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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Դր դիչ է հա մար վում
այն ան ձը, ով մեկ ու րիշ ան ձի դրդել է հան -
ցանք կա տա րե լու՝ հա մո զե լու, նյու թա պես շա -
հագրգ ռե լու, սպառ նա լի քի մի ջո ցով կամ այլ ե -
ղա նա կով»:

Դրդ չու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ
ան ձը ա րարք է կա տա րում՝ այլ ան ձի մեջ հան -
ցան քի կա տար ման դի տա վո րու թյուն, ցան կու -
թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար: 

Դրդ չու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է, որ
անձն իր ա րարք նե րով կոնկ րետ ան ձի մեջ
կոնկ րետ հան ցան քը կա տա րե լու դի տա վո րու -
թյուն ա ռա ջաց նի: Ուս տի դրդչու թյուն չեն կա -
րող հա մար վել ա նո րոշ շրջա նա կի ան ձանց
հան ցա գոր ծու թյան հա կե լը, հան ցանք կա տա -
րե լու հրա պա րա կա յին կո չե րը, հան ցանք ներ
կա տա րե լու քա րոզ չու թյու նը, այս կամ այն հան -
ցա գոր ծու թյան նրբու թյուն նե րը, ե ղա նակ նե րը
սո վո րեց նե լը, ան ձի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու -
թյունն այլ ան ձի վրա՝ թե կուզև դրա ազ դե ցու -
թյամբ վեր ջինս հան ցանք կա տա րի և այլն:

Հարկ է նշել, որ ո րոշ դեպ քե րում դրդչի ա -
րար քը կա րող է պա րու նա կել ինք նու րույն հան -
ցա կազմ, և այդ դեպ քում առ կա է ի դեա լա կան
հա մակ ցու թյու նը, ին չը հնա րա վոր է հետևյալ
ի րա վի ճակ նե րում.

1) Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
ա ռանձ նաց վում է այն դեպ քը, երբ որ պես դրդչու -
թյան ե ղա նակ՝ օգ տա գործ վում է բռնու թյու նը,
սպա նու թյունը կամ ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս
պատ ճա ռե լու սպառ նա լի քը: Այս պա րա գա յում
հան ցա վո րի ա րար քը ո րակ վում է որ պես մար -
դու դեմ ուղղ ված հա մա պա տաս խան հան ցա -
գոր ծու թյուն և որ պես մեկ այլ հան ցա գոր ծու -
թյան դրդչու թյուն1, ե թե, ի հար կե, գոր ծադր ված
սպառ նա լի քը չի բա ցա ռում դրա ազ դե ցու թյամբ
կա տար ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը: 

Կար ծում ենք, որ ա րար քը հա մակ ցու թյամբ
ո րա կե լը այս պա րա գա յում ճիշտ չէ: Բանն այն
է, որ նշված սպառ նա լիք նե րը դրդչու թյան մի -
ջոց են և ա մե նա կարևո րը՝ ընդգրկ վում են դրա
բո վա նա դա կու թյան մեջ. չէ՞ որ սպա ռա լի քը
դրդչու թյան օ րենսդ րա կան բնո րոշ ման մեջ ար -
դեն իսկ նշվում է: Ուս տի կրկնա կի դա տա -
պարտ ման ար գել քի վե րա բեր յալ սկզբուն քը
չխա խ տե լու հա մար, այն դեպ քե րում, երբ դրդչու -
թյան մի ջո ցը զուտ հան ցա գոր ծու թյա նը դրդե -
լու մի ջոց է, և այլ նպա տակ ներ չի հե տապն -
դում, ա պա, կար ծում ենք, ա րար քը չպետք է ո -
րա կել հա մակ ցու թյամբ: Այլ հարց է, երբ սպառ -
նա լիք ներ ներ կա յաց նո ղը նպա տակ է հե տապն -
դում ոչ միայն հան ցա գոր ծու թյան դրդել մեկ ու -
րի շին, այլև ի րա գոր ծել այլ նպա տակ ներ, օ րի -
նակ, նաև ա հա բե կել այդ ան ձին: Նման դեպ -
քե րում ա րար քը պետք է ո րա կել հա մակ ցու -
թյամբ: Ի հար կե, այլ նպա տա կի առ կա յու թյու նը
պետք է ա պա ցուց վի:

2) Երբ որ պես դրդչու թյան ե ղա նակ օգ տա -
գործ վում է կա շառք տա լը, օ րի նակ՝ երբ ան ձը
կա շառք է տա լիս պաշ տո նա տար ան ձին իր
օգ տին որևէ հան ցանք կա տա րե լու հա մար, իսկ
վեր ջինս վերց նում է կա շառ քը և կա շառք տվո -
ղի օգ տին կա տա րում է այդ հան ցան քը: Փաս -
տո րեն, կա շառք տվո ղը, նյու թա պես շա հագրգ -
ռե լով, դրդում է հան ցա գոր ծու թյան: Նման դեպ -
քե րում կա շառք տվո ղի ա րար քը պետք է ո րա -
կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ՝
կա շառք տալ և կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյան
դրդչու թյուն, քա նի որ կա շառք տա լով ան ձը
պաշ տո նա տար ան ձին հան ցա գոր ծու թյան դրդե -
լուց զատ նաև սե փա կան շահն է հե տապն -
դում: 

3) Երբ դրդի չը հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
մանն է ներգ րա վում տվյալ հան ցա գոր ծու թյան
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
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րի քի հա սած ան չա փա հա սի: Ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան տա րի քի հա սած ան չա -
փա հա սի կող մից հան ցան քը կա տա րե լու դեպ -
քում դրդի չի ա րար քը պետք է ո րակ վի ՀՀ քր.
օր.-ի 165-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան մա -
սով և որ պես այն հան ցա գոր ծու թյան դրդչու -
թյուն, ո րի կա տար մա նը դրդել է տվյալ հան -
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հան դի սա ցող ան չա -
փա հա սին: 

Կար ծում ենք, որ այս դեպ քում էլ խախտ -
վում է կրկնա կի դա տա պարտ ման ար գել քը:
Փաս տո րեն ան ձը եր կու ան գամ պա տաս խա -
նատ վու թյան է են թարկ վում դրդչու թյան հա -
մար: Մեր կար ծի քով, հար ցի ճիշտ լու ծում կլի -
ներ հոդ ված 165-ով նա խա տես ված ա րար քը
ա պաք րեա կա նաց նե լը և ն ման դեպ քե րը զուտ
դրդչու թյուն ո րա կե լը:

4) Երբ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից որ -
պես դրդչու թյան ե ղա նակ է օգ տա գործ վում
ակն հայտ ա պօ րի նի հրա մա նը կամ կար գադ -
րու թյու նը, ո րը հան ցա վոր բնույթ ու նի: Այն դեպ -
քում, երբ պաշ տո նա տար անձն իր են թա կա յի
կող մից հան ցան քը կա տա րե լու հա մար վեր ջի -
նիս տա լիս է ա պօ րի նի հրա ման կամ կար գադ -
րու թյուն, ով գոր ծում է՝ գի տակ ցե լով այդ հրա -
մա նի (կար գադ րու թյուն) ա պօ րի նի և հատ կա -
պես հան ցա վոր լի նե լը, պաշ տո նա տար ան ձի
ա րար քը, բա ցի հա մա պա տաս խան հան ցա գոր -
ծու թյան դրդչու թյու նից, հա մակ ցու թյամբ պետք
է ո րա կել նաև ՀՀ քր. օր.-ի 308-րդ (պաշ տո -
նեա կան լիա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը) կամ
309-րդ (պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն ներն
անց նե լը) հոդ վա ծով:

5) Երբ ան ձը շորթ ման ժա մա նակ պա հան -
ջում է գույ քը տի րա պե տո ղին ի րեն հանձ նել
եր րորդ ան ձին պատ կա նող գույ քը, այ սինքն՝
ի րա կա նաց նել հափշ տա կու թյուն: Նշ ված դեպ -
քում, ե թե գույ քը հանձն վի նրան, ա պա նրա ա -
րար քը պետք է ո րակ վի որ պես շոր թում և հափշ -
տա կու թյան հա մա պա տաս խան ե ղա նա կի
դրդչու թյուն: 

Փաս տո րեն, այն դեպ քե րում, երբ դրդչու -
թյունն ի րե նից քրեա կան օ րենսգր քով նա խա -

տես ված մեկ այլ հան ցանք է ներ կա յաց նում,
ա պա ա րար քը պետք է ո րա կել հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ, ի հար կե, մեր կար -
ծի քով, միայն այն դեպ քե րում, երբ բա ցառ վում
է կրկնա կի դա տա պար տու մը:

Դրդ չու թյան հետ կապ ված մեկ այլ վի ճե լի
հարց է ընդ հան րա պես հան ցակ ցու թյան սուբ -
յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րից մե կի, այն է՝ փո խա -
դարձ սուբ յեկ տիվ կա պի հար ցը: Ք րեա կան ի -
րա վուն քի տե սու թյան մեջ սրա վե րա բեր յալ
ձևա վոր վել է եր կու, կա րե լի է ա սել, նույ նիսկ ե -
րեք կար ծիք: Ք րեա գետ նե րի մի մասն այն կար -
ծի քին է, որ հան ցակ ցու թյա նը բնո րոշ է միայն
երկ կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա պը2: Մյուս նե րը
գտնում են, որ այն պար տա դիր է միայն հա մա -
կա տար ման դեպ քում, իսկ մյուս դեպ քե րում
հնա րա վոր է նաև միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ
կա պը3: Վեր ջա պես. կան քրեա գետ ներ, ո րոնք
կար ծում են, որ բա վա րար է միայն միա կող մա -
նի սուբ յեկ տիվ կա պը4: Պարզ ա սած, հնա րա -
վոր են արդ յոք ի րա վի ճակ ներ, երբ կա տա րո ղը
չի գի տակ ցում, որ ի րեն հան ցակ ցում են (հնա -
րա վոր չէ, որ կա տա րո ղին հան ցակ ցո ղը չգի -
տակ ցի այդ մա սին): Կար ծում ենք, որ սուբ յեկ -
տիվ կա պը կա րող է լի նել նաև միա կող մա նի,
երբ խոս քը կա տա րո ղի և օ ժան դա կո ղի կամ
կա տա րո ղի և դր դի չի մա սին է, օ րի նակ՝ ան ձը
տե ղե կա նում է, որ հափշ տա կու թյուն է նա խա -
պատ րաստ վում պա հես տից և կա տա րո ղին օգ -
նե լու նպա տա կով, ա ռանց նրա հետ հա մա ձայ -
նեց նե լու, նա խօ րոք ան ջա տում է պա հես տի
ազ դան շա նա յին հա մա կար գը: Կա տա րողն ա -
ռանց որևէ խո չըն դո տի հան դի պե լու կա տա -
րում է հափշ տա կու թյու նը: Հարց է ա ռա ջա նում,
թե ինչ պես պետք է ո րա կել կա տա րո ղին օգ նող
ան ձի ա րար քը. չէ՞ որ փո խա դարձ սուբ յեկ տիվ
երկ կող մա նի կա պը բա ցա կա յում է: Շա տերն
ա ռա ջար կում են ա րար քը ո րա կել որ պես հան -
ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն: Բայց
չէ՞ որ նա խա պատ րաս տու թյան դեպ քում հան -
ցա գոր ծու թյու նը չի ա վարտ վում ան ձի կամ քից
ան կախ հան գա մանք նե րով, մինչ դեռ այս դեպ -
քում հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ վում է հենց
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կա տա րո ղին օգ նո ղի կա մա յին ջան քե րի շնոր -
հիվ: Ուս տի կար ծում ենք, որ ո րոշ դեպ քե րում,
երբ խոս քը դրդի չի և կա տա րո ղի, օ ժան դա կո -
ղի և կա տա րո ղի մա սին է, ա պա կա րող է նաև
բա վա րար լի նել միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա -
պը:

Անդ րա դառ նանք դրդի չին, քա նի որ այս
դեպ քում միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա պը նրբու -
թյուն ու նի: Հարց է ծա գում. արդ յոք կա տա րո -
ղը կա րող է հան ցանք կա տա րել՝ չկաս կա ծե -
լով, որ հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նակ ցում է նաև
դրդի չը, այն պես, ինչ պես դա օ ժան դա կո ղի պա -
րա գա յում է: Օ րի նակ՝ լավ ի մա նա լով ան ձին,
նրա բնավո րու թյան գծե րը, ագ րե սի վու թյու նը,
դյու րագրգ ռու թյու նը, բռնու թյուն գոր ծադ րե լու
հակ վա ծու թյու նը՝ դրդի չը նրան պատ մում է ա -
պա գա տու ժո ղի՝ այդ ան ձի մա սին ար ված բա -
ցա սա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի մա սին, կամ
կեղծ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում ա պա գա
կա տա րո ղին ինչ-որ վա տու թյուն ա նե լու՝ տու -
ժո ղի նա խա պատ րաստ վե լու մա սին՝ այն հաշ -
վով, որ վեր ջինս այդ տե ղե կու թյուն նե րի ազ դե -
ցու թյան ներ քո կվնա սի ա պա գա տու ժո ղին:
Հաշ վի առ նե լով այն, որ դրդի չի հաս կա ցու -
թյան մեջ նշվում է նաև «… կամ այլ ե ղա նա -
կով» ար տա հայ տու թյու նը, ին չը վկա յում է այն
մա սին, որ դրդչու թյան ե ղա նակ նե րի սպա ռիչ
ցանկ չկա՝ վե րը նկա րագր ված ե ղա նա կով
դրդչու թյու նը լիո վին հնա րա վոր է: Պետք է նաև
նկա տի ու նե նալ, որ Էդ. Ա ղա յա նի բա ցատ րա -
կան բա ռա րա նում դրդել նշա նա կում է նաև
ներշն չել5: Նման տե սա կետ է ար տա հայտ վել
նաև տե սու թյան մեջ, որ տեղ նշվում է, որ դրդչու -
թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև խան դի,
վրե ժի զգա ցում ա ռա ջաց նե լով և այլն6: Պար -
զա պես նման դեպ քե րում դրդչու թյունն ա պա -
ցու ցե լը, այն հան գա ման քը ա պա ցու ցե լը, որ
ան ձը մեկ ու րի շին ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ
դրդում էր հան ցանք կա տա րե լու, ան չափ դժվար
է, բայց, ի հար կե, անհ նար չէ, օ րի նակ՝ կա րե լի
է հաշ վի առ նել նախ կի նում տվյալ ան ձի, այ -
սինքն՝ ա պա գա կա տա րո ղի դրսևո րած վար -

քա գի ծը՝ նրան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյան կա -
տար մա նը հա կե լը դրդո ղի կամ այլ ան ձի ազ -
դե ցու թյան ներ քո և այլն: Նշենք նաև, որ դրդի -
չը կա րող է գոր ծել նաև ա նո րոշ դի տա վո րու -
թյամբ, օ րի նակ՝ չկոնկ րե տաց նե լով, թե տվյալ
դեպքում ինչ տե սա կի հան ցան քի է դրդում: Վե -
րը նկա րագր ված դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի,
որ դրդի չը հա կում էր ա պա գա տու ժո ղի նկատ -
մամբ որևէ տե սա կի բռնու թյուն գոր ծադ րե լու,
ա պա նրա ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես
փաս տա ցի կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
դրդչու թյուն:

Դր դի չի մա սին խո սե լիս անհ րա ժեշտ է նշել
նաև, որ դրդչու թյունն առ կա է այն դեպ քում,
երբ հան ցա գոր ծու թյան են դրդում քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա ան ձին: Ե -
թե հան րավ տանգ ա րար քի են դրդում այն պի -
սի ան ձի, ո րը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան կամ ա րար քը կա տա րում է՝
դրա սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը չգի տակ -
ցե լով, և դր դո ղը գի տակ ցում է դա, ա պա առ -
կա է հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր ված կա -
տա րու մ: Ե թե դրդո ղը չի գի տակ ցում, որ հան -
րավ տանգ ա րար քի է դրդում այն պի սի ան ձի,
ո րը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան, ա պա, մեր կար ծի քով, նա պետք է
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի դրդչու -
թյան փոր ձի հա մար: Դրա հա մար էլ քրեա կան
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է դրդի -
չի հետևյալ բնո րո շու մը. «դրդիչ է հա մար վում
այն ան ձը, ո րը հան ցա գոր ծու թյան է հա կում
այն պի սի ան ձի, որն ակն հայ տո րեն են թա կա է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան»7: Կար ծում
ենք, որ նման բնո րո շու մը ա վե լի ճիշտ է ար -
տա հայ տում դրդչու թյան էու թյու նը, սա կայն բա -
վա րար չէ: 

Դրդ չու թյան հաս կա ցու թյան մեջ պետք է
ար տա ցոլ վի նաև միջ նոր դա վոր ված դրդչու -
թյան, որն, ի դեպ, ար ված է քրեա կան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծում, և մ յուս ի րա վի ճա կը: 

Ի րե նից հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում
նաև այն հար ցը, թե արդ յոք հնա րա վոր է դրդչու -
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թյունն ան գոր ծու թյամբ: Տա րած ված կար ծիքն
այն է, որ դա հնա րա վոր չէ8: Կար ծում ենք, սա -
կայն, որ դա հնա րա վոր է: Ճիշտ է այս դեպ -
քում ա պա ցուց ման դժվա րու թյուն ներ կա րող են
լի նել, բայց ոչ անհ նա րի նու թյուն, օ րի նակ՝ պա -
հես տի մոտ գտնվում է մի անձ, ո րը հայտ նի է
որ պես փորձ ված գող: Պա հես տի պա հա կը, ո -
րը գի տի դա, ճա նա չում է նրան և ո րոշ պատ -
ճառ նե րով ցան կա նում է, որ նա պա հես տից
գո ղու թյուն կա տա րի, դի տա վո րու թյամբ և ցու -
ցադ րա բար հե ռա նում է՝ այդ մար դու մեջ պա -
հես տից գո ղու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու -
թյուն, ցան կու թյուն ա ռա ջաց նե լով:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա ա ռա ջար կում ենք
դրդի չի հետևյալ բնո րո շու մը. «Դր դիչ է հա մար -
վում այն ան ձը, ո րը հա մո զե լու, նյու թա պես շա -
հագրգ ռե լու, սպառ նա լի քի մի ջո ցով կամ այլ ե -

ղա նա կով հան ցա գոր ծու թյան է հա կում այն պի -
սի ան ձի, որն ակն հայ տո րեն են թա կա է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան: Դր դիչ է հա -
մար վում նաև այն ան ձը, ո րը հրահրել է դրդչու -
թյան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թա կա ան ձին կամ մեկ ու րի շին հան ցանք կա -
տա րե լու` այդ նպա տա կով գի տակ ցա բար օգ -
տա գոր ծե լով այն պի սի ան ձի, ո րն օ րեն քի ու -
ժով են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան կամ գոր ծել է անզ գու շու թյամբ: Ե թե
ան ձը մեկ ու րի շին դրդել է հան ցանք կա տա րե -
լու, սա կայն չի գի տակ ցել, որ դրա հա մար օգ -
տա գոր ծում է այն պի սի ան ձի, որն օ րեն քի ու -
ժով են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան կամ գոր ծում է անզ գու շու թյամբ, ա պա
պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վում դրդչու -
թյան փոր ձի համար»:
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