,թեկատարողըբնակվումէկամբնակ
վելէտուժողիհետնույնբնակարանում,թեոչ»։

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝33 սե-
ռա կան և տն տե սա կան բռնութ յուն նե րը ևս  նե րառ վել են նշված վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի մեջ, «քա նի որ թե՛ սե ռա կան, թե՛ տնտե սա կան բռնութ-
յունն ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան բռնի գոր ծո ղութ-
յուն ներ ի րա կա նաց նե լով»։ 

 Հե տա գա յում օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի վի ճա կագ րութ յան վար ման հա մա տեքս տում կա տար վել են 
ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ34։ Ի թիվս այլ նի՝ ներ կա յումս վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում «ըն տա նի քի ան դամ» սահ մա-

31. Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=57085 
32. Տե՛ս http://investigative.am/news/view/yntanekan-brnutyunner.html
33. Տեղեկատվությունն ըստ ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարի 2018 թ. 
հոկտեմբերի 26-ի № 08/22/1405218 գրության տվյալների:
34. Տե՛ս նույն տեղում:
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նու մը կի րառ վում է «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա նի-
քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում 
հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1)-ին կե տին հա մա պա տաս խան, որ տեղ, սա կայն, նե րառ ված չեն զու-
գըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գտնվող ան ձինք։ Արդ յուն քում ա ռա-
ջա ցել է այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ ո լոր տը կար գա վո րող օ րեն քի ըն դուն մամբ 
զու գըն կեր նե րի միջև ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քերն առ հա սա րակ չեն 
ընդգրկ վում վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րում և  այդ կերպ նպաս տում բռնութ-
յան ի րա վի ճա կի ի րա կան պատ կե րի չար տա ցոլ մա նը։

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ է ներ կա-
յաց նում նաև ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը։ Ի տար բե րութ յուն ՀՀ քննչա կան կո մի-
տեի, որ տեղ վի ճա կագ րութ յան վա րումն ի րա կա նաց վում է ըստ քրեա կան 
գոր ծե րի՝ ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ներ կա յաց նում 
է ըստ դեպ քե րի։

 Հարկ է, սա կայն, նկա տել, որ առ կա պաշ տո նա կան տվյալ ներն ի րա կա նում 
տար բեր վում են ոչ պաշ տո նա կան տվյալ նե րից, մաս նա վո րա պես՝ հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի « Թեժ գիծ» վստա հութ յան հե ռա խո սա կա-
պի հա տուկ ծա ռա յութ յան մի ջո ցով ստաց ված զան գե րի տվյալ նե րից35:

Ահ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ոչ ամ բող ջա կան և  
ի րա կան տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յան խնդրին անդ րա դար ձել է նաև ՄԱԿ-ի 
 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն  Հա յաս տա նի 
վե րա բեր յալ իր եզ րա փա կիչ դի տար կում նե րում36:

2)  Զե կույ ցի կազմ ման ըն թաց քում հնա րա վոր չի ե ղել ու սում նա-
սի րել մինչ դա տա կան փու լում գտնվող կնաս պա նութ յան վե րա բեր յալ 
քրեա կան գոր ծե րը։ Ու սում նա սի րութ յան հա մար հա սա նե լի չեն ե ղել 
նաև կարճ ված քրեա կան գոր ծե րը, ինչ պես նաև այն քրեա կան գոր-
ծե րը, ո րոնց հա րու ցու մը մերժ վել է։

Այ նո ւա մե նայ նիվ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի տրա մադ րած տե ղե կատ վութ յան37 
հա մա ձայն՝ 2016-2017 թթ.  ըն թաց քում ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ստո րա բա-

35. 2016-2017 թթ. ընթացքում «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի միայն «Թեժ 
գիծ» վստահության հեռախոսակապի հատուկ ծառայության միջոցով գրանցվել է շուրջ 10,600 
ահազանգ:
36. Տե՛ս ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Հայաստանի 
վերաբերյալ եզրափակիչ դիտարկումներ (CEDAW/C/ARM/CO/5-6), https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N16/402/29/PDF/N1640229.pdf?OpenElement 
37. Տեղեկատվությունն ըստ ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարի 2018 թ. հունիսի 
6-ի № 22/22/5580-18 գրության տվյալների:
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ժա նում նե րում քննվել է կա նանց սպա նութ յան դեպ քե րով հա րուց ված 19 
քրեա կան գործ, ո րոն ցից 3-ով վա րույ թը կարճ վել է։  Նույն ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ստո րա բա ժա նում նե րում գրանց վել է կա-
նանց նկատ մամբ կա տար ված ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ  հոդ վա ծով 
(Ինք նաս պա նութ յան հասց նե լը) նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան հատ-
կա նիշ ներ պա րու նա կող 61 դեպք, ո րոն ցից 18-ով նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րով քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է, իսկ 43-ով՝ հա րուց վել 
են քրեա կան գոր ծեր։ Նշ ված 43 քրեա կան գոր ծե րից 2-ի քննութ յան ըն թաց-
քում ան ձը մե ղադր յալ է ներգ րավ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի այլ հոդ վա ծով։ 
 Մաս նա վո րա պես՝ 1 քրեա կան գոր ծով ան ձը մե ղադր յալ է ներգ րավ վել ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ  հոդ վա ծով ( Ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո-
գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը), իսկ մեկ այլ գոր ծով՝ ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով (Ս պա նութ յու նը)։

ՀՀ ոս տի կա նութ յան տրա մադ րած տե ղե կատ վութ յան38 հա մա ձայն՝ 2016 
թ. ըն թաց քում ար ձա նագր վել է ըն տա նի քում կա նանց սպա նութ յան 3, իսկ 
2017 թ.՝ 4 դեպք։ 

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նկա տել, որ ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տը 
կնաս պա նութ յան դեպ քե րով վի ճա կագ րութ յուն չի վա րում։ 

 Դա տա կան դե պար տա մեն տի կող մից դա տա կան վի ճա կագ րութ յու նը վար-
վում է «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քի39 19-րդ  հոդ-
վա ծով և ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2015 թ.  մար տի 19-ի « Դա տա կան գոր ծե րի 
դա սա կար գու մը, դա տա կան վի ճա կագ րութ յան՝ պար տա դիր հրա պա րակ-
ման են թա կա վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (տե ղե կութ յուն նե րի) ցան կը և 
հ րա պա րակ ման կար գը, վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի բո վան դա-
կութ յան նկա րագ րութ յու նը սահ մա նե լու մա սին» № 306-Ն ո րոշ մամբ40 սահ-
ման ված կար գով, որ տեղ, սա կայն, բա ցա կա յում է կնաս պա նութ յան դեպ-
քե րով վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման պար տա կա նութ յու նը։

Այ նու հան դերձ, ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տը տրա մադ րել է ՀՀ ա ռա ջին 
ատ յա նի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րան նե րում 2016-2017 թթ.  ըն-
թաց քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծով (Ս պա նութ յու նը), 110-
րդ  հոդ վա ծով (Ինք նաս պա նութ յան հասց նե լը), 112-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 
14-րդ  կե տով ( Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը՝ 
անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց նե լով տու ժո ղի մահ) և 119-րդ  հոդ վա ծով ( Ֆի զի-
կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը) ստաց-
ված քրեա կան գոր ծե րի հա մար նե րը, ո րոնց ու սում նա սի րութ յան արդ յուն-

38. Տեղեկատվությունն ըստ ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 
2018 թ. օգոստոսի 7-ի № 3/8511 գրության տվյալների:
39. Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119531 
40. Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96715 
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քում ա ռանձ նաց վել են զե կույ ցում նկա րագր ված դեպ քե րը։

 Հարկ է նաև ընդգ ծել, որ 2016-2017 թթ.  ըն թաց քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգըր-
քի 111-րդ  հոդ վա ծով (Ինք նաս պա նութ յան հա կե լը) նա խա տես ված ա րարք 
չի ար ձա նագր վել ՀՀ քննչա կան կո մի տեում և ՀՀ ա ռա ջին ատ յա նի ընդ հա-
նուր ի րա վա սութ յան դա տա րան նե րում 2016-2017 թթ.  ըն թաց քում նշված 
հոդ վա ծով գոր ծեր ևս  չեն ստաց վել։

3)  Զե կույ ցի կազմ ման ըն թաց քում ու սում նա սիր վել են բա ցա ռա-
պես այն քրեա կան գոր ծե րը, ո րոնք հա սա նե լի են «DataLex» դա տա-
կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում և  այն շրջա նակ նե րում ու ծա-
վալ նե րով, ո րոնք ներ կա յաց ված են տե ղե կատ վա կան այդ հար թա-
կում։ Նշ վա ծի կա պակ ցութ յամբ հարկ է նկա տել, որ 2016-2017 թթ.  
ըն թաց քում կնաս պա նութ յան դեպ քե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ հա մա-
պա տաս խան տե ղե կատ վութ յուն առ կա չէ այդ հա մա կար գում կամ 
այդ տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը սահ մա նա փակ է, նույն-
պես չեն նե րառ վել զե կույ ցում։

4) Ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում «DataLex» դա տա կան տե-
ղե կատ վա կան հա մա կար գի քրեա կան գոր ծե րի ու սում նա սի րութ-
յամբ հայտ նա բեր վել են քրեա կան գոր ծեր, որ տեղ կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յամբ տու ժող ան ձի սե ռը պար զել հնա րա վոր չի ե ղել՝ գոր-
ծե րում տու ժո ղի ան վան ոչ ամ բող ջա կան լի նե լու, ինչ պես նաև սե ռի 
վե րա բեր յալ նշում չպա րու նա կե լու պատ ճա ռով և, որ պես հետ ևանք, 
նշված քրեա կան գոր ծե րը ևս  չեն նե րառ վել սույն զե կույ ցում։

Արդ յուն քում, ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի տրա մադ րած տե ղե կատ-
վութ յան հի ման վրա «DataLex» դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
մի ջո ցով ու սում նա սիր վել են 120 դա տա կան գոր ծեր, ո րոն ցից.

● 98 դա տա կան գործ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա-
ծով (Ս պա նութ յու նը).

● 9 դա տա կան գործ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112-րդ  հոդ վա-
ծի 2-րդ  մա սի 14-րդ  կե տով ( Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր 
վնաս պատ ճա ռե լը՝ անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց նե լով տու ժո ղի մահ).

● 8 դա տա կան գործ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ  հոդ վա ծով 
( Ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա-
ռե լը).

● 5 դա տա կան գործ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ  հոդ վա ծով 
(Ինք նաս պա նութ յան հասց նե լը)։
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Նշ ված գոր ծե րը նախ խմբա վոր վել են՝ ըստ տու ժող նե րի սե ռի, այ նու հետև 
գոր ծե րի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում ա ռանձ նաց վել են կնաս պա նութ-
յան դեպ քե րը։

 Գոր ծե րի ու սում նա սի րութ յան սկզբնա կան փու լում 98 քրեա կան գոր ծե րից 
ա ռաձ նաց վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 22 դեպք, ո րոն ցից.

● 3 քրեա կան գոր ծե րով հնա րա վոր չի ե ղել պար զել տու ժո ղի սե-
ռը. 

● 3 քրեա կան գոր ծե րով սպա նութ յու նը տե ղի է ու նե ցել 2015 
թ.ին. 

● 4 քրեա կան գոր ծե րով բա ցա հայտ վել են ակն հայտ շա հա դի-
տա կան դրդում նե րով սպա նութ յան դեպ քեր.

● 2 քրեա կան գոր ծե րով ակն հայտ բա ցա կա յել են կնաս պա նութ-
յան հնա րա վոր դրսևո րում նե րը.

● 10 քրեա կան գոր ծե րով հայտ նա բեր վել են կնաս պա նութ յան 
դեպ քեր։

Արդ յուն քում, սույն հե տա զո տութ յան ու սում նա սի րութ յան շրջա նակ
նե րում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104րդ  հոդ վա ծով ո րակ ված հան ցա
գոր ծութ յուն նե րից քննարկ վե լու են 10 քրեա կան գոր ծեր։

Նշ ված 10 քրեա կան գոր ծե րից 9-ը ո րակ վել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-
րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով ( Հա սա րակ սպա նութ յուն), իսկ 1 քրեա կան գոր ծը 
ո րակ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 12-րդ  կե-
տով (Ս պա նութ յուն՝ զու գորդ ված բռնա բա րութ յամբ կամ սեք սո ւալ բնույ թի 
բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րով)։

 Նույն տրա մա բա նութ յամբ ա ռանձ նաց վել են նաև մնաց յալ հոդ ված նե րով 
քրեա կան գոր ծե րը։

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112րդ  հոդ վա ծի 2րդ  մա սի 14րդ  կե տով 
( Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը՝ անզ
գու շութ յամբ ա ռա ջաց նե լով տու ժո ղի մահ) ո րակ ված 9 քրեա կան 
գոր ծե րից 2ի դեպ քում հայտ նա բեր վել են կնաս պա նութ յան դեպ քեր, 
իսկ 1 դեպ քով հնա րա վոր չի ե ղել պար զել տու ժո ղի սե ռը։

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 110-րդ  հոդ վա ծով (Ինք նաս-
պա նութ յան հասց նե լը) ո րակ ված դեպ քե րին, ա պա հարկ է նշել, որ վեր-
ջին նե րիս հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փակ լի նե լու պատճառով հնա րա վոր 
չէ քննար կել այդ դեպ քե րը, իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ  հոդ վա ծով 
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( Ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը) 
ստաց ված քրեա կան գոր ծե րում թե պետ բա ցա կա յում են կնաս պա նութ յան 
դեպ քե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ ու սում նա սիր ված 8 քրեա կան գոր ծե րից 5-ով 
որ պես տու ժող հան դես են ե կել կա նայք։

Արդ յուն քում, ու սում նա սիր ված բո լոր քրեա կան գոր ծե րից ա ռանձ
նաց վել են 20162017 թթ.  ըն թաց քում կա տար ված 12 կնաս պա նութ
յան դեպ քեր, ո րոնց ներ կա յաց ման մե թո դա բա նութ յու նը քննարկ
վում է հա ջոր դիվ։
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 Զե կույ ցում նե րառ ված կնաս պա նութ յան դեպ քե րը ներ կա յաց վում են 3 են-
թա վեր նագ րե րի ներ քո.

1) Կ նաս պա նութ յան դեպ քեր, ո րոն ցով քրեա կան գոր ծե րի 
դա տաքն նութ յունն ա վարտ ված է և  առ կա է դա տա րա նի օ րի
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ։ 

Նշ ված գոր ծե րով կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ո րոշ մա սը ո րակ վել է ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով ( Հա սա րակ սպա նութ-
յուն), 104-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 12-րդ  կե տով (Ս պա նութ յուն՝ զու գորդ ված 
բռնա բա րութ յամբ կամ սեք սո ւալ բնույ թի բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րով) և 112-
րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 14-րդ  կե տով ( Դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը 
ծանր վնաս պատ ճա ռե լը՝ անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց նե լով տու ժո ղի մահ)։ 

Տվ յալ գոր ծե րով վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի ու սում նա սի րութ յան արդ-
յուն քում հնա րա վոր է դար ձել վեր հա նել այն հիմ նա կան խնդիր նե րը, ո րոնք 
առ կա են ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան մեջ և  ո րոնց կի րա ռե լիութ յան 
դեպքում նշված հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձի նկատ մամբ դա տա-
րա նը պա տաս խա նատ վութ յան և  պատ ժի հար ցե րը ո րո շե լիս հնա րա վո-
րութ յուն չի ու նե ցել կի րա ռել ա ռա վել խիստ պա տիժ, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յութ յան արդ յուն քում ա ռա ջա-
ցել են պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք ներ։

 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում են 5 քրեա կան գոր ծեր, ո րոն ցով քրեա կան 
գոր ծե րի դա տաքն նութ յունն ա վարտ ված է, և  առ կա է դա տա րա նի օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ։ Նշ ված 5 քրեա կան գոր ծե րից 3-ով կա-

Զ Ե Կ Ո Ւ Յ Ց Ո Ւ Մ 
Ն Ե Ր Ա Ռ Վ Ա Ծ 

ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ 

Ն Ե Ր Կ Ա Յ Ա Ց Մ Ա Ն 

ՄԵԹ ՈԴԱ ԲԱՆՈ ՒԹ ՅՈ ՒՆՆ 

ՈՒ ՀԱՄԱՌՈՏ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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տար ված ա րար քը ո րակ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով, 1 քրեա կան գործ ո րակ վել է 104-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 12-րդ  կե-
տով և 1 քրեա կան գործ՝ 112-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 14-րդ  կե տով։

2) Կ նաս պա նութ յան դեպ քեր, ո րոն ցով քրեա կան գոր ծե
րի դա տաքն նութ յունն ա վարտ ված չէ, և  առ կա չէ դա տա րա նի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ։

Նշ ված գոր ծե րով տե ղե կատ վութ յունն ամ բող ջա կան չէ, և  կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը ներ կա յաց ված են ըստ ի րենց հա սա նե լիութ յան ծա վա-
լի։

 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում են դեռևս չա վարտ ված դա տաքն նութ յամբ 
3 քրեա կան գոր ծեր, ո րոնք ո րակ վել են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով։

3) Կ նաս պա նութ յան դեպ քեր, ո րոնք դա տա րա նի գնա
հատ մամբ կա տար վել են ան մեղ սու նա կութ յան վի ճա կում։

Նշ ված գոր ծե րը ներ կա յաց վում են ցույց տա լու, որ հնա րա վոր են նաև դեպ-
քեր, երբ կնաս պա նութ յու նը տե ղի է ու նե նում հո գե կան ան հա վա սա րակ շիռ 
վի ճա կում, սա կայն նշված դեպ քե րը շատ ա վե լի քիչ տո կոս են կազ մում, իսկ 
ո րոշ դեպ քե րում էլ, թե պետ դա տա րա նը կա տար ված հան ցա գոր ծութ յու նը 
ո րա կում է որ պես ան մեղ սու նա կութ յան վի ճա կում կա տար ված ա րարք, այ-
նու հան դերձ, հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձը, այդ նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ու նե նա լով հնա րա վո րութ յուն, չի սպա նում մեկ այլ ան ձի՝ գի-
տակ ցե լով այլ ան ձի վնա սե լու և ս պա նե լու ան թույ լատ րե լիութ յու նը։

 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում են դա տա րա նի գնա հատ մամբ ան մեղ սու-
նա կութ յան վի ճա կում կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան 4 դեպք, ո րոն ցից 3-ի 
դեպ քում կա տար ված ա րար քը ո րակ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մա սով, իսկ 1 քրեա կան գործ՝ 112-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 
14-րդ  կե տով։
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1) ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ 
ՄՏԱԾ ԴԱՏԱՎՃՌՈՎ ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ

 Ռու զան Ջ.41

 Ռու զան Ջ.-ին սպա նել է իր հետ փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի մեջ գտնվող ան ձը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2016 թ.  ապ րի լի 15-ին՝ ժա մը 00։40-ի սահ ման նե րում՝  Ռու զան Ջ.-ի հետ 
փաս տա ցի ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գտնվող Ար ման Ս.-ն, 
վեր ջի նիս նկա տե լով  Վե դի քա ղա քի Ա րա րատ յան փո ղո ցում հե ռա խո սով 
խո սե լիս և  կաս կա ծե լով ի րեն դա վա ճա նե լու մեջ, շուրջ եր կու-ե րեք կի լո-
մետր հետ ևե լով նրան, ժա մը 01։00-ի սահ ման նե րում  Վե դի- Վա նա շեն ավ-
տո ճա նա պար հի երկ րորդ կի լո մետ րի հատ վա ծում հաս նե լով  Ռու զան Ջ.-ին, 
խան դի հո ղի վրա բռունց քով հար վա ծել է նրա միջ հոն քա յին հատ վա ծին, 
ին չի հետ ևան քով վեր ջինս ծնկել է, այ նու հետև ձեռ քով հար վա ծել է նրա այ-
տին, ին չի հետ ևան քով  Ռու զան Ջ.-ն  մեջ քով ըն կել է գետ նին: Դ րա նից հե տո 
Ար ման Ս.-ն սկ սել է ոտ քե րով հար ված ներ հասց նել  Ռու զան Ջ.-ի մարմ նի 
տար բեր մա սե րին, ո րից հե տո տես նե լով, որ նա ան շար ժա ցել է, նրա թևա-
տա կե րից բռնե լով քա շել է շուրջ 30 մետր, թո ղել  Վե դի- Վա նա շեն ավ տո ճա-
նա պար հի աջ մա սում գտնվող խո տե րի վրա ու հե ռա ցել: Ար ման Ս.-ն  ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քում ի րեն լիո վին մե ղա վոր է ճա նա չել և հ րա ժար վել 
ցուց մունք տա լուց։

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

 Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յամբ հաս տատ վել է, որ  Ռու զան Ջ.-ի մա հը 
վրա է հա սել գան գի, կրծքա վան դա կի, ո րո վայ նի, կոն քի, աջ վե րին վեր ջույ-
թի բութ հա մակց ված տրավ մա յից զար գա ցած տրավ մա տիկ հե նո ռա գիկ շո-
կից: 

 Դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յամբ էլ հաս տատ վել է, որ Ար ման Ս.-ն  
ինչ պես ա րար քը կա տա րե լիս, այն պես էլ գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում ե ղել 
է մեղ սու նակ, ա րար քը կա տա րե լիս գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վտան գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել դրանք: 

41. Տե՛ս դատական գործ № ԱՎԴ1/0038/01/16

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ
ՄՏԱԾ ԴԱՏԱՎՃՌՈՎ ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ
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 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Վեր լու ծե լով դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը, դրան ցից 
յու րա քա նաչ յու րը գնա հա տե լով վե րա բե րե լիութ յան, թույ լատ րե լիութ յան, 
իսկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն ի րենց հա մակ ցութ յամբ` գոր ծի լուծ ման հա մար 
բա վա րա րութ յան տե սանկ յու նից՝ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևութ յան, 
որ Ար ման Ս.-ն  կա տա րել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հատ կա նիշ նե րով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յունը (նշված ա րար-
քը պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ 8-15 տա րի ժամ կե տով), ո րը վեր ջինս 
կա տա րել է մե ղա վո րութ յամբ և  այն կա տա րե լու հա մար են թա կա է քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան և  պատ ժի:

Անդ րա դառ նա լով պա տիժ նշա նա կե լիս ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62-րդ  հոդ-
վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա տեքս տում հաշ վի առն վող մեղ մաց նող հան գա մանք-
նե րի չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րոշ մանն42 առ այն, որ «…Դատարանիլայնհայեցողութ
յան շրջանակներում է (...) անձի պատասխանատվությունը մեղմացնող
հանգամանքներիկիրառմանհարցը (...),այնուհանդերձդատարանիայս
լիազորությունըբացարձակչէ,ևորպեսմեղմացնողհաշվիառնվողհան
գամանքներըպետքէբավարարենորոշակիչափանիշների:Դրանքեն.

ա) հանգամանքըպետք է իրական լինի,այսինքն` գործով ձեռք բերված
ապացույցներըպետքէհաստատենդրաառկայությունը,

բ)այնպետքէողջամտորեննվազեցրածլինիանձիկամնրակատարած
արարքիհանրայինվտանգավորությունը,

գ)այն հաստատված ճանաչելիս դատարանըպետք էպահպանիապա
ցուցման ընդհանուր քրեադատավարական կանոնները. հանգամանքի
առկայությունը հաստատողապացույցներըպետք է վերաբերելիև թույ
լատրելիլինեն,դրանքպետքէհետազոտվածլինենդատաքննությանըն
թացքում,ինչպեսնաևպետքէպահպանենապացույցներիստուգմանև
գնահատմանօրենսդրականպահանջները»։

 Գոր ծով ներ կա յաց ված այլ ա պա ցույց ներն ու ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա-
վա կան դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լով դա տավճ ռում ար ձա նագր ված փաս-
տա կան տվյալ նե րի նկատ մամբ՝ դա տա րա նը որ պես ամ բաս տան յալ Ար ման 
Ս.-ի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք հաշ-
վի է ա ռել նախ կի նում դա տա պարտ ված կամ որ ևէ այլ կերպ ա րա տա վոր-
ված չլի նե լու, ե րի տա սարդ լի նե լու հան գա մանք նե րը:  Դա տա րա նը միա ժա- 

42. Տե՛ս մանրամասն ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2007 թ. հունիսի 1-ի Պարույր Բայրամյանի 
վերաբերյալ № ՎԲ-84/07 գործով որոշումը, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=37131 
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մա նակ ար ձա նագ րել է, որ ամ բաս տան յալ Ար ման Ս.-ի պա տաս խա նատ-
վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք ներ չկան։
Արդ յուն քում դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևութ յան, որ Ար ման Ս.-ն  մե ղա-
վոր է, և ն րա նկատ մամբ պետք է պա տիժ նշա նա կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր-
քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի սանկ ցիա յով նա խա տես ված պատ ժա տե սա-
կի` ա զա տազրկ ման ձևով 10 տա րի ժամ կե տով։

 Նա րի նե Դ.43

 Նա րի նե Դ.-ին սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

 Նա րի նե Դ.-ն և Ար թուր Մ.-ն  հա մա տեղ ա մուս նա կան կյան քի ըն թաց քում 
ու նե ցել են 3 ե րե խա: Կ նոջ՝ ի րեն դա վա ճա նե լու կաս կած նե րի պատ ճա ռով՝ 
Ար թուր Մ.-ն  հա ճա խա կի է վի ճել կնոջ հետ, ին չին ա կա նա տես են ե ղել նաև 
նրանց ե րե խա նե րը:  Հեր թա կան ան գամ Ար թուր Մ.-ն կ նոջ հետ վի ճել է 2016 
թ.  սեպ տեմ բե րի 16-ին, և  այդ վե ճը շա րու նակ վել է նաև հա ջորդ օ րը` սեպ-
տեմ բե րի 17-ին, ո րի ժա մա նակ  Նա րի նե Դ.-ն  հայտ նել է, որ ցան կա նում է 
ա մուս նուց բա ժան վել, ին չին ի պա տաս խան՝ Ար թուր Մ.-ն կ նո ջը սպառ նա-
ցել է, որ կսպա նի: 

 Սեպ տեմ բե րի 19-ին Ար թուր Մ.-ն և  Նա րի նե Դ.-ն  միա սին ի րենց ավ տո մե քե-
նա յով գնա ցել են Ար մա վի րի մար զի Ար ևիկ և  Զար թոնք գյուղ` բան ջա րե ղեն 
գնե լու: Դ րա նից հե տո  Նա րի նե Դ.-ն և Ար թուր Մ.-ն  վե րա դար ձել են  Զար-
թոնք գյուղ, որ տեղ վեր ջի նիս հա րա զատ նե րին հան դի պե լուց հե տո մե քե նա-
յով շարժ վել են դե պի Եր ևան: 

 Ճա նա պար հին  Նա րի նե Դ.-ի և Ար թուր Մ.-ի միջև կրկին վի ճա բա նութ յուն 
է ծա գել վեր ջի նիս՝ կնոջ նկատ մամբ դրսևո րած խան դի պատ ճա ռով, ո րի 
ժա մա նակ Ար թուր Մ.-ն սկզ բում մե քե նա յի մեջ, իսկ այ նու հետև մե քե նա յից 
դե պի աջ ըն կած դաշ տա միջ յան հատ վա ծում ծե ծել է կնո ջը` հար վա ծե լով 
նրա մարմ նի տար բեր մա սե րին, ինչ պես նաև ձեռ քով սեղ մել է  Նա րի նե Դ.-ի 
պա րա նո ցին և շն չա հեղձ ա նե լով` սպա նել է նրան:

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

 Գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան կա տար-
ման մեջ ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում Ար թուր Մ.-ն  ի րեն մե ղա վոր է ճա-

43. Տե՛ս դատական գործ № ԱՐԴ/0022/01/17
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նա չել մաս նա կի և  հայտ նել, որ ին քը «պար զա պես» կնո ջը ծե ծել է, բայց 
սպա նե լու դի տա վո րութ յուն չի ու նե ցել: Ի րենց միջև ա ռա ջա ցած վե ճի 
պատճառով նրանք մե քե նա յից դուրս են ե կել, և  Նա րի նե Դ.-ն  ա սել է, որ 
ի րե նից բա ժան վում և գ նում է, ին չին խո չըն դո տե լու նպա տա կով՝ Ար թուր 
Մ.-ն  քա շել է կնոջ հա գուս տից ու մի քա նի ան գամ ձեռ քե րով հար վա ծել՝ 
փոր ձե լով թույլ չտալ, որ հե ռա նա:  Քաշք շու կի պատճառով եր կուսն էլ ըն կել 
են ջրա տա րը։ Ար թուր Մ.-ի պնդմամբ՝ ջրա տա րի մեջ տես նե լով, որ կնոջ 
մա զե րը փա թաթ վել են ծա ռե րի ճյու ղե րին, ու նա ան կա նոն շար ժում ներ է 
կա տա րում, մո տե ցել է նրան, փոր ձել է մա զերն ա ռանձ նաց նել ճյու ղե րից 
և փր կել նրան, սա կայն, կնո ջը ջրից դուրս հա նե լով ափ, զգա ցել է, որ նա 
այլևս չի շարժ վում։

 Դա տաքն նութ յամբ և  գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րով պարզ է դար ձել, որ 
 Նա րի նե Դ.-ի մա հը վրա է հա սել պա րա նո ցի օր գան նե րի՝ բութ ա ռար կա յով 
ան մի ջա կան ներ գոր ծութ յան` սեղ մե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցած մե խա նի-
կա կան շնչա հեղ ձութ յու նից։  Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա-
ցութ յամբ հաս տատ վել է, որ մա հա ցած  Նա րի նե Դ.-ի են թա լեզ վա յին ոս կո րը 
կոտր ված է ե ղել, ո րը ե ղել է թարմ կոտր վածք` ար տա քին սեղմ ման պատ ճա-
ռով, այն է՝ 3 կոտր վածք ձախ կե սին, մե կը՝ աջ կե սին, ո րը բնո րոշ է ձեռ քով 
սեղ մե լուն:  Նա րի նե Դ.-ի մա հը վրա չի հա սել ջրա հեղ ձութ յու նից, այլ մե խա-
նի կա կան շնչա հեղ ձութ յու նից, քա նի որ ջրա հեղձ ման ժա մա նակ կո կոր դի 
և  թո քե րի մեջ ջրի առ կա յութ յուն պետք է լի նի, ին չը բա ցա կա յել է  Նա րի նե 
Դ.-ի մոտ։

 Գոր ծով ներգ րավ ված վկա նե րի ցուց մուն քնե րից պարզ է դար ձել, որ  Նա րի-
նե Դ.-ն  ա մուս նութ յան ըն թաց քում պար բե րա բար են թարկ վել է ըն տա նե կան 
բռնութ յան: Վ կա նե րից մե կի ցուց մուն քի հա մա ձայն՝ ա մուս նութ յան հենց 
սկզբից Ար թուր Մ.-ն դ րել է բազ մա թիվ ար գելք ներ, մաս նա վո րա պես՝ մո-
տա կա խա նութ չգնալ, չբար ևել այն մարդ կանց, ո րոնց նա չի ցան կա նում և  
այլն: Ա ռա ջին ան գամ Ար թուր Մ.-ն  ծե ծել է  Նա րի նե Դ.-ին, երբ վեր ջինս պա-
տու հա նից դուրս է նա յել ցատ կա պա րա նով խա ղա ցող ե րե խա նե րին, իսկ 
ա մու սի նը պատ ճա ռա բա նել է, թե սի րե կա նին է նա յում:  Հե տա գա ա մուս նա-
կան կյան քի ըն թաց քում նման դեպ քե րը պար բե րա բար կրկնվել են։ 

 Հա ման ման դեպ քե րից մե կի ժա մա նակ, ին չի մա սին նշում են նաև  Նա րի-
նե Դ.-ի և Ար թուր Մ.-ի՝ գոր ծով որ պես վկա ներ ներգ րավ ված ան չա փա հաս 
ե րե խա նե րը, «…մոտերեքտարիառաջ,երբմայրիկնաշխատելիսէեղել
պապիկիխանութում,աղբըտարելէ,որթափի,այդժամանակմյուսխա
նութիաշխատողըբարևել էմայրիկին,իսկմայրիկնէլպատասխանել է
բարևին:Հայրիկը,դատեսնելով,բարկացելէմայրիկիվրաևնրանտարել
Սովետաշենի գերեզմանոց: Ճանապարհին մայրիկը զանգահարել էպա
պիկինևօգնությանէկանչել:Պապիկնայդժամանակգնացելևմայրիկին
տունէբերել:ԴրահաջորդօրըհայրիկըմայրիկինտարելէՀոկտեմբերյա
նիինչորդաշտերուսպառնացել,որկխեղդի:Վերջինշրջանումհայրիկը
մայրիկինչէրծեծում,քանիորմայրիկնասելէր,որկդիմիոստիկանութ
յուն»։

 Դեպ քի վայ րում հայտն ված վկա նե րը նշել են, որ երբ ի րենք մո տե ցել են մե-
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քե նա յին, և  փոր ձել են հաս կա նալ, թե ինչ է կա տար վել, նկա տել են Ար թուր 
Մ.-ին՝ նստած մե քե նա յի աջ նստա տե ղին՝ ցրված և  ան տար բեր հա յաց քով։ 
Այն հար ցին, թե ինչ է պա տա հել, վեր ջինս պա տաս խա նել է, որ կնո ջը խեղ-
դել ու գցել է ջու րը։ Վ կա նե րից մե կի հար ցին, թե ին չու, Ար թուր Մ.-ն  պա-
տաս խա նել է՝ «Ըտենցներինըտենցէրպետք»:

 Հարկ է նկա տել, որ ա րար քի կա տար ման պա հին Ար թուր Մ.-ն  ե ղել է մեղ սու-
նակ, իսկ փոր ձաքն նութ յու նից ստաց ված մա զի փոր ձան մու շի մեջ թմրակ-
տիվ և  հո գե մետ բա ղադ րա տար րեր չեն հայտ նա բեր վել, ին չը փաս տում է, 
որ վեր ջինս ա րար քը կա տա րե լիս գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յուն նե րի վտան-
գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել է դրանք։

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

Նշ ված գոր ծով դա տաքն նութ յան ըն թաց քում դա տա րա նը որ պես ամ բաս-
տան յալ Ար թուր Մ.-ի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք է դի տար կել խնամ քին մինչև 14 տա րե կան եր կու ե րե խա նե րի 
առ կա յութ յու նը։  Միև նույն ժա մա նակ դա տա րա նը պա տաս խա նատ վութ-
յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք դա տաքն նութ յամբ չի հայտ նա-
բե րել:

Արդ յուն քում դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Ար թուր Մ.-ն 
 մե ղա վոր է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված հան ցան քում, և ն րա նկատ մամբ պետք է պա տիժ նշա նա կել ա զա-
տազր կում՝ 9 տա րի ժամ կե տով։

 Հե տա գա յում նշված դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է ՀՀ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նում, և Ար թուր Մ.-ի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի մա սով ՀՀ Ար-
մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
դա տավ ճի ռը փո փոխ վել է, և ն շա նակ վել է ա զա տազր կում` 11 տա րի ժամ-
կե տով:

 Սու սան նա Գ.44

 Սու սան նա Գ.-ին սպա նել է ազ գա կա նը. սպա նութ յու նը զու գորդ վել է  Սու-
սան նա Գ.-ի բռնա բա րութ յամբ։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2016 թ.  մա յի սի 10-ին՝ ժա մը 01։00-ից 02։00-ի սահ ման նե րում, հար բած վի-
ճա կում Ար սեն Մ.-ն  սե ռա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նե նա լու նպա տա կով 

44. Տե՛ս դատական գործ № ԼԴ2/0076/01/16
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ո րո շել է գնալ հո րաք րոջ դստեր՝ «շի զոֆ րե նիա պա րա նոիդ ձև, մտա վոր հե-
տամ նա ցութ յուն» ախ տո րո շում ու նե ցող  Սու սան նա Գ.-ի ա ռանձ նա տուն։

Մտ նե լով վեր ջի նիս տուն՝ տե սել է հո րաք րոջ դստերն ան կող նում պառ կած։ 
Նս տե լով նրա մահ ճա կա լին՝ «ան պար կեշտ վար քա գիծ» է դրսևո րել, ին չին 
 Սու սան նա Գ.-ն  ընդ դի մա ցել է։ Դ րա նից հե տո Ար սեն Մ.-ն  հար վա ծել է  Սու-
սան նա Գ.-ին և ն րա ձայնն անլ սե լի դարձ նե լու նպա տա կով մահ ճա կա լի մոտ 
գտնվող պա հա րա նի դա րա կից վերց րել է թա փան ցիկ կպչուն ժա պա վեն և, 
սեղ մե լով  Սու սան նա Գ.-ի ձեռ քե րը, այդ ժա պա վե նով փա կել է վեր ջի նիս բե-
րա նը։ Այ նու հետև կա պել է նրա ձեռ քերն ու սրբի չը դնե լով բե րա նին՝ ու ժեղ 
սեղ մել է և  այդ պես պա հե լով մո տա վո րա պես 5 րո պե՝ տե սել է, որ նա չի 
շարժ վում, և  մա հա ցել է, ին չից հե տո բռնա բա րել է  Սու սան նա Գ.-ին և  կա-
տար ված հան ցա գոր ծութ յան հետ քե րը թաքց նե լու նպա տա կով այ րել է ինչ-
պես այդ, այն պես էլ հար ևան սեն յա կի ան կո ղի նը, որ պես զի այր վի ամ բողջ 
տունն ու դիա կը:

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ամ բաս տան յալ Ար սեն Մ.-ն  թե՛ քրեա կան 
գոր ծի նա խաքն նութ յան, թե՛ դա տաքն նութ յան ըն թաց քում ի րեն լիո վին մե-
ղա վոր է ճա նա չել և  հայտ նել, որ ալ կո հո լա յին հար բա ծութ յան պատ ճա ռով 
չի հաս կա ցել և  չի գի տակ ցել իր գոր ծո ղութ յուն նե րը, մինչ դեռ ստա ցիո նար 
դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան հա մա ձայն` Ար-
սեն Մ.-ն  հան ցան քը կա տա րե լիս ե ղել է մեղ սու նակ, գի տակ ցել է իր գոր-
ծո ղութ յուն նե րի վտան գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել է դրանք։  Հան ցա գոր-
ծութ յու նը կա տա րե լիս նա չի գտնվել հո գե կան գոր ծու նեութ յան ժա մա նա-
կա վոր հի վան դա գին խան գար ված վի ճա կում, ո րը կա րող էր զրկել նրան իր 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վտան գա վո րութ յու նը գի տակ ցե լուց և դ րանք ղե կա վա-
րե լուց։ 

Ար սեն Մ.-ին մեղ սագր ված հան ցան քը, նրա խոս տո վա նա կան ցուց մունք նե-
րից բա ցի, հաս տատ ված է նաև քրեա կան գոր ծի նա խաքն նութ յան ըն թաց-
քում ձեռք բեր ված և  դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րով։

 Դիա կի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան հա մա ձայն` 
 Սու սան նա Գ.-ի մա հը հետ ևանք է մե խա նի կա կան շնչա հեղ ձութ յան, բնո րոշ 
է փա փուկ ա ռար կա նե րով շնչու ղի նե րի փա կե լուն, և շն չու ղի նե րի հա րա-
կից շրջան նե րում՝ քթի, ստո րին ծնո տի լոր ձա թա ղան թի քերծ վածք նե րի և  
ար յու նա զեղ ման առ կա յութ յու նը վկա յում են նշված շրջան նե րում կողմ նա կի 
ան ձի ու ժի գոր ծադր ման մա սին։

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Դա տա րա նը, յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տե լով վե րա բե րե լիութ յան, 
թույ լատ րե լիութ յան, իսկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն ի րենց հա մակ ցութ յան մեջ 
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գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րութ յան տե սանկ յու նից դրանց բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննութ յան վրա հիմ նա վոր է հա մա րել, որ Ար սեն 
Մ.-ն  կա տա րել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 12-րդ 
 կե տով նա խա տես ված ա րար քը, այն է՝ սպա նութ յու նը՝ զու գորդ ված բռնա-
բա րութ յամբ կամ սեք սո ւալ բնույ թի բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րով, ո րը պատժ-
վում է ա զա տազրկ մամբ՝ 12-20 տա րի ժամ կե տով կամ ցմահ:

 Միև նույն ժա մա նակ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ար սեն Մ.-ի պա տաս-
խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք ներ չկան, իսկ նրա 
պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք է հա մար-
վում հան ցա գոր ծութ յունն ալ կո հո լա յին հար բա ծութ յան վի ճա կում կա տա-
րե լը:

Արդ յուն քում Ար սեն Մ.-ն  մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-
րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 12-րդ  կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծութ յան 
կա տար ման մեջ և  դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման՝ 14 տա րի ժամ կե տով։

Ա լի նա Մ.45

Ա լի նա Մ.-ին սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2016 թ.  նո յեմ բե րի 25-ին՝ ժա մը 02:30-ից մինչև 03:00-ն  ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում, խան դի հո ղի շուրջ ա ռա ջա ցած վի ճա բա նութ յան ժա մա նակ 
Ա րամ Մ.-ն  ձեռ քե րով հար ված ներ է հասց րել Ա լի նա Մ.-ի դեմ քին և  մարմ նի 
տար բեր մա սե րին` քթի, մեջ քի, աջ արմն կա յին հո դի, աջ գոտ կա յին շրջա նի 
քերծ վածք նե րի, ձախ ստորկ զա կա յին, աջ բազ կի շրջան նե րի, աջ և  ձախ 
գա գա թա յին շրջան նե րի ար յու նա զե ղում նե րի ձևով, այ նու հետև վեր ջի նիս 
ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լու դի տա վո րութ յամբ խո հա նո ցա յին 
դա նա կով հար վա ծել է Ա լի նա Մ.-ի աջ ազդ րի վե րին եր րոր դի ա ռաջ նա յին 
մա կե րե սին` նրա ա ռող ջութ յա նը դի տա վո րութ յամբ պատ ճա ռե լով աջ դաս-
տա կի 4-րդ  մա տի շրջա նի մա կե րե սա յին կտրված վեր քի, աջ ազդ րի շրջա-
նի ա ռաջ նա յին մա կե րե սի ծակ ված-կտրված վեր քի, քա ռագ լուխ մկա նի, 
փա կեղ նե րի, ազդ րա յին զար կե րա կի, ե րա կի մաս նա կի վնա սու մով ար տա-
քին ար յու նա հո սութ յան առ կա յութ յուն նե րով կյան քին վտանգ սպառ նա ցող 
ծանր վնաս, որ պի սի վնաս վածք ներն անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց րել են Ա լի-
նա Մ.-ի մա հը:

45. Տե՛ս դատական գործ № ԵՇԴ/0024/01/17
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 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Մինչ դա տաքն նութ յունն սկսելն ամ բաս տան յալ Ա րամ Մ.-ն  միջ նոր դել է դա-
տա կան քննութ յունն անց կաց նել ա րա գաց ված կար գով և  հայ տա րա րել է, 
որ ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ի րեն լիո վին մե ղա վոր է ճա նա չում։ 

Նշ ված միջ նոր դութ յու նը բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մից, և ՀՀ քրեա-
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 3753 հոդ վա ծի 5-րդ  մա սով սահ ման ված 
կար գով դա տա րանն ա րա գաց ված կար գով դա տա կան քննութ յուն անց-
կաց նե լիս քրեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի ընդ հա նուր կար-
գով uահ ման ված հե տա զո տութ յուն չի կա տա րել, սա կայն ուuում նաuի րել է 
ամ բաuտան յա լի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րը, պա տաuխա նատ վութ յունն 
ու պա տի ժը մեղ մաց նող և  ծան րաց նող հան գա մանք նե րը:

Արդ յուն քում դա տա րա նը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը 
մեղ մաց նող հան գա մանք ներ հաշ վի է ա ռել այն, որ Ա րամ Մ.-ն  ներ կա յա-
ցել է մե ղա յա կա նով, ա ջակ ցել է հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայտ մա նը, ինչն 
ար տա հայտ վել է նրա նով, որ վեր ջինս մաս նակ ցել է քննչա կան փոր ձա րա-
րութ յա նը, ո րի ժա մա նակ ման րա մասն նկա րագ րել է դեպ քի ման րա մաս նե-
րը, նրա խնամ քին է գտնվում եր րորդ կար գի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
հայ րը։

Որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք՝ 
դա տա րա նը հաշ վի է ա ռել, որ Ա րամ Մ.-ն  հան ցան քը կա տա րել է ալ կո հո լի 
ազ դե ցութ յան տակ: 

Արդ յուն քում դա տա րա նը վճռել է Ա րամ Մ.-ին մե ղա վոր ճա նա չել ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 112-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 14-րդ  կե տով նա խա տես ված 
ա րար քում, այն է՝ դի տա վո րութ յամբ ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե-
լը, որն անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց րել է տու ժո ղի մահ, և  պա տիժ նշա նա կել 
ա զա տազր կում 6 տա րի 8 ա միս ժամ կե տով: 

 Հայ կուշ Ս.46

 Հայ կուշ Ս.-ին սպա նել է խորթ որ դին։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

1988 թ.  դեկ տեմ բե րի 7-ի երկ րա շար ժի պատ ճա ռով  Հով հան նես Չ.-ի մայ րը 
մա հա ցել է, և  նա գտնվել է հոր խնամ քի տակ։ 1991 թ.  հայրն ա մուս նա ցել 

46. Տե՛ս դատական գործ № ՇԴ2/0040/01/16
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է  Հայ կուշ Ս.-ի հետ։  Հոր մահ վա նից հե տո  Հով հան նես Չ.-ն բ նակ վել է  Հայ-
կուշ Ս.-ի հետ։  Հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում  Հով հան նես Չ.-ն  հա ճա խա կի 
է վի ճել  Հայ կուշ Ս.-ի հետ և  ու նե ցել է լար ված հա րա բե րութ յուն ներ։  Հայ կուշ 
Ս.-ն ս պան վել է 2016 թ.  սեպ տեմ բե րի 2-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 3-ն  ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ մարմ նի տար բեր մա սե րին հասց ված վնաս վածք-
նե րի պատ ճա ռով։

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

 Գոր ծով մե ղադր յալ  Հով հան նես Չ.-ի ցուց մուն քե րի հա մա ձայն՝ նշված օ րը 
վեր ջինս տե սել է 2-րդ  կար գի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող իր խորթ մորն 
ի րենց տան բա կի մոտ գտնվող փո ղո ցում. նա, գտնվե լով հո գե կան ան հա-
վա սա րակ շիռ վի ճա կում, ինքն իր հետ խո սե լիս է ե ղել և  ա սել է, որ ցան կա-
նում է տնից հե ռա նալ և  ինչ-որ տեղ գնալ:  Հով հան նես Չ.-ն  ցան կա ցել է  Հայ-
կուշ Ս.-ին տուն տա նել, սա կայն վեր ջինս հա կա ռակ վել է, ին չի պատ ճա ռով 
 Հով հան նես Չ.-ի «նյար դե րը տե ղի են տվել», և  Հայ կուշ Ս.-ի մա զե րից քա շե-
լով՝ տա րել է դե պի տուն:  Ճա նա պար հին բռունց քով հար վա ծել է վեր ջի նիս 
գլխի գա գա թա յին հատ վա ծին, իսկ ձեռ քե րով և  ոտ քե րով մարմ նի տար բեր 
մա սե րին` պատ ճա ռե լով մարմ նա կան վնաս վածք ներ:  Հայ կուշ Ս.-ին ու ժով 
տուն մտցնե լու ըն թաց քում մեջ քից հրել է, ին չի հետ ևան քով վեր ջինս կորց-
րել է հա վա սա րակշ ռութ յունն ու բա կում ըն կել:  Մո տե նա լով  Հայ կուշ Ս.-ին՝ 
տե սել է, որ վեր ջինս ընկ նե լու հետ ևան քով գլխի գա գա թա յին շրջա նում 
ար յու նա հո սող մարմ նա կան վնաս վածք է ստա ցել, ո րից հե տո,  Հայ կուշ Ս.-
ին թևան ցուկ ա նե լով, քա շե լով մտցրել է հյու րա սեն յակ, լվա ցել է գլուխն ու 
պառ կեց րել իր ան կող նում և զ բաղ վել տնա յին գոր ծե րով։ Այդ ըն թաց քում 
տա նը մոտ 250 գրա մի չա փով օ ղի է խմել:  Մո տա վո րա պես 10 րո պե անց 
 Հայ կուշ Ս.-ն, ան կող նուց վեր կե նա լով, ցան կա ցել է տնից հե ռա նալ, սա կայն 
նրան տնից դուրս չթող նե լու նպա տա կով  Հով հան նես Չ.-ն  ձեռ քե րով և  ոտ-
քե րով հար վա ծել է վեր ջի նիս մարմ նի տար բեր մա սե րին և հ յու րա սեն յա կի 
մուտ քի դռան կող քից վերց նե լով հա տակ լվա նա լու փայ տը՝ դրա բռնա կի 
հատ վա ծով հար ված ներ է հասց րել  Հայ կուշ Ս.-ի մեջ քին և  ոտ քե րին: Այ նու-
հետև  Հայ կուշ Ս.-ի նկատ մամբ ուժ գոր ծադ րե լով՝ վեր ջի նիս տա րել և  պառ-
կեց րել է հյու րա սեն յա կի բազ մո ցին և  դուրս է ե կել տնից՝ փա կե լով մուտ քի 
դուռն ու  Հայ կուշ Ս.-ին տա նը թող նե լով միայ նակ։  Լու սա դե մին վե րա դառ-
նա լով տուն՝ տե սել է  Հայ կուշ Ս.-ին բե րանք սի վայր գետ նին ըն կած. նա կեն-
դա նութ յան նշան ներ ցույց չի տվել: 

 Հա մա ձայն դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան՝  Հայ կուշ 
Ս.-ի ստա ցած վնաս վածք նե րը մահ վան պատ ճա ռի հետ գտնվում են ուղ-
ղա կի պատ ճա ռա կան կա պի մեջ.  Հայ կուշ Ս.-ի մա հը պայ մա նա վոր ված է 
սուր թո քա յին ան բա վա րա րութ յամբ, որն էլ պայ մա նա վոր ված է դա տաբժըշ-
կա կան փոր ձաքն նութ յամբ հայտ նա բեր ված գլխի, նստա տե ղի, ձախ ստո-
րին վեր ջույթ նե րի սալ ջարդ վեր քե րով, դեմ քի, պա րա նո ցի, կրծքա վան դա-
կի, գոտ կա տե ղի, վե րին և ս տո րին վեր ջույթ նե րի շրջան նե րի տա րա ծուն 
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քերծ վածք նե րով և  ար յու նա զե ղում նե րով՝ են թա մաշ կա յին ճար պաբջ ջան քի 
ընդգր կու մով, ա ջից 11-րդ  կո ղոսկ րի և  աջ ար մուն կոսկ րի կոտր վածք նե րով, 
շրջա կա հյուս վածք նե րի տա րա ծուն ար յու նա զե ղում նե րով, ո րոնք նպաս տել 
են թո քե րի մանր ու մի ջին մե ծութ յան ա նոթ նե րում ճար պա յին էմ բո լիա յի 
զար գաց մա նը՝ թո քե րի մանր ար յու նա զեղ ման ու ներծծ ման օ ջախ նե րով, 
ար տա հայտ ված այ տու ցով և  էմ ֆի զե մա յով, դիս տե լեկ տա զի օ ջախ նե րով, 
բրոն խոս պազ մով, հեն քի հաս տա ցու մով բոր բո քա յին տար րե րի ին ֆիկ տա-
ցիա յով, թո քի հե մո սի դե րե զով: 

Ս տա ցիո նար դա տա հո գե բու ժա կան և  դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքըն-
նութ յան եզ րա կա ցութ յան հա մա ձայն՝  Հով հան նես Չ.-ն  հո գե կան հի վան-
դութ յուն չու նի, հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լիս վեր ջինս չի գտնվել նաև 
հո գե կան գոր ծու նեութ յան որ ևէ ժա մա նա կա վոր հի վան դա գին խան գար-
ված վի ճա կում, ո րը կա րող էր զրկել նրան գի տակ ցել իր գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վտան գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել դրանք։  Հով հան նես Չ.-ն  հան ցա գոր-
ծութ յու նը կա տա րե լիս կա րող էր գի տակ ցել իր գոր ծո ղութ յուն նե րի վտան-
գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել դրանք, ուս տի ի րեն մեղ սագր վող ա րար քի 
մեջ վեր ջինս ճա նաչ վել է մեղ սու նակ: 

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Գոր ծով ներ կա յաց ված այլ ա պա ցույց նե րը կի րա ռե լով դա տավճ ռում ար ձա-
նագր ված փաս տա կան տվյալ նե րի նկատ մամբ՝ դա տա րա նը ամ բաս տան յալ 
 Հով հան նես Չ.-ի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց-
նող հան գա մանք ներ է դի տել սպա նութ յան դրվա գով ան կեղ ծո րեն զղջա լը, 
խոս տո վա նա կան ցուց մունք տա լը, սպա նութ յան դեպ քի բա ցա հայտ մանն 
ա ջակ ցե լը, իսկ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց-
նող հան գա մանք է հա մա րել ա րարքն ալ կո հո լի ազ դե ցութ յան, ինչ պես նաև 
ա նօգ նա կան և  ի րե նից կախ յալ վի ճա կում գտնվող ան ձի նկատ մամբ կա-
տա րե լը:

 Հե տա զո տե լով գոր ծով ներ կա յաց ված ա պա ցույց ներն ու դրանք գնա հա տե-
լով վե րա բե րե լիութ յան, թույ լատ րե լիութ յան, իսկ ամ բողջ ա պա ցույց ներն 
ի րենց հա մակ ցութ յամբ՝ գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րութ յան տե սանկ-
յու նից դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, որ  Հով հան նես Չ.-ի կա-
տա րած ա րար քը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե րին, և ն րա նկատ մամբ նշա նա կել է պա-
տիժ՝ ա զա տազր կում 10 տա րի ժամ կե տով։
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2) ԴԵՌԵՎՍ ՉԱՎԱՐՏՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ 
ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱ

3) Ն ԴԵՊՔԵՐ

 Կա րի նե Մ.47

 Կա րի նե Մ.-ին սպա նել է դստեր նախ կին ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2016 թ.  հու լի սի 8-ին  Թա գու հի Մ.-ի նախ կին ա մու սին Վ լա դիկ Մ.-ն կ յան քից 
զրկե լու դի տա վո րութ յամբ իր հետ նա խա պես վերց րած կաց նով դա րա նա-
կա լել է  Թա գու հի և  Կա րի նե Մ.-նե րի շեն քի շքա մուտ քում և  անս պա սե լիո-
րեն հետ ևի կող մից հար ձակ վել է վեր ջին նե րիս վրա, նախ կաց նով բազ մա-
թիվ հար ված ներ հասց րել  Թա գու հի Մ.-ի մարմ նի տար բեր մա սե րին` պատ-
ճա ռե լով կյան քին վտանգ սպառ նա ցող ծանր վնաս, ա պա նույն կաց նով 
բազ մա թիվ հար ված ներ է հասց րել շքա մուտ քից դե պի 2-րդ  հարկ տա նող 
աս տի ճան նե րին կանգ նած  Կա րի նե Մ.-ի գլխին և  մարմ նի տար բեր մա սե-
րին` պատ ճա ռե լով կյան քի հետ ան հա մա տե ղե լի մարմ նա կան վնաս վածք-
ներ` կյան քից զրկե լով նրան։

 Թե պետ տա րի ներ շա րու նակ  Թա գու հի Մ.-ն  են թարկ վել է ֆի զի կա կան և 
 հո գե բա նա կան բռնութ յան Վ լա դիկ Մ.-ի կող մից, այ նո ւա մե նայ նիվ, ոս տի-
կա նութ յունն ու դա տա կան մար մին նե րը չեն պաշտ պա նել  Թա գու հի Մ.-ին 
և ն րա ծնող նե րին Վ լա դիկ Մ.-ի բռնութ յու նից և  հե տամ տու մից։  Տար բեր 
ա ռիթ նե րով  Թա գու հի Մ.-ն  ու նրա ծնող նե րը ոս տի կա նութ յա նը տե ղե կաց-
րել են ծե ծի և բռ նութ յան այլ դեպ քե րի մա սին:   Դեպ քե րից մե կից հե տո՝ 2016 
թ.  հուն վա րին, քրեա կան գործ է հա րուց վել, և Վ լա դիկ Մ.-ն  դա տա պարտ վել 
է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 119-րդ  հոդ վա ծով՝ ու ժեղ ֆի զի կա կան ցավ կամ 
մարմ նա կան կամ հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հա մար, ո րի հա-
մար պետք է ա զա տազրկ վեր 6 ա միս ժամ կե տով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած 
բռնութ յան եր կա րատև դեպ քե րին և  Թա գու հի Մ.-ի կյան քին ու ա ռող ջութ-
յա նը սպառ նա ցող ան խու սա փե լի վտան գին՝ Եր ևան քա ղա քի  Շեն գա վի թի 
շրջա նի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը ո րո շել է ա զա տազր կու մը չկի րա ռել 
որ պես պատ ժի տե սակ և  կա տա րո ղի նկատ մամբ նշա նա կել է պայ մա նա-
կան պա տիժ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն: Արդ յուն-
քում Վ լա դիկ Մ.-ն գտն վել է ա զա տութ յան մեջ և  շա րու նա կել  Թա գու հի Մ.-ի 
և ն րա ծնող նե րի նկատ մամբ հե տամ տումն ու ոտնձ գութ յուն նե րը: 

 Կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ այլ տե ղե կատ վութ յուն հա սա-
նե լի չէ, և նշ ված գոր ծով դա տա կան քննութ յու նը դեռևս ա վարտ ված չէ։

47. Տե՛ս դատական գործ № ԵՇԴ/0192/01/16

ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ
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Ա նա նուն զոհ48

Այս կնո ջը սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը.

2016 թ.  սեպ տեմ բե րի 5-ին ժա մը 12:30-ի սահ ման նե րում  Հա կոբ Կ.-ն  ալ կո-
հոլ չա րա շա հե լու շուրջ ծա գած վի ճա բա նութ յան ըն թաց քում հար ված ներ է 
հասց րել իր կնոջ մարմ նի տար բեր մա սե րին՝ ա ռող ջութ յա նը պատ ճա ռե լով 
թեթև հատ կա նիշ ներ չպա րու նա կող մարմ նա կան վնաս վածք ներ, իսկ ե րեք 
օր անց՝ 2016 թ.  սեպ տեմ բե րի 8-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 9-ը ժա մը 03:00-
ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ձեռ քե րով և  ոտ քե րով բազ մա թիվ հար-
ված ներ է հասց րել կնոջ մարմ նի տար բեր հատ ված նե րին՝ հասց նե լով մահ-
վան պատ ճա ռի հետ ան մի ջա կան կա պի մեջ չգտնվող ծանր մարմ նա կան 
վնաս վածք ներ, ա պա նրան կյան քից զրկե լու դի տա վո րութ յամբ՝ ար տա քին 
շնչա ռա կան ու ղի ներն օ տար մարմ նով փա կե լու ե ղա նա կով սպա նել է նրան, 
այ նու հետև զան գա հա րել շտա պօգ նութ յուն:

 Դեպ քի վե րա բեր յալ այլ տե ղե կատ վութ յուն հա սա նե լի չէ, և նշ ված գոր ծով 
դա տա կան քննութ յու նը դեռևս ա վարտ ված չէ։

Ս յու զան նա Գ.49

Ս յու զան նա Գ.-ին սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

 Կաս կա ծե լով ա մուս նա կան ան հա վա տար մութ յան մեջ` խան դի հո ղի վրա 
Ս յու զան նա Գ.-ին կյան քից զրկե լու դի տա վո րութ յամբ  Բախ շի Մ.-ն 2017 թ.  
ապ րի լի 12-ին` ժա մը 18։00-ի սահ ման նե րում, դա րա նա կա լել և ս պա սել է 
կնոջն ու անն կատ հե տապն դել է նրան և  իր մոտ պահ վող KH 32904 գոր ծա-
րա նա յին հա մա րի մեկ փո ղա նի կար ճեց ված փո ղով հրա ցա նից մեկ ան գամ 
կրա կել է Ս յու զան նա Գ.-ի ծոծ րա կին` վեր ջի նիս պատ ճա ռե լով գլխի հրա-
զե նա յին կո տո րա կա յին կույր վի րա վո րում, ին չի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
գլխու ղե ղի կար ևո րա գույն կեն սա կան ֆունկ ցիա նե րի սուր խան գար ման 
պատ ճա ռով Ս յու զան նա Գ.-ն  տե ղում մա հա ցել է:

 Կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ այլ տե ղե կատ վութ յուն հա սա-
նե լի չէ, և նշ ված գոր ծով դա տա կան քննութ յու նը դեռևս ա վարտ ված չէ։

48. Տե՛ս դատական գործ № ԼԴ1/0028/01/17
49. Տե՛ս դատական գործ № ԱՐԴ1/0049/01/17
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3) ԱՆՄԵՂՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 
ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ

 Նի նել Ս.50

 Նի նել Ս.-ին սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2017 թ.  մա յի սի 7-ին՝ ժա մը 03։00-ի սահ ման նե րում,  Կա մո Ս.-ն կ յան քից 
զրկե լու դի տա վո րութ յամբ ավ տո մե քե նա յի ըն թա ցա մա սե րի վե րա նո րոգ-
ման հա մար նա խա տես ված բա նա լիով բազ մա թիվ հար ված ներ է հասց րել 
կնոջ՝  Նի նել Ս.-ի գլխի տար բեր հատ ված նե րին, ին չի հետ ևան քով  Նի նել Ս.-ն 
ս տա ցած մարմ նա կան վնաս վածք նե րից տե ղում մա հա ցել է:

 Կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար  Կա մո Ս.-ին մե ղադ րանք է ա ռա-
ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով:  Նա խաքըն-
նութ յան ըն թաց քում ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում  Կա մո Ս.-ն  ի րեն մե ղա-
վոր է ճա նա չել։ 

 Կա մո Ս.-ին մեղ սագր ված հան ցան քը, նրա խոս տո վա նա կան ցուց մուն քից 
բա ցի, հաս տատ վել է նաև քրեա կան գոր ծի նա խաքն նութ յան ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված և  դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րով։

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

 Նի նել և  Կա մո Ս.-նե րի որ դին իր տված ցուց մուն քում նշել է, որ  Կա մո Ս.-ն 
 դեռևս 2014 թ.  ապ րում է հո գե կան հի վան դութ յամբ «…և խանդիպատ
ճառով միշտանհարկի վիճաբանել է ՆինելՍ.ի հետ, հաճախակի ծեծել
նրան»։  Դեպ քի օ րը  Կա մո Ս.-ն  իր բջջա յին հե ռա խո սա հա մա րով զան գա-
հա րել է որ դուն և  ա սել. «Եսիմարածնարեցի», սա կայն չի պար զա բա նել, 
թե ինչ է ա րել:  Միա ժա մա նակ  Կա մո Ս.-ն  հայտ նել է, որ ցան կա ցել է հրկի զել 
նաև բնա կա րա նը, սա կայն «խղճացելէհարսին», ո րը նույն պես այդ ժա մա-
նակ գտնվել է բնա կա րա նում։

 Գոր ծով ստաց ված դիա կի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա-
ցութ յան հա մա ձայն՝  Նի նել Ս.-ի մա հը վրա է հա սել կյան քի հետ ան հա մա տե-
ղե լի մարմ նա կան վնաս վածք նե րից՝ բաց, բութ գան գու ղե ղա յին վնաս վածք 
ստա նա լու հետ ևան քով, ո րոնք էլ գտնվում են ուղ ղա կի պատ ճա ռա կան կա-
պի մեջ մահ վան հետ։
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 Հա մա ձայն ստա ցիո նար դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա-
կա ցութ յան՝ հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լիս  Կա մո Ս.-ն գտն վել է հի վան-
դա գին խան գար ված վի ճա կում, ա րար քը կա տա րել է ցնո րա զա ռան ցա կան 
ապ րում նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո, ո րը զրկել է նրան իր գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վտան գա վո րութ յու նը գի տակ ցե լուց ու դրանք ղե կա վա րե լուց, ուս տի ի րեն 
մեղ սագր վող ա րար քի նկատ մամբ  Կա մո Ս.-ն  ճա նաչ վել է ան մեղ սու նակ:

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը.

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը՝ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, 
որ  Կա մո Ս.-ին պետք է ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից և 
 պատ ժից. նրա նկատ մամբ կի րա ռել բժշկա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի-
ջոց` հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի հա տուկ տի պի հո գե բու ժա կան բա ժան-
մուն քում հար կա դիր բու ժում:

Օ ֆիկ Խ.51

Օ ֆիկ Խ.-ին սպա նել է որ դին։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2016 թ.  սեպ տեմ բե րի 8-ին՝ ժա մը 15:30-ի սահ ման նե րում, Օ ֆիկ Խ.-ն 
ս պան վել է իր որ դու՝  Տիգ րան Գ.-ի կող մից։  Վեր ջինս, ի րենց տա նը վի ճա բա-
նե լով մոր հետ, նրան կյան քից զրկե լու դի տա վո րութ յամբ դա նա կով բազ մա-
թիվ հար ված ներ է հասց րել Օ ֆիկ Խ.-ի կեն սա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող օր գան նե րին` կրծքա վան դա կի հե տին կե սին, պա րա նո ցի և  ձախ 
թի կուն քա յին շրջան նե րին. ստա ցած մարմ նա կան վնաս վածք նե րից Օ ֆիկ 
Խ.-ն  տե ղում մա հա ցել է:  Կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար  Տիգ րան 
Գ.-ին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 
1-ին մա սով: 

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում  Տիգ րան Գ.-ն  ի րեն մե ղա վոր է ճա նա չել և 
 ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ ի րենց ա ռանձ նա տան խո հա նո ցում վերց-
րել է սե ղա նի վրա դրված փայտ յա կո թով դա նակն ու մո րը մե ղադ րե լով ան-
բա րո յա կա նութ յան մեջ, իր ձեռ քում ե ղած դա նա կով մեկ ան գամ հար վա ծել 
է աջ կող քին, սա կայն դա նա կի բութ լի նե լու պատ ճա ռով չի կա րո ղա ցել նրան 
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վնաս վածք պատ ճա ռել: Այդ պա հին իր մայ րը` Օ ֆիկ Խ.-ն, վա զե լով դուրս է 
ե կել տնից դե պի փո ղոց` օգ նութ յուն խնդրե լու, սա կայն ին քը հե տապն դե լով 
բռնել է նրան: Այդ ժա մա նակ Օ ֆիկ Խ.-ին հա ջող վել է նրա ձեռ քից խլել դա-
նակն ու նե տել ան հայտ ուղ ղութ յամբ, սա կայն նա, գրկե լով մո րը, նրան տե-
ղա փո խել է ի րենց տան հյու րա սեն յակ, մեջ քի վրա պառ կեց րել է հա տա կին 
ու վերց նե լով պա տից կախ ված դա նա կը՝ սկզբից մեկ ան գամ հար վա ծել է 
նրա ո րո վայ նի շրջա նին, այ նու հետև մեկ ան գամ` աջ կող քի շրջա նին, ո րից 
հե տո մո րը շրջե լով դեմ քով դե պի հա տա կը՝ եր կու ան գամ նույն դա նա կով 
հար ված է հասց րել նրա ձախ թի կուն քի շրջան նե րին, այ նու հետև դա նա կը 
մխրճել պա րա նո ցի հե տին մա կե րե սին մինչև վերջ. այն թող նե լով պա րա-
նո ցի մեջ՝ տա նից դուրս է ե կել, ո րից հե տո փո ղո ցում հան դի պել է ի րենց 
հար ևա նին և  հայտ նել, որ սպա նել է մորն ու վեր ջի նիս հե ռա խո սով զան գա-
հա րել է շտա պօգ նութ յուն և  հայտ նել կա տար վա ծի մա սին։

 Գոր ծով ներգ րավ ված վկա նե րից մե կի ցուց մուն քով՝ «Տիգրան Գ.ն վեր
ջիներկուերեքտարիներինիրենտարօրինակէպահել,մորնկատմամբ
առանձնահատուկթշնամականվերաբերմունքէունեցել,անընդհատասել
է,որմայրըիրթշնամինէևթողաչքինչերևա»։Հա ման ման ցուց մունք ներ 
են տվել նաև գոր ծով որ պես վկա ներգ րավ ված այլ ան ձինք։

Ի րա կա նաց ված ստա ցիո նար դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ-
րա կա ցութ յան հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լիս  Տիգ րան Գ.-ն 
գտն վել է հի վան դա գին խան գար ված վի ճա կում, ա րար քը կա տա րել է ցնո-
րա զա ռան ցա կան ապ րում նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո, ո րը զրկել է նրան իր 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վտան գա վո րութ յու նը գի տակ ցե լուց  ու դրանք ղե կա վա-
րե լուց, ուս տի ի րեն մեղ սագր վող ա րար քի նկատ մամբ  Տիգ րան Գ.-ն  ճա նաչ-
վել է ան մեղ սու նակ:

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը՝ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, 
որ  Տիգ րան Գ.-ին պետք է ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից 
և  պատ ժից. նրա նկատ մամբ կի րա ռել բժշկա կան բնույ թի հար կադ րան քի 
մի ջոց` հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի հա տուկ տի պի հո գե բու ժա կան բա-
ժան մուն քում հար կա դիր բու ժում:
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Ա մալ յա Թ.52

Ա մալ յա Թ.-ին սպա նել է ա մու սի նը։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

2017 թ.  հու լի սի 12-ին՝ ժա մը 17։00-ի սահ ման նե րում,  Խա չիկ Թ.-ն, գտնվե-
լով ալ կո հո լի ազ դե ցութ յան տակ, նախ կի նում ի րեն դա վա ճա նե լու կաս-
կա ծան քով և  կեն ցա ղա յին հար ցե րի շուրջ ա ռա ջա ցած վի ճա բա նութ յան 
ըն թաց քում մարմ նա կան վնաս վածք ներ պատ ճա ռե լու դի տա վո րութ յամբ 
բռունց քով հար ված ներ է հասց րել կնոջ՝ Ա մալ յա Թ.-ի գլխի տար բեր հատ-
ված նե րին՝ պատ ճա ռե լով բաց բութ գան գու ղե ղա յին կոտր վածք, գլխու ղե ղի 
սալ ջարդ վնաս վածք ներ, ո րից հե տո Ա մալ յա Թ.-ն  տե ղա փոխ վել է հի վան-
դա նոց և  գի տակ ցութ յան չգա լով՝ հա ջորդ օ րը մա հա ցել է:

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

 Դիա կի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան հա մա ձայն՝ 
Ա մալ յա Թ.-ի մա հը վրա է հա սել գլխու ղե ղի ար յու նա զե ղում նե րից և  մե խա-
նի կա կան շնչա հեղ ձութ յու նից, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են գան գու ղե ղա յին 
բաց բութ վնաս ված քով և շն չա ռա կան ու ղի նե րի լու սանցք նե րի փա կու մով՝ 
մատ նե րով խեղ դու մով:

Ս տաց ված դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան հա-
մա ձայն՝  Խա չիկ Թ.-ի մոտ ախ տո րոշ վել է «Գլ խու ղե ղի ար տե րիոսկ լե րոզ՝ 
փսի խո տիկ խան գա րում նե րով /խան դի զա ռա ցանք/» հո գե կան հի վան դութ-
յուն, ո րը նրա մոտ զար գա ցել է աս տի ճա նա բար և  հի վան դութ յան ար տա-
քին դրսևո րում ներն ար տա հայտ վել են վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում: 
 Հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լիս  Խա չիկ Թ.-ն գտն վել է վե րը նշված վի ճա-
կում, ա րար քը կա տա րել է ցնո րա զա ռան ցա կան ապ րում նե րի ազ դե ցութ-
յան ներ քո, ո րը զրկել է նրան իր գոր ծո ղութ յուն նե րը, գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վտան գա վո րութ յու նը գի տակ ցե լուց ու դրանք ղե կա վա րե լուց, ուս տի ի րեն 
մեղ սագր վող ա րար քի նկատ մամբ  Խա չիկ Թ.-ն  ճա նաչ վել է ան մեղ սու նակ: 

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը.

 Դա տա րա նը, հե տա զո տե լով ներ կա յաց ված ա պա ցույց ներն ու դրանք գնա-
հա տե լով վե րա բե րե լիութ յան, թույ լատ րե լիութ յան, իսկ ամ բողջ ա պա ցույց-
ներն ի րենց հա մակ ցութ յամբ՝ գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րա րութ յան տե-
սանկ յու նից, հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան, որ  Խա չիկ Թ.-ի կա տար ված 
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ա րար քը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112-րդ  հոդ վա ծի 
2-րդ  մա սի 14-րդ  կե տի հատ կա նիշ նե րին, և  հաշ վի առ նե լով, որ հան րո րեն 
վտան գա վոր ա րար քը վեր ջինս կա տա րել է ան մեղ սու նա կութ յան վի ճա կում, 
իր հո գե կան վի ճա կով վտան գա վոր է իր և  այլ ան ձանց հա մար, ուս տի են-
թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան և  պատ ժի, այլ կա րիք ու նի 
հար կադ րա կան բուժ ման։ 

Գ րե տա Ս.53

Գ րե տա Ս.-ին սպա նել է որ դին։

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մութ յու նը

Գ րե տա և  Հով հան նես Ս.-նե րը բնակ վել են միա սին։ Գ րե տա Ս.-ն  տե սո ղա-
կան և  ա ռող ջա կան խնդիր ներ է ու նե ցել, և ն րան խնա մել և  կա րիք նե րը 
հո գա ցել են նրա ծա նոթ նե րը, իսկ որ դին`  Հով հան նես Ս.-ն, մոր խնամ քով չի 
զբաղ վել, վեր ջին նե րիս միջև տար բեր կեն ցա ղա յին հար ցե րի շուրջ հա ճա-
խա կի վի ճա բա նութ յուն ներ են ա ռա ջա ցել, ո րի ըն թաց քում  Հով հան նես Ս.-ն 
 ծե ծել և ս պառ նա ցել է սպա նել մո րը։

 Հով հան նես Ս.-ն մշ տա կան աշ խա տանք չի ու նե ցել, իր կա րիք նե րը հո գա-
լու հա մար հա ճա խա կի Գ րե տա Ս.-ից գու մար է պա հան ջել: Գ րե տա Ս.-ն, 
վա խե նա լով որ դու վար քագ ծից, իր ոսկ յա զար դե րը, խնա յած գու մարն ու 
փաս տաթղ թե րը որ դուց թաքց նե լու հա մար տվել է իր ծա նոթ նե րից մե կին, 
իսկ կեն ցա ղա յին հար ցե րում ի րեն օգ նե լու և  որ դուց պաշտ պա նե լու հա մար 
հա ճա խա կի դի մել է իր մեկ այլ ծա նո թի։

2017 թ.  հու նի սի 18-ին՝ ժա մը 19։00-ի սահ ման նե րում,  Հով հան նես Ս.-ի և 
Գ րե տա Ս.-ի միջև տե ղի ու նե ցած հեր թա կան վի ճա բա նութ յան ըն թաց քում 
 Հով հան նես Ս.-ն Գ րե տա Ս.-ին կյան քից զրկե լու դի տա վո րութ յամբ, պղնձյա 
մե կու սի չով մա լու խը փա թա թե լով վեր ջի նիս պա րա նո ցի շրջա նին և  հան-
գույ ցով ձգե լով, խեղ դա մահ է ա րել նրան։

 Կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար  Հով հան նես Ս.-ին մե ղադ րանք է 
ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

 Դա տաքն նութ յամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րը

Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում  Հով հան նես Ս.-ն  ի րեն մե ղա վոր չի ճա նա չել 
և  ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ իր բնա կա րա նում խեղ դա մահ ար ված 
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կինն իր մայ րը չէ, և  ին քը չի սպա նել իր մո րը։

 Գոր ծով վկա նե րից մե կի ցուց մուն քի հա մա ձայն՝  Հով հան նես Ս.-ն  միշտ 
ճնշել է մո րը, ցան կա ցել, որ Գ րե տա Ս.-ն  շուտ մա հա նա, որ տու նը վա ճա ռի, 
միշտ գու մար է պա հան ջել նրա նից, հա ճա խա կի սպառ նա ցել է նրան, որ 
կսպա նի, կխեղ դի: 

Գ րե տա Ս.-ն  բազ միցս դի մել է ոս տի կա նութ յուն, սա կայն հե տա գա յում իր 
բո ղո քը հետ է վերց րել:  Հա ման ման ցուց մունք ներ են տվել նաև գոր ծով 
ներգ րավ ված մնա ցած վկա նե րը։

 Հա մա ձայն ստա ցիո նար դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա-
կա ցութ յան՝ հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րե լիս  Հով հան նես Ս.-ն գտն վել է 
հի վան դա գին խան գար ված վի ճա կում, ա րար քը կա տա րել է ցնո րա զա ռան-
ցա կան ապ րում նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո, ո րը զրկել է նրան գի տակ ցել 
իր գոր ծո ղութ յուն նե րի վտան գա վո րութ յունն ու ղե կա վա րել դրանք, ուս տի 
ի րեն մեղ սագր վող ա րար քի նկատ մամբ  Հով հան նես Ս.-ն  ճա նաչ վել է ան-
մեղ սու նակ։

 Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը

 Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ-
յան, որ  Հով հան նես Ս.-ին պետք է ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
յու նից ու պատ ժից և ն րա նկատ մամբ կի րա ռել բժշկա կան բնույ թի հար կադ-
րան քի մի ջոց` հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի հա տուկ տի պի հո գե բու ժա-
կան բա ժան մուն քում հար կա դիր բու ժում: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Հե տա զո տութ յան արդ յուն քում ի րա կա նաց ված եզ րա կա ցութ յու նը ներ կա-
յաց վում է 2 են թա վեր նագ րե րի ներ քո։

1)  Քա նա կա կան հե տա զո տութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ ված 
տվյալ ներ

2) Ո րա կա կան հե տա զո տութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ ված 
տվյալ ներ
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1) ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ
ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ԾԵԾ

ԴԱՆԱԿԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2  ԴԵՊՔ

ԾԵԾ  ԲՈՒԹ  ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ

ԽԵՂԴԱՄԱՀ ԱՆԵԼ

ԿԱՑՆԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԿՐԱԿՈՑ

ԿՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ 
ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅԱՄԲ 
ԵՎ ԴԻԱԿԻ ԱՅՐՄԱՄԲ

2  ԴԵՊՔ

4  ԴԵՊՔ

2  ԴԵՊՔ

1  ԴԵՊՔ

1  ԴԵՊՔ

1  ԴԵՊՔ

ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
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ԲՌՆԱՐԱՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

ԱՊՐՈՒՄ Է 
ԱՌԱՆՁԻՆ

ԲՌՆԱՐԱՐԻ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԶՈՀԻ ՀԵՏ

1 ԴԵՊՔ

ԱԶԳԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱՑԻ

 ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ
ԿԱՊԻ ՄԵՋ 
ԳՏՆՎՈՂ 

ԱՆՁ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ  
ԱՅԼ  ԱՆԴԱՄ

1 ԴԵՊՔ 1 ԴԵՊՔ

ՈՐԴԻ/
ԽՈՐԹ ՈՐԴԻ

3  ԴԵՊՔ

ԱՄՈՒՍԻՆ

6  ԴԵՊՔ

ԱՊՐՈՒՄ Է 
ԲՌՆԱՐԱՐԻ ՀԵՏ 

ՆՈՒՅՆ ՏԱՆԸ

9  ԴԵՊՔ
3  ԴԵՊՔ
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ԲՌՆԱՐԱՐԻ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԶՈՀԻ ՀԵՏ

ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ

ՏԱՆ 
ՆԵՐՍՈՒՄ

ՏՆԻՑ 
ԴՈՒՐՍ

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ ՉԷ ԴԱՏԱՎՃԻՌ 3
 ԴԵՊՔ

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ4
 ԴԵՊՔ

ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ 5
 ԴԵՊՔ

8 ԴԵՊՔ 4 ԴԵՊՔ
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ԴԱՏԱՎՃՌԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ 
ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ54

54. Տվյալները ներկայացվում են՝ ըստ ավարտված քրեական գործերի:

ՉԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ
ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ 
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ

ԱՅԼ ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ 
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ

ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ՝
ՈՐՊԵՍ ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ 
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ

ՉԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ

1  
ԴԵՊՔ

1  
ԴԵՊՔ

2  
ԴԵՊՔ

4  
ԴԵՊՔ

3  
ԴԵՊՔ
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2) ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ մի ջո ցը դրա քրեա-
կա նա ցումն է, ին չը կա րող է ի րա կա նաց վել ինչ պես ա ռան ձին հան ցա կազ մի 
նա խա տես մամբ, այն պես էլ օ րենսդ րութ յամբ ընդ հա նուր հան ցա կազ մե րով 
գոր ծե րը քննե լիս՝ տու ժո ղի և բռ նութ յուն գոր ծադ րած ան ձի միջև ըն տա-
նե կան կա պը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող 
հան գա մանք նա խա տե սե լով։ 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 104, 105, 109-113, 117-119, 123-124, 131-134, 137-
142 հոդ ված նե րը55 նա խա տե սում են հան ցա կազ մեր, ո րոնք պրակ տի կա յում 
առնչ վում են ըն տա նե կան բռնութ յա նը, սա կայն չեն սահ մա նա զա տում ըն-
տա նե կան բռնութ յան գոր ծերն այլ քրեա կան գոր ծե րից և  չեն սահ մա նում 
ըն տա նե կան բռնութ յան տար րեր պա րու նա կող գոր ծե րի ո րակ ման կամ 
պատ ժի նշա նակ մանն առնչ վող որ ևէ ա ռանձ նա հատ կութ յուն։

 Դա տա կան պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծեր 
քննե լիս դա տա րան նե րը շատ հա ճախ հաշ վի չեն առ նում.

● հան ցա գոր ծութ յան նա խա պատ մութ յու նը.

● ամ բաս տան յա լի գոր ծած հան ցան քի շար ժա ռի թը.

● հա սա րա կութ յան հա մար վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը: 

 Հա կա ռա կը, դա տա կան գոր ծե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 
ըն տա նե կան բռնութ յան և կ նաս պա նութ յան գոր ծե րի մեծ մա սով դա տա-
րան նե րը պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք 
դա տաքն նութ յամբ առ հա սա րակ չեն հայտ նա բե րում, ինչ պես օ րի նակ՝  Ռու-
զան Ջ.-ի և  Նա րի նե Դ.-ի գոր ծե րում։  Դա տա կան ակ տե րի ու սում նա սի րութ-

55. Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդվածներ 104 (Սպանությունը), 105 (Հոգեկան խիստ 
հուզմունքի վիճակում կատարված սպանությունը), 109 (Անզգուշությամբ մահ պատճառելը), 
110 (Ինքնասպանության հասցնելը), 111 (Ինքնասպանության հակելը), 112 (Դիտավորությամբ 
առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը), 113 (Դիտավորությամբ առողջությանը միջին վնաս 
պատճառելը), 117 (Դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը), 118 (Ծեծը), 119 
(Ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը), 123 (Մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելը), 124 (Վեներական հիվանդությամբ կամ 
այլ սեռավարակներով վարակելը), 131 (Մարդուն  առևանգելը), 132 (Մարդու թրաֆիքինգը կամ 
շահագործումը), 133 (Ազատությունից ապօրինի զրկելը), 134 (Հոգեբուժական հիվանդանոցում 
ապօրինի տեղավորելը կամ պահելը), 137 (Սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու 
կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը), 138 (Բռնաբարությունը), 139 (Սեքսուալ բնույթի բռնի 
գործողությունները), 140 (Սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին 
հարկադրելը), 141 (Սեռական հարաբերությունը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ կամ 
սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ), 142 
(Անառակաբարո գործողությունները):

ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ



  64

յու նը նաև ցույց է տա լիս, որ ան գամ ակն հայտ բռնութ յան գոր ծադր ման 
փաս տը նկա րագ րե լիս հա մա պա տաս խան ա րար քը չի ո րակ վում որ պես 
կնոջ նկատ մամբ բռնութ յան գոր ծադ րում, փո խա րե նը դա տա կան ակ տում 
հա մա պա տաս խան ի րա վի ճա կը նկա րագր վում է՝ օգ տա գոր ծե լով ա ռա վել 
մեղմ «քաշք շուկ», «ան պար կեշտ վարք» բա ռե րը, ին չը կա րող ենք տես նել, 
օ րի նակ,  Նա րի նե Դ.-ի գոր ծում՝ վեր ջի նիս նկատ մամբ բռնութ յան տե սա-
րան նե րը նկա րագ րե լիս կամ  Սու սան նա Գ.-ի գոր ծում սե ռա կան ոտնձ գութ-
յան և բռ նա բա րութ յա նը նա խոր դող տե սա րան նե րը նկա րագ րե լիս։

Ա ռա վել մեղմ, իսկ ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ «ար դա րաց նող» պար զա բա-
նում նե րի հան դի պում ենք նաև այլ գոր ծե րում, ինչ պես օ րի նակ՝  Հայ կուշ 
Ս.-ի նկատ մամբ բռնութ յան գոր ծադ րու մը «հիմ նա վոր վում» է  Հով հան նես 
Չ.-ի «նյար դե րը տե ղի են տվել» ար տա հայ տութ յամբ։

 Կա տար ված բռնութ յուն նե րի բնու թագր ման թե րութ յուն նե րը փաս տում են 
նաև այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման թե րութ յուն նե րի մա սին։ Քն-
նարկ ված գոր ծե րով ակն հայտ բռնութ յան, այդ թվում՝ սե ռա կան բռնութ-
յան դեպ քե րը քննար կե լիս դա տա րան ներն առ հա սա րակ չեն անդ րա դար ձել 
բռնութ յամբ զո հին տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հան գա ման քին և  պատ ճառ-
ված տա ռա պան քը չեն ո րա կել որ պես հան ցա գոր ծութ յու նը ծան րաց նող 
հան գա մանք պա տաս խա նատ վութ յան և  պատ ժի հար ցե րը քննար կե լիս։ 
 Փո խա րե նը բռնութ յան և կ նաս պա նութ յան դեպ քե րը նկա րագ րե լիս սահ-
մա նա փակ վել են ա ռա վել մեղմ բնո րո շում նե րով, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ 
«հայտ նա բեր վել» են պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք ներ։

 Զե կույ ցի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր ված դա տա կան ակ տե րը նաև փաս-
տում են, որ ըն տա նե կան բռնութ յան, ինչ պես նաև կնաս պա նութ յան գոր-
ծեր քննե լիս դա տա րան ները որ ևէ կերպ չեն քննար կում գոր ծով տու ժող-
նե րի նկատ մամբ բռնութ յան պար բե րա կան լի նե լու հան գա ման քը, մինչ դեռ 
ներ կա յաց ված գոր ծե րով որ պես վկա ներգ րավ ված ան ձինք (տե՛ս, օ րի նակ՝ 
 Նա րի նե Դ.-ի,  Հայ կուշ Ս.-ի,  Կա րի նե Մ.-ի,  Նի նել Ս.-ի, Գ րե տա Ս.-ի դա տա-
կան գոր ծե րը) մեծ մա սամբ նշում են բռնա րա րի՝ բռնութ յուն գոր ծադ րե լու 
շա րու նա կա կա նութ յան մա սին։ 

 Սու սան նա Գ.-ի դա տա կան գոր ծում բազ միցս նշվում է, որ Ար սեն Մ.-ն  պար-
բե րա բար այ ցե լել է նրան, սա կայն ինչ պես գոր ծի նա խաքն նութ յան, այն պես 
էլ դա տաքն նութ յան ըն թաց քում հստակ քայ լեր չեն ձեռ նարկ վել պար զե-
լու  Սու սան նա Գ.-ի նկատ մամբ շա րու նա կա կան բռնութ յան գոր ծադր ման 
փաս տը, ին չը կա րող էր դի տարկ վել որ պես ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք 
Ար սեն Մ.-ի պա տաս խա նատ վութ յան և  պատ ժի հար ցը ո րո շե լիս:  Մինչ դեռ 
նշված գոր ծով դա տա րա նը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը 
ծան րաց նող միակ հան գա մանք է դի տար կել հան ցա գոր ծութ յունն ալ կո հո-
լա յին հար բա ծութ յան վի ճա կում կա տա րե լը, ին չը զե կույ ցում ներ կա յաց ված 
գոր ծե րում (տե՛ս նաև Ա լի նա Մ.-ի,  Հայ կուշ Ս.-ի գոր ծե րը) ընդ հա նուր առ-
մամբ դա տա րա նի կող մից պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց-
նող միակ հան գա մանքն է դի տարկ վել (բա ցա ռութ յամբ  Հայ կուշ Ս.-ի դա-
տա կան գոր ծի, որ տեղ դա տա րա նը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յունն 
ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք է հա մա րել ա րարքն ալ կո հո լի ազ դե-
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ցութ յան, ինչ պես նաև ա նօգ նա կան և  ի րե նից կախ յալ վի ճա կում գտնվող 
ան ձի նկատ մամբ կա տա րե լը)։

Ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծադր ման պար բե րա կա նութ յան ան տես-
ման, ինչ պես նաև պե տութ յան կող մից կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
բռնութ յու նից և  չա րա շա հու մից պաշտ պա նե լու պար տա կա նութ յան ի րա-
կա նաց ման ձա խող ման ակն հայտ օ րի նակ նե րից է նաև  Կա րի նե Մ.-ի գոր ծը, 
երբ ոս տի կա նութ յան ան գոր ծութ յունն ու դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված 
ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ պա տաս խա նատ վութ յան մի ջո ցը Վ լա դիկ Մ.-ի 
հա մար ստեղ ծել են ան պատ ժե լիութ յան մթնո լորտ՝ նպաս տե լով նրա՝ այդ 
հան ցա գոր ծութ յան ի րա կա նաց մա նը։

Ակն հայտ ըն տա նե կան բռնութ յան տար րեր պա րու նա կող գոր ծե րով դա-
տա րան նե րը որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք են դի տար կում, օ րի նակ, ամ բաս տան յա լի մե ղա յա կա նով ներ-
կա յա նա լը (տե՛ս Ա լի նա Մ.-ի գոր ծով դա տա կան ակ տը) կամ վեր ջի նիս ե րի-
տա սարդ լի նե լու հան գա ման քը (տե՛ս  Ռու զան նա Ջ.-ի գոր ծով դա տա կան 
ակ տը), ան կեղ ծո րեն զղջա լը, խոս տո վա նա կան ցուց մունք տա լը կամ դեպ-
քի բա ցա հայտ մանն ա ջակ ցե լը (տե՛ս  Հայ կուշ Ս.-ի գոր ծով դա տա կան ակ-
տը)։ Ո րոշ դեպ քե րում էլ պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող 
հան գա մանք է դի տարկ վում ամ բաս տան յա լի խնամ քին մինչև 14 տա րե կան 
ե րե խա նե րի (տե՛ս  Նա րի նե Դ.-ի գոր ծով դա տա կան ակ տը) առ կա յութ յունն 
այն պա րա գա յում, երբ նույն գոր ծե րով տու ժո ղը փաս տա ցի ըն տա նե կան 
բռնութ յան է են թարկ վել այդ նույն ան չա փա հաս ե րե խա նե րի ներ կա յութ-
յամբ։

 Դա տա կան պրակ տի կա յի նման տրա մա բա նութ յունն ուղ ղա կի հա կա-
սում է վեր ևում քննարկ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած այն 
դիր քորշ մա նը, որ «…որպես մեղմացնող հաշվի առնվող հանգամանքնե
րը պետք է ողջամտորեն նվազեցրած լինեն անձի կամ նրա կատարած
արարքիհանրայինվտանգավորությունը», մինչ դեռ ըն տա նե կան բռնութ-
յան դեպ քե րը որ ևէ կերպ չեն կա րող հա մար վել որ պես ա րար քի հան րա յին 
վտան գա վո րութ յու նը նվա զեց նող հան գա մանք, և, հետ ևա բար, նման տար-
րեր պա րու նա կող գոր ծե րի քննութ յան ըն թաց քում դա տա րան նե րը չպետք 
է վե րո շա րադր յալ հիմ քե րը դի տար կեն որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու 
պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք ներ։

 Վե րո շա րադր յալ կար գա վո րում ներն ու պրակ տի կան ուղ ղա կի հա կա-
սութ յան մեջ են գտնվում նաև Եվ րո պա յի խորհր դի « Կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քարի 
մա սին» կոն վեն ցիա յի (Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա)56 հետ, ո րը  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը ստո րագ րել է 2018 թ.  հուն վա րի 18-ին57։

56. Տե՛ս https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462533 
57. Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures 
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 Կոն վեն ցիա յի 46-րդ  հոդ վա ծով մաս նա կից պե տութ յուն նե րին կոչ է ար վում 
ա պա հո վել, որ կոն վեն ցիա յի կար գա վոր ման ա ռար կա հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի մա սով դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս հաշ վի առն վեն ո րո շա կի ծան րաց նող 
հան գա մանք ներ.

• ա) հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է նախ կին կամ ներ կա յիս 
ա մուս նու/կնոջ կամ զու գըն կե րոջ նկատ մամբ՝ ներ պե տա կան ի րա-
վուն քում դրանց տրված ի մաս տով, ըն տա նի քի ան դա մի, տու ժո ղի 
հետ հա մա տեղ բնակ վող կամ տու ժո ղի նկատ մամբ ու նե ցած իշ խա-
նութ յու նը չա րա շա հած ան ձի կող մից,

• բ) հան ցա գոր ծութ յու նը կամ հա մա սեռ հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րը կա տար վել են շա րու նա կա բար, 

• գ) հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է ո րո շա կի հան գա մանք-
նե րի բե րու մով խո ցե լի վի ճա կի մեջ հայտն ված ան ձի նկատ մամբ, 

• դ) հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է ե րե խա յի նկատ մամբ 
կամ ե րե խա յի ներ կա յութ յամբ, 

• ե) հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է միաս նա բար գոր ծող եր-
կու կամ ա վե լի ան ձանց կող մից, 

• զ) հան ցա գոր ծութ յու նը հետ ևել է ծայ րա հեղ բռնութ յան գոր-
ծադր մա նը կամ զու գորդ վել նման բռնութ յուն գոր ծադ րե լով, 

• է) հան ցա գոր ծութ յու նը կա տար վել է զեն քի գոր ծադր մամբ 
կամ դրա գոր ծադր ման սպառ նա լի քով, 

• ը) հան ցա գոր ծութ յամբ տու ժո ղին պատ ճառ վել է ծանր ֆի զի-
կա կան կամ հո գե բա նա կան վնաս, 

• թ) կա տա րո ղը նախ կի նում դա տա պարտ վել է նմա նա տիպ 
բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար։ 

Քն նար կե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա-
տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք նե րի կար գա վո րում նե րը Ս տամ բու լի կոն-
վեն ցիա յի կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում՝ կա րող ենք փաս տել, որ ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 63-րդ  հոդ վա ծը, ո րը նա խա տե սում է պա տաս խա-
նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք նե րը, որ պես այդ պի-
սիք չի նա խա տե սում. 

● կնոջ կամ ա մուս նու, զու գըն կեր նե րի, ըն տա նի քի այլ ան դամ-
նե րի կամ հա մա տեղ բնակ վող նե րի նկատ մամբ կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րը (Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի 46 (ա) հոդ ված), 

● ե րե խա յի ներ կա յութ յամբ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րը (Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի 46 (դ) հոդ ված), 
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● զեն քի գոր ծադր մամբ կամ դրա գոր ծադր ման սպառ նա լի քով 
կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը (Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի 46 
(է) հոդ ված): 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված մյուս բո լոր ծան րաց նող հան գա-
մանք նե րը հա մա պա տաս խա նում են Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե-
րին։ 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ անդ րա դառ նա լով ըն տա նե կան 
բռնութ յան գոր ծե րով ծան րաց նող հան գա մանք նե րի ամ րագր ման անհ րա-
ժեշ տութ յա նը՝ հա ճախ է նշվում, որ դա կա րե լի է հիմ նա վո րել նաև այն հան-
գա ման քով, որ «նույն հանցագործությունը զուգընկեր չհանդիսացող այլ
անձանցկողմիցկատարելըտուժողինավելիքիչտառապանքէպատճա
ռում»58։

Ըն տա նե կան բռնութ յունն ա ռան ձին հան ցա կազ մով քրեա կա նաց նե լու անհ-
րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ կա րե լի է ներ կա յաց նել նաև այլ փաս տարկ ներ։ 
Ա ռան ձին հան ցա կազ մե րի տես քով սահ մա նումն ա ռա վել հստա կեց նում է 
այն հան գա ման քը, որ ըն տա նե կան բռնութ յու նը հան ցա գոր ծութ յուն է և  չի 
հան դուրժ վե լու հա սա րա կութ յան կող մից: Այս հար ցի՝ օ րենսդ րա կան դաշ-
տում ամ րագ րու մը ևս  մի կար ևոր մի ջոց է ժխտե լու այն գա ղա փա րը, որ 
բռնութ յու նը մաս նա վոր կամ ըն տա նե կան հարց է: 

 Հարկ է նկա տել, որ Եվ րո պա կան միութ յան 10 ան դամ պե տութ յուն ներն 
ի րենց օ րենսդ րութ յամբ ըն տա նե կան բռնութ յունն ա ռան ձին հան ցա կազ մով 
ամ րագ րել են որ պես քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք59: Օ րի նակ՝ Իս պա նիա յի 
քրեա կան օ րենսգր քով60 քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն է սահ ման վում 
այն ան ձի նկատ մամբ «…ովպարբերաբարֆիզիկականկամհոգեբանա
կանբռնությունէկիրառումայնանձիդեմ,որընրաամուսնականզուգըն
կերնէկամեղելէնրաամուսնականզուգընկերըկամորըկապվածէկամ
կապվածէեղելնրահետհուզականկապով,նույնիսկեթեչիբնակվումև
չիբնակվելվերջինիսհետհամատեղ…»:Նշ ված հան ցա կազ մի կար գա վոր-
ման շրջա նակն ի րա կա նում բա վա կա նին լայն է և  նե րա ռում է նաև նույն 
ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են բա րե կամ նե րի նկատ մամբ։

58. Տե՛ս Հեգեմանն-Ուայթ, «Եվրոպայի խորհրդի՝ անդամ պետություններին ուղղված «Կանանց 
նկատմամբ բռնության պաշտպանության մասին» № (2002) 5 հանձնարարականի իրականացման 
4-րդ փուլի մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծական ուսումնասիրություն», Եվրոպայի 
խորհուրդ, 2004 թ.:
59. Տե՛ս «Իրագործելիության ուսումնասիրություն` կանանց, երեխաների, սեռական կողմնորոշման 
դեմ բռնության վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը ստանդարտացնելու հնարավորությունների և 
կարիքների մասին», Եվրոպական հանձնաժողով, 2010 թ.:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20110405MLT17038/media_20110405MLT17038.pdf 
60.Տե՛ս հոդված 173, https://www.legislationline.org/download/action/download/id/6443/file/Spain_CC_
am2013_en.pdf 
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 Հարկ է նկա տել նաև, որ պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ ըն տա նե կան բռնութ-
յան քրեա կա նա ցու մը ոչ միայն ե րաշ խա վո րում է ան հա տի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը, այլև կար ևոր ե րաշ խիք է հա մար վում պե տութ յան պա-
տաս խա նատ վութ յան հար ցը  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քով հաս տատ ված ո րո շում նե րի հա մա տեքս-
տում քննե լիս։ «Ե րե միան և  այլք ընդ դեմ  Մոլ դո վա յի» գոր ծով61 Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը նշել է, որ «… Մոլդովայիօրենսդրությունըհատուկքրեական
պատիժ է սահմանել ընտանիքիանդամների նկատմամբ իրականացվող
բռնությանդեպքերիհամար»և  արդ յուն քում եզ րա կաց րել է, որ այդ կերպ
«…պետական մարմիններն ապահովել են օրենսդրական կառուցակար
գեր,որոնքթույլենտալիսմիջոցներկիրառելընտանեկանբռնությանհա
մարմեղադրվողանձանցնկատմամբ»:

Անհ րա ժեշտ է միա ժա մա նակ ընդգ ծել, որ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե-
րին արդ յու նա վետ ար ձա գան քե լու գոր ծըն թա ցում խնդրա հա րույց է նաև 
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ  կե տով նա խա-
տես ված՝ պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա ման-
քը, այն է՝ տու ժո ղի վար քագ ծի հա կա բա րո յա կա նութ յու նը, ո րով պայ մա նա-
վոր վել է հան ցա գոր ծութ յու նը: 

 Հարկ է նկա տել, որ սույն զե կույ ցում քննարկ ված կնաս պա նութ յան դեպ քե-
րում կա նանց մեծ մա սամբ կաս կա ծել են ան հա վա տար մութ յան կամ ան բա-
րո յա կա նութ յան մեջ (տե՛ս  Ռու զան նա Ջ.-ի,  Նա րի նե Դ.-ի, Ս յու զան նա Գ.-ի, 
Օ ֆիկ Խ.-ի, Ա մալ յա Թ.-ի,  Նի նել Ս.-ի, Ա լի նա Մ.-ի գոր ծե րով դա տա կան ակ-
տե րը): 

Ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծե րով նման մեղ մաց նող հան գա մանք նա խա-
տե սելն առն վազն հա կա սութ յուն է ա ռա ջաց նում Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի 
կար գա վո րում նե րի հետ, ո րի 42-րդ  հոդ վա ծով նե րառ վում է հստակ ար գելք 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան, այդ թվում՝ ըն տա նե կան բռնութ յան, պատ-
մա կա նո րեն օգ տա գործ ված ար դա րա ցում նե րի վե րա բեր յալ։ 

 Կոն վեն ցիա յով սահ ման վում է, որ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը պետք է ձեռ-
նար կեն մի ջոց ներ` ա պա հո վե լու, որ մշա կույ թը, սո վո րույ թը, կրո նը, ա վան-
դույ թը կամ, այս պես կոչ ված, «պա տի վը» չդիտ վեն որ պես կոն վեն ցիա յում 
նշված որ ևէ հան ցա գոր ծութ յան ար դա րա ցում։ 

Աս վա ծից հետ ևում է, որ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են ա պա-
հո վել, որ պես զի մե ղադր յա լի՝ իր ա րարքն ար դա րաց նող որ ևէ հիմ նա վո րում 
առ այն, որ գոր ծո ղութ յու նը կա տար վել է կան խե լու կամ պատ ժե լու տու-
ժո ղի՝ մշա կու թա յին, կրո նա կան, սո ցիա լա կան կամ ա վան դա կան նոր մե-

61. Տե՛ս «Երեմիան և այլք ընդդեմ Մոլդովայի» 2013 թ. մայիսի 28-ի գործով ՄԻԵԴ վճիռ, գանգատ № 
3564/11, https://rm.coe.int/16805a32af 
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րի, կամ պատ շաճ վար քագ ծի, սո վո րույթ նե րի են թադր վող, ըն կալ վող կամ 
փաս տա ցի խախ տում նե րը, չդիտ վի որ պես քրեո րեն պատ ժե լի ա րար քի ար-
դա րա ցում:

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ նման ի րա վա նոր մի առ կա յութ յունն ա ռա վել 
խնդրա հա րույց է՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ կի նը հայ կա-
կան հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գում դիտ վում է իբրև սե փա կա նութ յուն 
ա րա կան իշ խա նութ յան դրսևոր ման ու հաս տատ ման: Կ նոջ ստո րա դաս լի-
նե լու հա մոզ մուն քի գե րա կա յութ յու նը թույ լատ րե լի է դարձ նում հա ման ման 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տա րումն ու ար դա րա ցում ներ փնտրում՝ դրանք 
ո րա կե լով իբրև կնոջ վար քի հա կա բա րո յա կա նութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ։

Կր կին անդ րա դառ նա լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի կար գա վո րում նե րին՝ 
պետք է նշել, որ օ րենս գիր քը չի նե րա ռում հա տուկ դրույթ ներ կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։ Ա վե լին, օ րենսգր քով մար դու ի րա-
վունք նե րի խախտ ման այս ձևի՝ ան ձի սե ռով պայ մա նա վոր ված բնույ թը կամ 
հա տուկ դի նա մի կան հաշ վի առ նե լու որ ևէ կոնկ րետ մե խա նիզմ առ կա չէ: 
Օ րենսգր քով կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը կամ ըն տա նե կան բռնութ-
յու նը որ ևէ կերպ սահ ման ված չէ, և  նա խա տես ված չեն նաև տու ժո ղի սե-
ռը կամ տու ժո ղի և  հան ցանք կա տա րած ան ձի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը 
հաշ վի առ նող դրույթ ներ։

 Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կան խար գել ման, բռնութ յու նից տու ժած նե-
րի պաշտ պա նութ յան և  հան ցանք կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ քրեա-
կան հե տապնդ ման հա մար արդ յու նա վետ օ րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գե-
րի ա պա հով ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է քրեա կան օ րենսդ րութ յամբ հա-
մա պար փակ կար գա վո րում ներ նա խա տե սել ան ձի` սե ռի հիմ քով բռնութ յան 
բո լոր ձևե րին՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րին: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

 Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կան խար գել ման, ինչ պես նաև ըն տա նե-
կան բռնութ յան և կ նաս պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կան խար գե-
լե լու և  ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տը վե րաց նե լու հա մար  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը պետք է ըն դու նի անհ րա ժեշտ, արդ յու նա վետ օ րենսդ-
րա կան կա ռու ցա կար գեր և  ա պա հո վի դրանց պատ ճաշ գոր ծու նեութ յան 
ի րա կա նա ցու մը։

1)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը պետք է վա վե րաց նի Եվ րո-
պա յի խորհր դի « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ-
յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» կոն վեն ցիան (Ս տամ բու-
լի կոն վեն ցիա):

2) Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մամբ անհ րա ժեշտ է փո փո-
խութ յուն ներ կա տա րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում՝ այն հա մա պա տաս խա-
նեց նե լով կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա-
բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։

3)  Մինչ Ս տամ բու լի կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցումն անհ րա ժեշտ է փո-
փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում։  Մաս-
նա վո րա պես՝

● Ա ռան ձին հան ցա կազ մով պետք է քրեա կա նաց վի ըն տա նե-
կան բռնութ յու նը։

● ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 63-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ րագր-
ված պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք նե րի 
շար քում անհ րա ժեշտ է.

o լրաց նել ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծադ րու մը՝ որ պես պա-
տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք,

o լրաց նել ան ձի սե ռի հիմ քով բռնութ յան բո լոր ձևե րի ի րա կա-
նա ցու մը՝ որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան-
գա մանք,

o լրաց նել կնոջ/ա մուս նու, զու գըն կեր նե րի, ըն տա նի քի այլ ան-
դամ նե րի կամ հա մա տեղ բնակ վող ան ձանց նկատ մամբ կա տար ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը՝ որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան-
րաց նող հան գա մանք,
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o լրաց նել ե րե խա յի ներ կա յութ յամբ կա տար ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րը՝ որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող 
հան գա մանք,

o լրաց նել զեն քի գոր ծադր մամբ կամ դրա գոր ծադր ման սպառ-
նա լի քով կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը՝ որ պես պա տաս խա նատ-
վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք։

● Ու ժը կորց րած պետք է ճա նա չել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62-
րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7)-րդ  կե տով նա խա տես ված տու ժո ղի վար քագ ծի 
հա կա բա րո յա կա նութ յու նը, ո րով պայ մա նա վոր վել է հան ցա գոր ծութ յու նը՝ 
որ պես պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք։

Ք րեա կան օ րենսդ րութ յան փո փո խութ յուն նե րից զատ՝ անհ րա ժեշտ է.

4)  Պար բե րա բար և  պար տա դիր կազ մա կեր պել հա մա պա տաս խան 
մաս նա գետ նե րի (դա տա վոր ներ, դա տա խազ ներ, քննիչ ներ և  այլն) հա մար 
դա սըն թաց ներ՝ կնաս պա նութ յան, ըն տա նե կան բռնութ յան կա պակ ցութ-
յամբ առ կա մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ՝ հա տուկ ու շադ րութ-
յուն դարձ նե լով կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան վե րա բեր յալ առ կա կարծ-
րա տի պե րի վե րաց մա նը։ 

5)  Պար բե րա բար մշա կել և  ի րա կա նաց նել ծրագ րեր՝ ուղղ ված ըն-
տա նե կան բռնութ յան կան խար գել մանն ու հա սա րա կութ յան ի րա զեկ վա-
ծութ յան բարձ րաց մա նը։
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

 Գեն դեր
 Տար բեր սե ռի ան ձանց սո ցիա լա պես ամ րագր ված վարք, կա նանց և տ ղա-
մարդ կանց միջև հա րա բե րութ յուն նե րի սո ցիա լա կան պատ կե րա ցում (հա-
յե ցա կետ), որն ար տա հայտ վում է հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե-
րում՝ նե րառ յալ քա ղա քա կա նութ յու նը, տնտե սութ յու նը, ա ռող ջա պա հութ-
յու նը, գի տութ յու նը, ի րա վուն քը, մշա կույթն ու կրթութ յու նը:

 Գեն դե րա յին խտրա կա նութ յուն
 Գեն դե րա յին նա խա պա շար մունք նե րի, կարծ րա տի պե րի, սե ռի հատ կա-
նի շով ան ձանց ի րա վունք ներն ու շա հե րը սահ մա նա փա կող ցան կա ցած 
տար բե րա կում, բա ցա ռում կամ նա խա պատ վութ յուն, որն ուղղ ված է կամ 
հան գեց նում է քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և 
 հա սա րա կա կան կյան քի այլ ո լորտ նե րում կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա-
վա հա վա սա րութ յան ճա նաչ ման, օգ տա գործ ման կամ ի րա կա նաց ման սահ-
մա նա փակ մա նը կամ վե րաց մա նը: 

 Գեն դե րա յին ուղ ղա կի խտրա կա նութ յուն

 Սե ռա յին պատ կա նե լիութ յունն ուղ ղա կիո րեն մատ նան շող խտրա կա նութ-
յուն: 

 Գեն դե րա յին ա նուղ ղա կի խտրա կա նութ յուն
Խտ րա կա նութ յուն՝ ա ռանց սե ռա յին պատ կա նե լիութ յան ուղ ղա կի մատ-
նանշ ման: 

 Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յուն 

Են թադ րում է հա վա սար վե րա բեր մուն քի և  սե ռով պայ մա նա վոր ված 
խտրա կա նութ յու նից զերծ պայ ման նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի առ կա-
յութ յուն հա սա րա կութ յու նում: 

 Գեն դե րա յին բռնութ յուն
Բռ նութ յուն, որն ա ռա ջա նում է գեն դե րա յին դե րե րից բխող ակն կա լիք նե րի 
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և  հա մա պա տաս խան հա րա բե րութ յուն նե րում ու ժի ան հա վա սար բաշխ-
ման հետ ևան քով։

Ըն տա նե կան բռնութ յուն 
 Ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սե ռա կան և տն տե սա կան բռնութ յան բո լոր 
դրսևո րում ներն ինչ պես ըն տա նի քի ներ սում, այն պես էլ նախ կին կամ ներ-
կա յիս ա մու սին նե րի կամ զու գըն կեր նե րի միջև՝ ան կախ նրա նից, թե կա-
տա րո ղը բնակ վում կամ բնակ վել է տու ժո ղի հետ նույն բնա կա րա նում, թե ոչ:

Կ նատ յա ցութ յուն 

 Կա նանց և  աղ ջիկ նե րի՝ որ պես ա ռան ձին խմբի հան դեպ հա մա կար գա յին 
ա տե լութ յու նը, ար հա մար հան քը և  նա խա պա շա րում նե րը:

Կ նաս պա նութ յուն (ֆե մի ցիդ) 
 Կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սպա նութ յուն՝ նրանց գեն դե րա յին պատ կա նե լութ-
յան հիմ քով, ո րը պայ մա նա վոր ված է գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան և 
ն րանց կյան քի և  մարմ նի վրա հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի կող մից ու ժի 
և  իշ խա նութ յան հաս տատ ման հան գա մանք նե րով: 

 Հայ րիշ խա նութ յուն 
 Հա սա րա կա կան կազ մա վոր ման ձև, որ տեղ տղա մարդն է հան դի սա նում 
քա ղա քա կան իշ խա նութ յան հիմ նա կան կրողն ու բա րո յա կան հե ղի նա կութ-
յու նը:  Հայ րիշ խա նութ յա նը բնո րոշ է տղա մարդ կա յին իշ խա նութ յան ինս տի-
տու տի և տ ղա մարդ կա յին ար տո նութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը, միա ժա մա-
նակ կա նանց են թա կա յութ յունն ու են թա կա կար գա վի ճա կը: Տ ղա մարդն է 
ի րա կա նաց նում սե փա կա նութ յան վե րահս կո ղութ յու նը, իսկ հայ րերն ըն-
տա նի քում իշ խա նութ յուն ու նեն կա նանց և  ե րե խա նե րի հան դեպ:

 Հո մո ֆո բիա
Երկ յուղ, վախ, ա տե լութ յուն, զզվանք նույ նա սե ռա կան կամ որ պես նույ նա-
սե ռա կան ըն կալ վող ան ձանց և  նույ նա սե ռա կա նութ յան նկատ մամբ:  Հո մո-
ֆո բիա յի հիմ քում բա ցա սա կան կարծ րա տի պերն ու նա խա պա շար մունք-
ներն են:
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 Սեք սիզմ 
 Սե ռի հատ կա նի շով կամ գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան դրսևո րում:  Կան-
խա կալ մտա ծո ղութ յուն և  վե րա բեր մունք, հիմ նա կա նում կա նանց նկատ-
մամբ, ո րով ան հիմն ձևով վե րագ րում կամ մեր ժում են ան ձի կոնկ րետ 
ո րակ ներ: Այն ու նի հա մա կար գա յին բնույթ և  ծա ռա յում է հայ րիշ խա նա կան 
հա մա կար գի պահ պան մա նը:

 Ֆե մի նիզմ
 Քա ղա քա կան շար ժում, գա ղա փա րա խո սութ յուն և  սո ցիա լա կան շար ժում, 
ո րի ա ռանց քա յին նպա տակ նե րից է կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վունք-
նե րի հա վա սա րութ յան ա պա հո վումն ու կա նանց նկատ մամբ խտրա կա-
նութ յան բո լոր ձևե րի վե րա ցու մը հա սա րա կութ յան մեջ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ

 

Ի րա վա կան փաս տաթղ թեր.

1. «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռնութ-
յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ-
խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րենք:
 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=118672
2. Իսպանիայի քրեական օրենսգիրք:
3. «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 
կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոն-
վենցիա (Ստամբուլի կոնվենցիա):
4. «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենք:
5. ՀՀ կառավարության 2008 թ. հոկտեմբերի 23-ի «Մինչդատական 
վարույթը   բնութագրող  ցուցանիշների  վիճակագրական   հաշվետվու-
թյունների միասնական ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման կար-
գերը հաստատելու մասին» № 1225-Ն որոշում:
6. ՀՀ կառավարության 2015 թ. մարտի 19-ի «Դատական գործերի 
դասակարգումը, դատական վիճակագրության՝ պարտադիր հրապարակ-
ման ենթակա վիճակագրական տվյալների (տեղեկությունների) ցանկը 
և հրապարակման կարգը, վիճակագրական հաշվետվությունների 
բովանդակության նկարագրությունը սահմանելու մասին» № 306-Ն 
որոշում:
7. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2007 թ. հունիսի 1-ի Պարույր Բայրամյանի 
վերաբերյալ № ՎԲ84/07 գործով որոշում: 
8. ՀՀ քրեական օրենսգիրք:
9. ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի 
Հայաստանի վերաբերյալ եզրափակիչ դիտարկումներ (CEDAW/C/ARM/
CO/5-6)
10. Կնասպանության մասին Վիեննայի հռչակագիր: 
http://www.dianarussell.com/vienna-declaration-.html 
Vienna Declaration on Femicide. 
11. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Օփուզն ընդդեմ 
Թուրքիայի դատական գործ:
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-
92945&filename=001-92945.pdf 
European Court of Human Rights, Case of Opuz v Turkey. 
12. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Կոնտրովան ըն-
դեմ Սլովակիայի դատական գործ:
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https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/
Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp 
European Court of Human Rights, Case of Kontrova v Slovakia. 
13. Կանանց և աղջիկների գենդերային հիմքով սպանությունների դեմ 
գործողությունների իրականացման մասին բանաձև, ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեա, 2014: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_
Resolutions/2010-2019/2013/General_Assembly/A-RES-68-191.pdf  
Resolution on Taking action against gender-related killing of women and 
girls, UN General Assembly, 2014. 

Գրքեր, բառարաններ և ուսումնասիրություններ/
հետազոտություններ.

14. «Հավասարության լեզու» տերմինաբանական բառարան, «Խտրա-
կանության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության» կոալիցիա, 
Երևան, 2016:
15. Ջիլոզյան Ա., Կնասպանությունը Հայաստանում. Լուռ համաճարակ: 
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, 2016:
16. Օսիպով Վ. և  Սարգիզովա Ջ., Տղամարդիկ և գենդերային հավա-
սարության հիմնախնդիրները Հայաստանում, ՄԱԿ-ի բնակչության 
հիմնադրամ, 2016:
17. 2016 թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպա-
նության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում:
18. 2017 թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտ-
պանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում:
19. Կապուտի Ջ., Ռասել Դ., Կնասպանություն. խոսելով անխոսելին, 
1990;1(2): 
Caputi J, Russell DEH. “Femicide: speaking the unspeakable”. Ms. 1990;1(2)
20. Դոբաշ Ռ. Ե., Դոբաշ Ռ. Փ., Երբ տղամարդիկ սպանում են կանանց, 
Օքսֆորդի համալսարանի հրատարակչություն, 2015:
Dobash R. E., Dobash R.P., “When men murder women”, Oxford university 
press, 2015.
21. Իրագործելիության ուսումնասիրություն` կանանց, երեխաների, 
սեռական կողմնորոշման դեմ բռնության վերաբերյալ ազգային 
օրենսդրությունը ստանդարտացնելու հնարավորությունների և կարիք-
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