
Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձինք բնու թագր վում են ա ռանձ նա հա տուկ այն -
պի սի ո րակ նե րով և հատ կու թյուն նե րով, ո րոն -
ցով տար բեր վում են դի տա վո րու թյամբ հան -
ցանք ներ կա տա րող ան ձան ցից:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց բնու թագ րա կան են այն պի սի ո րակ ներ,
ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ ան տար բե րու թյու նը հա -
սա րա կա կան շա հե րի, անվ տան գու թյան կա -
նոն նե րի և դրանց պահ պան ման նկատ մամբ,
ան կար գա պա հու թյու նը և այլն: Հենց այդ ո -
րակ նե րի և հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ
ձևա վոր վում է թեթևամ տու թյու նը՝ մե ղա վոր ան -
ձի ան պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քը ի րա -
վուն քի նոր մե րով պահ պան վող օբ յեկտ նե րի և
դրանց կա պակ ցու թյամբ ու նե ցած պար տա կա -
նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այս պատ ճա ռով՝
անզգու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձինք,
ել նե լով ի րենց ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման հա -
կա սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյու նից, կա րող են
ա ռանձ նա նալ որ պես հան ցանք կա տա րող ան -
ձանց ինք նու րույն կրի մի նա լո գիա կան խումբ:1

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց ի րա վա գի տակ ցու թյու նը բա վա կա նին խոր
ու սում նա սիր ված չէ ի րա վա բա նա կան գրա կա -
նու թյան մեջ, սա կայն ո րոշ հե տա զո տու թյուն -
ներ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս եզ րա կաց նե -
լու նրանց ի րա վա գի տակ ցու թյան թե րու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք տար բե րում են վեր -
ջին նե րիս դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա -
րած ան ձան ցից:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան -
ձանց ի րա վա գի տակ ցու թյան թե րու թյուն նե րի
յու րա հատ կու թյու նը, մեր կար ծի քով, ար տա -

հայտ վում է ոչ միայն նրանց բա ցա սա կան վե -
րա բեր մուն քով հա սա րա կու թյու նում գո յու թյուն
ու նե ցող հա մա պա տաս խան նոր մե րի և կա նոն -
նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նշում են ի րա վա -
բան-գիտ նա կան նե րը,2 այլ նաև կոնկ րետ նոր -
մե րի ու կա նոն նե րի չի մա ցու թյամբ, կամ դրանք
չըն դու նե լու, դրանց չեն թարկ վե լու ցան կու թյամբ,
կամ ընդ հա նուր և հա տուկ կա նոն նե րին հետևե -
լու պատ րաս տա կա մու թյան բա ցա կա յու թյամբ
անվ տան գու թյան այն ո լորտ նե րում, որ տեղ
նրանք դրսևո րել են անզ գու շու թյուն:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս
նշե լ, որ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի կրի մի նա լո գիա կան բնու թա գի րը պայ մա -
նա վոր ված է նրանց սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա -
կան, բա րո յա հո գե բա նա կան, քրեաի րա վա կան
հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող, հան ցա վոր վար -
քա գի ծը պայ մա նա վո րող ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով:

Այս պես, ըստ սե ռի տար բե րակ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի՝ նշենք, որ անզգու -
շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի զանգ վա -
ծում տղա մար դիկ զգա լիո րեն գե րա կա յում են.
կա նայք կազ մում են մոտ 2%-ը: Սա հիմ նա կա -
նում կապ ված է վա րորդ նե րի մեջ տղա մարդ -
կանց ու կա նանց ոչ հա մա չափ տե սա կա րար
կշռով և նրանց տար բեր վե րա բեր մուն քով`
ուղղ ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա -
նոն նե րի պահ պան մա նը: Ու չնա յած վեր ջին
տա րի նե րին նկատ վում է նաև հան ցանք կա -
տա րող նե րի մեջ կա նանց մաս նա բաժ նի ա ճի
մի տում, մաս նա վո րա պես՝ կին վա րորդ նե րի
կող մից կա տար վող անզ գույշ հան ցանք նե րի
թվի ա վե լաց ման հաշ վին, միևնույն է՝ ի րա վա -
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կի րառ պրակ տի կան վկա յում է այն մա սին, որ
կին-վա րորդ նե րին ա ռա վել բնու թագ րա կան է
կար գա պա հու թյու նը: Ընդ ո րում՝ վի ճա կագ րա -
կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ ավ տոտ րանս -
պոր տա յին պա տա հար նե րի հետևանքով մահ -
վան դեպ քե րը տղա մարդ կանց մե ղա վո րու -
թյամբ 5-6 ան գամ ա վե լի շատ են, քան կա -
նանց մեղ քով կա տար ված նե րը, ան կախ այն
հանգամանքից, որ անձ նա կան ավ տո մե քե նա -
ներ վա րող նե րի շար քում գնա լով ա վե լա նում է
կա նանց թիվը:

Ըստ տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րի՝ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի կազ մում մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում
մի ջին տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այս պես՝
անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա -
տա պարտ ված ները, ըստ տա րի քի, դա սա կարգ -
վում են հետևյալ կերպ. 14-17 տա րե կան նե րը՝
1%, 18-24 տա րե կան նե րը` 31,4%, 25-29 տա րե -
կան նե րը՝ 23,5%, 30-49 տա րե կան նե րը՝ 39,7%,
և 50 և ա վե լի տա րե կան նե րը՝ 5,4%: Ինչ պես
նկա տում ենք՝ ա ռա վել քրեածին է 30-49 տա -
րե կան նե րի խում բը: Սա պայ մա նա վոր ված է
այն հանգամանքով, որ այս ան ձինք ավ տո մե -
քե նա վա րե լու բա վա կա նին փորձ են ձեռք բե -
րում, և նրանց մեջ ճա նա պար հա յին երթևե կու -
թյան կա նոն նե րի խախտ ման վտան գա վոր
հետևանք նե րից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյան
չհիմ նա վոր ված վստա հու թյուն է ձևա վոր վում,
ինչ պես նաև՝ սահ ման ված կա նոն նե րի նկատ -
մամբ ան տար բե րու թյուն: Ըստ կրթա կան մա -
կար դա կի՝ անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա -
րող նե րի մեջ մեծ մա սը մի ջին նույ նիսկ ոչ լրիվ
կրթու թյուն ու նե ցող ներ են, և միայն նրանց
չնչին մասն ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն:

Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են
տվել, որ հան ցա վոր վար քագ ծի պար զա բան -
ման ա ռու մով կրի մի նա լո գիա կան ո րո շա կի նշա -
նա կու թյուն ու նեն նաև ըն տա նե կան և սո ցիալ-
դե րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Քա նի որ
անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող ան ձանց
թվում գե րա կա յում են ճա նա պար հատ րանս -
պոր տա յին հան ցանք կա տա րած նե րը, ուստի
սո ցիալ-դե րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը
կա րող ենք ներ կա յաց նել այս հա մա տեքս տում:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ այս
ա ռու մով նշա նա կու թյուն ու նի վա րոր դա կան
փոր ձը: Այս պես՝ անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րը դա սա -
կարգ վում են հետևյալ կերպ. 1-2 տար վա վա -
րոր դա կան ստաժ ու նե ցող նե րը՝ 32-34%, նախ -
կի նում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թարկ ված նե րը՝ 80%, իսկ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ ված նե րը՝ 12%: Ըստ
մաս նա գի տու թյուն նե րի՝ բան վոր նե րը` 9,7%, պե -
տա կան ծա ռա յող նե րը` 5,8%, թո շա կա ռու նե րը`
3,7%, այլ մաս նա գի տու թյուն ներ` 15%, իսկ չաշ -
խա տող ի րա վա խախտ նե րը` 3,3%3:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա -
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա -
լիս, որ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին հան -
ցանք ներ կա տա րած ան ձանց 6-8%-ն ու նե ցել
են դատ վա ծու թյուն, իսկ դրանց 25-30%-ը նախ -
կի նում են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան: Ի տար բե րու թյուն ՌԴ, որ տեղ
այդ ան ձանց շրջա նա կում նախ կի նում վար չա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ ված նե -
րը կազ մում են 80%, իսկ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ ված նե րը՝ 12%,4 Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված
ցու ցա նի շը, ինչ պես տես նում ենք, ա վե լի ցածր
է:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ
հան ցա վոր վար քագ ծի պար զա բան ման ա ռու -
մով կրմի նա լո գիա կան նշա նա կու թյուն ու նեն
անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի բա -
րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը:

Ան ձանց բա ցա սա կան ո րակ նե րի, ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րի վեր հա նու մը թույլ է տա -
լիս ո րո շե լ դրանց հիմ քում ըն կած սո ցիա լա կան
պա հանջ մունք ներն ու ար ժե քա յին կողմ նո րո -
շում նե րը:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող նե րի
բա րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը դրսևոր վում են սահ ման ված հա մա պա -
տաս խան կա նոն ներն այդ ան ձանց կող մից
խախ տե լու հան րա յին վտան գա վո րու թյան թե -
րագ նա հատ մամբ, դրանց չհետևե լու կամ չպահ -
պա նե լու, ինչ պես նաև դրանց նկատ մամբ ան - Օ
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3 Վիճակագրական տվյալները վերցված են համացանցից՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ:
4 Տե՛ս Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. М., 1989:



պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քի դրսևոր -
մամբ:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց բնու թագ րա կան են այն պի սի հատ կու -
թյուն ներ, ինչ պի սիք են ե սա սի րու թյու նը, ի րենց
ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի սո ցիա լա -
կան հետևանք նե րի նկատ մամբ ան տար բե րու -
թյու նը, սե փա կան ու նա կու թյուն նե րի և հ նա -
րա վո րու թյուն նե րի գե րագ նա հա տու մը, մաս նա -
գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ
ձևա կան վե րա բեր մուն քը: Ուս տի հենց այդ
պատ ճա ռով անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
չի կա րե լի դի տար կել ըն դա մե նը որ պես բարդ
ի րա վի ճա կում ո րո շա կի թե րա ցում նե րի ար -
դյունք:

Բ նու թագ րե լով անզ գույշ հան ցանք կա տա -
րած ան ձանց անձ նա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը՝ ընդգ ծենք եր կու կարևոր պահ: Ա -
ռա ջին հեր թին, ի տար բե րու թյուն դի տա վո րու -
թյամբ հան ցանք կա տա րած ան ձանց՝ նրանց
ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի խա թա րու մը եր -
բեք չի հաս նում ին տեն սի վու թյան այն մա կար -
դա կի, որ ու նակ լի նի գլո բալ կրի մի նալ ուղղ -
վա ծու թյուն հա ղոր դե լու ան ձին: Դրանք վե րա -
բե րում են միայն ո րոշ հո գե բա նա կան շե ղում -
նե րի, և այդ պատ ճա ռով անզ գու շու թյամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց հո գե բա նա կան կողմ -
նո րո շու մը շատ ար ժեք նե րի նկատ մամբ համ -
ընկ նում է հա սա րա կու թյան օ րի նա պահ ան -
դամ նե րի հո գե բա նա կան կողմ նո րոշ մա նը:

Երկ րորդ՝ վար քագ ծի բա ցա սա կան տա -
րա տե սակ նե րը սո վո րա բար կապ ված են ան -
վտան գու թյան կա նոն նե րի պահ պան ման պար -
տա կա նու թյան ո րոշ տե սակ նե րի հետ և ունեն
ան հա տա կան, լո կալ բնույթ:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց մեծ մա սի ար ժե քա յին կողմ նո րոշ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն է սո ցիա լա կան ան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը: Իր հեր թին՝ վեր ջինս
ձևա վո րում է ան հո գա տա րու թյուն, անվս տա -
հու թյուն: Ա վե լին՝ այս ան ձանց բնու թագ րա կան
է նաև ա րար քի հնա րա վոր հետևանք նե րը հա -
մար ժե քո րեն գնա հա տե լու և կան խա տե սե լու
ան կա րո ղու թյու նը կամ չցան կա նա լը: Այս տեղ
էլ ար տա հայտ վում է անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րին բնու թագ րա կան ե սա սի րու -
թյու նը, ան հա տա պաշ տու թյու նը, անձ նա կան
շա հե րի վեր դա սու մը հա սա րա կու թյան մյուս

ան դամ նե րի շա հե րից կամ այ լոց անվ տան գու -
թյու նից:

Վե րը քննարկ վող ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը դրսևոր վում են նրանց բնու թագ րա կան
այն պի սի ո րակ նե րում, ինչ պի սիք են հու զա կան
սառ նու թյու նը, թեթևամ տու թյու նը, ռիս կի դի -
մե լը, ոչ սկզբուն քա յին լի նե լը, պո տեն ցիալ տու -
ժող նե րին կա րեկ ցե լու թույլ կա րո ղու թյու նը:

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց ո րո շա կի մա սին բնու թագ րա կան է ոչ
հա մար ժեք ինք նագ նա հա տա կա նը (կա րե լի է
ա սել՝ բարդ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու սե փա -
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի և ու նա կու թյուն նե -
րի ակն հայտ գե րագ նա հա տու մը, բարձր ինք -
նագ նա հա տա կա նը) սահ ման ված հա մա պա -
տաս խան կա նոն նե րին հետևե լու հետ կապ -
ված մաս նա գի տա կան կամ այլ պար տա կա նու -
թյուն նե րի կա տար ման առն չու թյամբ:

Ան շուշտ, անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հիմ նա կան մա սը կապ ված է մաս նա գի տա -
կան գոր ծու նեու թյան անվ տան գու թյան կամ
կեն ցա ղա յին կա նոն նե րի չի մա ցու թյան (կամ՝
թե րի ի մա ցու թյան) կամ կոնկ րետ ի րա վի ճա -
կում դրանք կի րա ռե լու ան կա րո ղու թյան հետ
(օ րի նակ՝ մաս նա գի տա կան ոչ բա վա րար պատ -
րաստ վա ծու թյան կամ փոր ձի պա կա սի պա րա -
գա յում): Սա կայն հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց
են տա լիս, որ նշված կա նոն նե րի խախ տում նե -
րի 55-60%-ը կա տար վել են գի տակց ված և ոչթե
ար տա կարգ, այլ՝ սո վո րա կան ի րա վի ճակ նե -
րում:

Պա տա հա կան չէ, որ հա ճախ են այն դեպ -
քե րը, երբ անզ գույշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րին
նա խոր դում են որևէ հան ցա վոր հետևանք ա -
ռա ջաց րած անվ տան գու թյան հա մա պա տաս -
խան կա նոն նե րի մի շարք խախ տում ներ: Ան -
ձանց ա վե լի քան ¾-ը նախ կի նում (մինչև անզգու -
շու թյամբ հան ցանք կա տա րե լը) թույլ են տվել
անվ տան գու թյան հա մա պա տաս խան կա նոն -
նե րի մի շարք խախ տում ներ, ո րոնք բա րե հա -
ջող են ա վարտ վել` ա ռանց ծանր, քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նող հե -
տևանք նե րի:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել ճա -
նա պար հատ րանս պոր տա յին հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րի բա -
րո յա հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րի հետևյալ պատ կե րը: Այս պես՝ դա տա պարտ -
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ված նե րի 60%-ի մեջ որ պես տվյալ հան ցա գոր -
ծու թյան պատ ճառ հա մար վել է թեթևամ տու -
թյու նը, դա տա պարտ ված նե րի 90%-ի մեջ՝ չա -
փից ա վե լի ինք նավս տա հու թյու նը, 43%-ի մեջ՝
կոնկ րետ ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լու ան -
կա րո ղու թյուն, և ակն հայտ, բա ցար ձակ ան -
զգու շու թյուն՝ 4,4%-ի մեջ5: Անզ գու շու թյամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց մեծ մասն ու նի դրա -
կան կամ չե զոք սո ցիալ-բա րո յա կան կողմ նո -
րո շում (87%), ո րը կա րե լի է դի տել որ պես նրանց
ոչ բարձր հան րա յին վտան գա վո րու թյան ցու -
ցա նիշ: Դրա հետ մեկ տեղ՝ կան նաև ան ձինք
(9%), ովքեր բնու թագր վում են հա կա սո ցիա լա -
կան ուղղ վա ծու թյամբ: Օ րի նակ՝ ան զգույշ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի այն գոր ծե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը, ո րոնք կապ ված են տեխ նի կա յի կի -
րառ ման հետ, ցույց է տա լիս, որ ճա նա պար -
հատ րանս պոր տա յին հան ցա գոր ծու թյուն ներ
կա տա րած վա րորդ նե րին բնու թա գրա կան է
բարձր բա րո յա հո գե բա նա կան լար վա ծու թյու -
նը՝ 15%, շփոթ վա ծու թյու նը՝ 35%, հոգ նա ծու թյու -
նը՝ 4%, մեղ սու նա կու թյու նը չբա ցա ռող հո գե -
կան ա նո մա լիա նե րը՝ 2%6:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա -
ռանձ նաց նում են անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի հետևյալ խմբե րը7.

1) Պա տա հա կան. սրանք այն ան ձինք են,
ովքեր հան գա մանք նե րի պա տա հա կան բե րու -
մով կամ ինչ-որ պա տա հա կան ի րադ րու թյան
ազ դե ցու թյան տակ, կամ յու րա հա տուկ հո գե -
ֆի զիո լո գիա կան ի րա վի ճա կում ա ռա ջին ան -
գամ կա տա րում են անզ գույշ հան ցա գոր ծու -
թյուն: Այս խմբի մեջ ներառվող ան ձինք բնու -
թա գրվում են դրա կան ուղղ վա ծու թյամբ, քա նի
որ նախ կի նում չեն կա տա րել ի րա վա խախ տում -
ներ: Այս խում բը կազ մում է 50-60%:

2) Ան կա յուն. սրանք, որ պես կա նոն՝ ա ռա -
ջին ան գամ են կա տա րում անզ գույշ հան ցա -
գոր ծու թյուն, սա կայն գի տակ ցա բար և ոչ հար -
կադր ված խախ տում են սահ ման ված կա նոն -
նե րը նոր մալ պայ ման նե րում: Այս ան ձինք բնու -

թագր վում են ան կա յու նու թյամբ, ո րոշ դեպ քե -
րում նաև՝ բա ցա սա կան ուղղ վա ծու թյամբ: Այս
խում բը կազ մում է 30-40%:

3) Չա րա միտ. սրանք այն ան ձինք են, ով -
քեր նախ կի նում դա տա պարտ ված են ե ղել հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, հա ճա խա կի անվ -
տան գու թյան կա նոն նե րի խախ տում ներ են թույլ
տվել և են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան, բնու թագր վում են բա ցա սա կան,
և կար ծում են, թե կա րող են խու սա փել պա -
տաս խա նատ վու թյու նից: Նրանք կազ մում են
10-15%:

Փաս տո րեն, անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի շար քում տար բե րում են «պա -
տա հա կան», «ան կա յուն» և «չա րա միտ» տե -
սակ նե րը: Ո րոշ ի րա վա բան ներ ա ռանձ նաց նում
են նաև «ա ռանձ նա պես չա րա միտ» տե սա կը և
նշում, որ «չա րա միտ» և «ա ռանձ նա պես չա րա -
միտ» տե սակ նե րը հան դի պում են շատ ա վե լի
հազ վա դեպ և, որ պես կա նոն՝ նա խորդ եր կու
տե սակ նե րի ան ձանց հե տա գա խե ղաթ յուր ման
արդ յունք են8:

Միևնույն ժա մա նակ՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց -
նել նաև նշված ան ձանց ար ժե քա յին կողմ նո -
րո շում նե րի և այլ հո գե բա նա կան հատ կու թյուն -
նե րի ո լոր տին վե րա բե րող մի շարք այլ ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն ներ: Անզ գու շու թյամբ հան ցանք
կա տա րող նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան հատ -
կու թյուն նե րի շե ղում նե րը, որ պես կա նոն, լո կալ
բնույթ ունեն, այլ կերպ ա սած՝ դրսևոր վում են
այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ թույլ են տրվում
անվ տան գու թյան, նա խազ գու շա կան հա մա պա -
տաս խան կա նոն նե րի խախ տում նե րը: Ընդ հա -
նուր առ մամբ՝ նշված ան ձինք հիմ նա կա նում
դրա կան են բնու թագր վում թե՛ կեն ցա ղում և թե՛
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում:
Մինչև անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րե լը
քննարկ վող կա նոն նե րը պար բե րա բար խախ -
տող նե րի մեջ ձևա վոր վում է ի րենց պար տա -
կա նու թյուն նե րի նկատ մամբ ան պա տաս խա -
նա տու և ար հա մար հա կան վե րա բեր մունք, ինչն
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5 Տե՛ս Бурлаков В.Н. Криминология: Учебник для вузов., СПб.: Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Питер, 2003, էջ 296:

6 Տե՛ս Бурлаков В.Н. Криминология: Учебник для вузов., СПб.: Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Питер, 2003, էջ 397:

7 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 398:
8 Տե՛ս, օրինակ՝ Օհանյան Ա.Վ. Անզգույշ հանցավորությունը և դրա կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում,

ատենախոսություն ի. գ. թ. աստիճանի հայցման, էջ 36:



էլ հե տա գա յում հան գեց նում է անզ գու շու թյամբ
հան ցա վոր ա րարք ներ կա տա րե լուն:

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա րող -
նե րի ան ձը բնու թագ րող ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս
եզ րա կաց նել, որ, չնա յած այս հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի պատ ճա ռա կան մե խա նիզ մում էա -
կան դեր են կա տա րում ի րադ րու թյու նը և տեխ -
նի կան, կազ մա կեր պա կան, տեխ նի կա կան
երևույթ նե րը, սա կայն հիմ նա կան դե րն ան ձինն
է: Ան ձի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն
են, որ պատ ճա ռի դեր են կա տա րում քննարկ -

վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րում: Ուս տի անզ գու -
շու թյամբ կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կան խար գել ման արդ յու նա վե տու թյու նը կախ -
ված է ոչ միայն կազ մա կեր պա կան, տեխ նի կա -
կան մի ջո ցա ռում նե րից, այլև ա ռա վել վտան գի
աղբ յուր նե րի շա հա գործ մա նը մաս նակ ցող ան -
ձանց հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րից.
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում, կար -
գա պա հու թյան ամ րապն դում և դրա մա կար -
դա կի բարձ րա ցում, անվ տան գու թյան տար րա -
կան կա նոն նե րին ծա նո թա ցում, բա րո յա հո գե -
բա նա կան մի ջո ցա ռում ներ և այլն:
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