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Աննա Մարգարյան 

ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

 
Անչափահասների հանցավորության վիճակն ու միտումները 

գնահատելու առումով կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն անչա-

փահասների հանցավոր վարքագծի վերաբերյալ պաշտոնական վի-

ճակագրության, այլև նրանց կողմից դրսևորվող շեղվող վարքագծի 

վերաբերյալ առկա այլընտրանքային տեղեկատվության ուսումնա-

սիրությունը: Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս անչափահասների 

շեղվող վարքագծի բացահայտման նպատակով իրականացված 

ուսումնասիրությունները: 

Նախ հստակեցման կարիք ունի «շեղվող վարքագիծ» հասկա-

ցությունը, քանի որ կրիմինալոգիական գրականության մեջ կարելի 

է հանդիպել «դեվիանտ», «դելինկվենտ», «հանցավոր» վարքագիծ 

բնորոշումներին, և անհրաժեշտություն է առաջանում հասկանալ, 

թե ինչ երևույթների մասին է խոսքը: 

Հանցավոր վարքագծի բնորոշումը լուրջ խնդիր չի ստեղծում, 

քանի որ դրա ներքո հասկացվում է քրեական պատասխանատվութ-

յան տարիքի հասած, մեղսունակ անչափահասի կողմից քրեական 

օրենսգրքով արգելված արարքի մեղավորությամբ կատարումը:  

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 24-ի 1-ին մասի համաձայն՝ 

«Քրեական պատասխանատվության ենթակա է այն անձը, ում 16 

տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարելը»: Միևնույն ժամա-

նակ նույն հոդվածի 2-րդ մասում թվարկված են այն հանցավոր 

արարքները, որոնց կատարման դեպքում անձը ենթակա է քրեական 

պատասխանատվության 14 տարեկանից, մասնավորապես սպա-

նության (104-108-րդ հոդվածներ), դիտավորությամբ առողջությանը 

ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու (112-116-րդ հոդ-

վածներ), մարդուն առևանգելու (131-րդ հոդված), բռնաբարության 

(138-րդ հոդված), սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների (139-րդ 

հոդված), ավազակության (175-րդ հոդված), գողության (177-րդ հոդ-

ված), կողոպուտի (176-րդ հոդված), շորթման (182-րդ հոդված), 
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առանց հափշտակելու նպատակի ավտոմեքենային կամ տրանս-

պորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալու (183-րդ հոդված), 

ծանրացուցիչ հանգամանքներում գույքը դիտավորությամբ ոչնչաց-

նելու կամ վնասելու (185-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասեր), 

զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սար-

քեր հափշտակելու կամ շորթելու (238-րդ հոդված), թմրամիջոցներ 

կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր հափշտակելու կամ շորթե-

լու (269-րդ հոդված), տրանսպորտային միջոցները կամ հաղորդակ-

ցության ուղիները փչացնելու (246-րդ հոդված), խուլիգանության 

(258-րդ հոդված) համար: 

Ներկայացված հանցավոր արարքների ցանկը սպառիչ է, և այն, 

ըստ էության, պետության կողմից դրսևորված քաղաքականության, 

պետական կամքի արդյունք է, քանի որ նշված ցանկում տեղ գտած 

արարքների շրջանակը կարող է ժամանակի ընթացքում փոփո-

խության ենթարկվել: Ընդ որում, նույնը կարելի է ասել նաև քրեա-

կան պատասխանատվության տարիքի մասին:  

Պատահական չէ, որ չկա որևէ միջազգային իրավական փաս-

տաթուղթ, որում հստակ սահմանված լինի քրեական պատասխա-

նատվության տարիքը. միակ պահանջը, որը միջազգայնորեն ամ-

րագրված է, վերաբերում է այդ տարիքը շատ ցածր չսահմանելուն և 

օրենսդրական մակարդակում ամրագրելուն (Պեկինյան կանոններ, 

հոդված 4):  

Արդյունքում տարբեր երկրների քրեական օրենսդրությունները 

համեմատելիս կարելի է հանդիպել քրեական պատասխանատվութ-

յան տարիքի սահմանման բևեռայնորեն իրարից տարբերվող մոտե-

ցումների, մասնավորապես ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում երե-

խան քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել սկսած 

6, Եգիպտոսում՝ 7, Շոտլանդիայում՝ 8, Շվեյցարիայում՝ 10 (ընդ 

որում, մինչ 2006 թ. այս երկրում նույնպես երեխաները ենթակա էին 

քրեական պատասխանատվության 7 տարեկանից), Անգլիայում, 

Հյուսիսային Իռլանդիայում՝ 10, Իռլանդիայում, Պորտուգալիայում, 

Հունաստանում, Թուրքիայում՝ 12, Ֆրանսիայում՝ 13, Գերմանիա-

յում, Ավստրիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում՝ 14, Դանիայում, 
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Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում, Շվեդիայում՝ 15, Բելգիայում, Լյուք-

սեմբուրգում՝ 18 տարեկանից1:  

Քրեական պատասխանատվության տարիքի սահմանումը ունի 

ոչ միայն քրեաիրավական, այլև կրիմինալոգիական նշանակություն. 

մի կողմից՝ այն կարևոր նշանակություն ունի տարբեր երկրներում 

անչափահասների հանցավորության տվյալները համեմատելիս, 

մյուս կողմից՝ այն սահմանում է երեխայի կողմից իրավախախտ 

վարքագծի դրսևորման պարագայում պետական արձագանքման 

միջոցների կիրառման սահմանները, օրինակ՝ պետությունը իրա-

վունք չունի քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած 

անձին ենթարկել քրեական պատասխանատվության, և եթե պե-

տությունը օրենսդրական մակարդակով չի սահմանում քննարկվող 

կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պետական ներգործության այլ 

ընթացակարգեր, ապա գործնականում, ինչպես ՀՀ պարագայում է, 

նման վարքագիծ դրսևորած երեխաների հետ աշխատանքը առավե-

լապես ընթանում է չկանոնակարգված ձևով, կրում է ձևական բնույթ 

և ոչ միշտ է արդյունավետ լինում: 

Եթե անչափահասի հանցավոր վարքագծի բնորոշումը մեծ 

դժվարություններ չի առաջացնում, ապա նույնը չի կարելի ասել դե-

վիանտ վարքագծի բնորոշման առումով: Կրիմինալոգիական, հոգե-

բանական, մանկավարժական գրականության մեջ կարելի է հանդի-

պել դեվիանտ վարքագծի տարբեր բնորոշումների. մի դեպքում՝ այն 

բնորոշվում է որպես օրենքներում, սոցիալական դիրքորոշումնե-

րում, կանոններում ու բարոյական նորմերում ամրագրում ստացած 

հասարակական պահանջներից շեղվող արարքների կատարում, 

որն առավելապես պայմանավորված է հասարակությունում իր տե-

ղի վերաբերյալ անձի սխալ պատկերացմամբ2, մյուս դեպքում՝ որ-

պես սոցիալական և իրավական սանկցիաների հանգեցնող հասա-

րակական նորմերից շեղվող վարքագիծ՝ պայմանավորված ոչ ադեկ-

                                                      
1 Տե´ս Muncie J. The ‘Punitive Turn’ in Juvenile Justice: Cultures of control and 

rights compliance in Western Europe and the USA. Jouth Justice 2008, Volume 8, 

Issue 2, էջ 107-121; D ü n k e l F. Juvenile Justice Systems in Europe – Reform 

developments between justice, welfare and ‘new punitiveness’. Kriminologijos 

studijos 2014/1 ; էջ 43-44: 
2 Տե´ս Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: М.: Просвещение, 

2003, էջ 154:  
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վատ սոցիալիզացիայով, հասարակության արժեքներն ու սոցիալա-

կան նորմերի՝ մանկապատանեկան տարիքում ոչ բավարար չափով 

յուրացմամբ1:  

Դեվիանտ վարքագիծը նաև բնութագրվում է որպես սոցիալ-հո-

գեբանական երևույթ, որը դրսևորվում է կոնկրետ ժամանակահատ-

վածում, կոնկրետ հասարակությունում ընդունված միջանձնային 

փոխհարաբերությունների նորմերից շեղվող վարքագծով2: Լ. Ռալ-

նիկովան անձի դեվիանտ վարքագիծը դիտարկում է որպես հասա-

րակություն ընդունված նորմերից շեղվող արարքի կատարում՝ պայ-

մանավորված սեփական վարքագծի նկատմամբ բարոյագեղագիտա-

կան վերահսկողության բացակայությամբ3:  

Դեվիանտ վարքագծի բնորոշման առավել լայն տարածում 

ստացած մոտեցման համաձայն՝ այն հասարակությունում ընդուն-

ված իրավական, բարոյական նորմերից ու կանոններից շեղված 

վարքագիծն է՝ պայմանավորված ինչպես երեխայի անձնային հատ-

կանիշներով, այնպես էլ նրա դաստիարակության և զարգացման 

գործընթացում սոցիալական, ընտանեկան, կրթական գործոններով, 

շփման ոլորտով4: Ինչ վերաբերում է դելինկվենտ վարքագծին, ապա 

այն ավելի նեղ ընդգրկում ունի, դրսևորվում է իրավական նորմերի 

խախտմամբ և փաստացի նույնանում է իրավախախտ վարքագծի 

հետ5:  

                                                      
1 Տե´ս Менделевич В. Д., Психология девиантного поведения. СПб.: Речь, 

2005, էջ 445:  
2 Տե´ս Кондрашенко В. П., Девиантное поведение у подростка: социально - 

психологические и психиатрические аспекты. Минск, 1988, էջ 77:  
3 Տե´ս Ральникова Л. А., Девиантное поведение несовершеннолетних: причи-

ны и проявления. Северо-Кавказский психологический вестник. № 3 (13), 

2015, էջ 34-41: 
4 Տե´ս Паатова М. Э., Бегидова С. Н., Хакунов Н. Х., Теоретико-методо-

логический анализ социально- педагогических феноменов «девиантное пове-

дение» и «делинквентное поведение» подростков. Вестник Адыгейского госу-

дарственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, № 1, 2012, էջ 

96-104:  
5 Տե´ս Миннегалиев М. М., Типология и сущность понятия «девиантное 

поведение» в воспитательно-профилактической работе с несовершеннолетни-

ми. Вестник Башкирского университета, Т. 17,  № 3, 2012, էջ 1416-1422: 
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Պետք է փաստել, որ բոլոր հեղինակները համակարծիք են մի 

հարցում. դեվիանտ կամ շեղվող վարքագիծը հասարակությունում 

ընդունված իրավական, բարոյական, համակեցության նորմերից ու 

կանոններից շեղվող վարքագիծն է, որի հիմքում ընկած են անձի սո-

ցիալիզացիայի խնդիրները: Ընդ որում, դելինկվենտ և հանցավոր 

վարքագծերը նույնպես շեղվող վարքագծի տարատեսակ են. եթե 

առաջինը նույնանում է իրավախախտ վարքագծի հետ, ապա հան-

ցավոր վարքագիծը շեղվող վարքագծի առավել վտանգավոր դրսևո-

րումն է:  

Ակնհայտ է, որ շեղվող վարքագծի ոչ բոլոր դրսևորումներն են 

հանգեցնում պատասխանատվության, սակայն կրիմինալոգիական 

ուսումնասիրությունները վկայում են, որ անչափահասի շեղվող 

վարքագիծը անտեսելը, դրա պատճառ հանդիսացող երևույթների 

բացասական ազդեցությունը չվերացնելը հետագայում հանգեցնում 

են այդ անձի կողմից հանցավոր վարքագծի դրսևորման1: Ի. Ուպորո-

վի կարծիքով՝ անչափահասների հանցավորությունը ուղղակիորեն 

կոռելյացիայի մեջ է գտնվում շեղվող վարքագծի հետ2:  

ՀՀ-ում երեխաների շեղվող վարքագծի ուսումնասիրության 

նպատակով 2006 և 2014 թթ. 12-17 տարեկան դպրոցականների 

շրջանում մեր կողմից անցկացվեցին ուսումնասիրություններ՝ ուղղ-

ված նրանց շեղվող վարքագծի և վիկտիմիզացիայի իրական վիճակի 

բացահայտմանը: Այդ ուսումնասիրությունները Կրիմինոլոգների 

եվրոպական միության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ կենսա-

գործված, եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ մշակված հար-

ցաթերթով 25-ից ավելի պետություններում իրականացված ISRD-2 և 

ISRD-3 հետազոտությունների մի մասն էին կազմում, ինչն էլ հնա-

                                                      
1 Տե´ս Weis J. G., Sakumoto K., Sederstrom J, Zeiss C., Jurisdiction and the elusive 

status offender: A comparison of involvement in delinquent behavior and status 

offences. Washington, 1980, էջ 96; Kobrin S., Hellum F., Peterson J., Offence 

patterns of status offenders. Critical Issues in Juvenile Delinquency, 1980, էջ 211; 

Shelden R.,Horwath J., Tracy S., Do status offenders get worse? Some clarifications 

on the question of escalation. Crime and delinquency 35, 1989, էջ 214-215: 
2 Տե´ս Упоров И. В., Девиантное поведение несовершеннолетних как пред-

посылка совершения ими преступных деяний. Общество и право, № 4 (41), 

2012, էջ 312: 
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րավորություն ընձեռեց ՀՀ-ում ստացված արդյունքները համադրել 

այլ երկրներում ստացված արդյունքների հետ: 

Ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված էին հարցեր, որոնք նպա-

տակ ունեին վեր հանել ինչպես անչափահասների շրջանում առա-

վել հաճախ տեղ գտնող շեղվող վարքագծի դրսևորումները (օրինակ՝ 

ալկոհոլի գործածումը), այնպես էլ քրեական օրենքով արգելված 

արարքների կատարման կամ դրանցից տուժելու հաճախականութ-

յունը:  

Կատարված ուսումնասիրությունը վեր հանեց մի ուշագրավ 

դիտարկում. իրենց կյանքի ընթացքում երբևիցե ալկոհոլ գործածած 

անչափահասների քանակը ՀՀ-ում շատ ավելի մեծ է, քան եվրոպա-

կան բազմաթիվ երկրներում: Մասնավորապես ISRD-2 հետազո-

տության շրջանակներում 66.3% ցուցանիշով ՀՀ-ն հայտնվել էր ալ-

կոհոլի գործածման առավելագույն ցուցանիշներ արձանագրած 

երկրների հնգյակում՝ առաջ անցնելով ալկոհոլի գործածման մեծ 

ծավալներ ունեցող ՌԴ-ից և Ֆինլանդիայից, իրենից առջև թողնելով 

միայն Էստոնիային, Հունգարիային, Չեխիային և Լիտվային1: 2014 թ. 

ISRD-3 տվյալների համաձայն՝ իրենց կյանքի ընթացքում երբևէ ալ-

կոհոլ գործածած անչափահասների քանակը նվազել էր՝ դառնալով 

45.6%:  

ISRD-2 ուսումնասիրության արդյունքները, սակայն, վկայում 

են, որ թեև ՀՀ-ում մեծ թիվ են կազմել իրենց կյանքում երբևէ ալկոհոլ 

գործածած անչափահասները, սակայն հարբածության վիճակում 

հայտնվածների թիվը շատ փոքր է եղել՝ 6.5%, մինչդեռ Էստոնիայում 

այդ ցուցանիշը եղել է շուրջ 49%:  

Միաժամանակ ՀՀ անչափահասների կողմից ալկոհոլի գործա-

ծումը հաճախակի բնույթ չի կրել. վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 

ալկոհոլի գործածման հաճախականության ցուցանիշով ՀՀ անչա-

փահասները 25 երկրների տվյալների համեմատության ժամանակ 

հայտնվել են վերջին հնգյակում. ալկոհոլի գործածման ավելի ցածր 

                                                      
1 Տե´ս Steketee M., Jonkman H., Berten H., Vettenburg N., Alcohol use Among 

Adolescents in Europe, Utrecht 2013, էջ 59, http://www.verwey-jonker.nl: 
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հաճախականություն գրանցվել է միայն Իսլանդիայում, Ֆրանսիա-

յում և Բոսնիա-Հերցեգովինայում1: 

Թեև բազմաթիվ կրիմինալոգիական ուսումնասիրություններ 

վկայում են, որ ալկոհոլի և թմրանյութի գործածումը կոռելացված է 

անչափահասների շեղվող` հատկապես բռնի վարքագծի դրսևոր-

ման հետ2, սակայն ՀՀ-ում այն նույն դետերմինացնող ազդեցությունը 

չունի, ինչի վկայությունը նաև ՀՀ ոստիկանության ինֆորմացիոն 

կենտրոնի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունն է: Այդ տեղե-

կատվության համաձայն՝ 2003 թ. հանցանք կատարած անչափա-

հասների 3.9%-ը հանցանքի կատարման պահին գտնվել է ալկոհոլի 

ազդեցության տակ, սակայն հետագա տարիներին նշված ցուցանիշը 

կայուն նվազում է արձանագրել՝ 2005 թ. եղել է 3.1%, 2007 թ.՝ 1.6%, 

2009 թ.՝ 1.5%, 2011 թ.՝ 1.3%, 2013 և 2015 թթ.՝ 0%: 

Պետք է նշել, սակայն, որ անչափահասների հանցավոր վար-

քագծում ալկոհոլի գործոնի ցածր դերակատարությունը ոչ թե պե-

տական արդյունավետ քաղաքականության, այլ թեև թուլացող, սա-

կայն դեռևս առկա ընտանեկան, սոցիալական հսկողության արդ-

յունք է:  

ՀՀ-ում անչափահասների կողմից ալկոհոլի գործածման արգելք 

սահմանված է ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքի հոդված 178-ով, որով պատասխանատվություն է սահ-

մանվում հասարակական վայրերում մինչև 16 տարեկան դեռահաս-

ների հարբած վիճակում երևալու, ինչպես նաև նրանց կողմից ոգե-

լից խմիչքներ օգտագործելու համար: Ընդ որում, պատասխանա-

տվությունը նախատեսված է ոչ թե երեխաների, այլ նրանց ծնողների 

համար: Միաժամանակ նույն օրենսգրքի հոդված 158-ը 50.000 դրա-

մի չափով տուգանք է սահմանում 18 տարին չլրացած անձանց ծխա-

                                                      
1 Տե´ս Steketee M., Jonkman H., Berten H., Vettenburg N., Alcohol use Among 

Adolescents in Europe, Utrecht 2013, էջ 61, http://www.verwey-jonker.nl: 
2 Տե´ս Barnes G., Welte J., Hoffmann J. Relationship of Alcohol Use to 

Delinquency and Illicit Drug Use in Adolescents: Gender, Age, and Racial/Ethnic 

Differences. Journal of drug issues 2002, 32(1), էջ 153-178; Зайко Т.М. Психо-

лого-криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. В книге: Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних и 

молодежи: правовой и психолого-криминологический аспекты Тамбов, 2017, 

էջ 29:  
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խոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, 

սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականություն և տե-

սաերիզներ վաճառելու համար, իսկ 100.000 դրամի չափով տու-

գանք՝ նրանց նշված առարկաների և նյութերի վաճառքին ներգրա-

վելու համար:  

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 166.1-ը պատասխանատվութ-

յուն է սահմանում 18 տարին լրացած անձի կողմից երեխային պար-

բերաբար ոգելից խմիչքների օգտագործմանը, ուժեղ ներգործող կամ 

այլ թմրեցնող նյութերի ոչ բժշկական օգտագործմանը ներգրավելու 

համար: Այնուհանդերձ, ՀՀ դատական վիճակագրության ուսումնա-

սիրությունը վկայում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում նշված 

հոդվածով ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել:  

Ներկայացված օրենսդրական կարգավորումներից հետևում է, 

որ ՀՀ-ում, ինչպես և Իտալիայում է, սահմանված չէ նվազագույն տա-

րիք, որից սկսած երեխան կարող է ալկոհոլ գործածել. սահմանա-

փակումները վերաբերում են մինչև 16 տարին լրանալը հասարակա-

կան վայրում ալկոհոլի գործածմանը, ինչպես նաև հասարակական 

վայրում հարբած վիճակում երևալուն:  

Մինչդեռ Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում՝ Դանիայում, Իս-

պանիայում, Պորտուգալիայում, որպես ալկոհոլի գործածման նվա-

զագույն շեմ դիտվում է 15 տարեկանը, Շվեյցարիայում՝ 15 տարեկա-

նը գարեջրի, գինու, իսկ 18 տարեկանը՝ այլ ալկոհոլի գործածման 

համար, Չեխիայում, ՌԴ-ում, Ֆրանսիայում, Հունգարիայում՝ 18 տա-

րեկանը, Իսլանդիայում, Շվեդիայում՝ 20 տարեկանը: Ալկոհոլի 

իրացման պարագայում ևս պետությունները սահմանում են տար-

բեր տարիքային շեմեր, օրինակ՝ Բելգիայում, Իսպանիայում որպես 

այդպիսին սահմանվում է 16 տարեկանը, Գերմանիայում՝ 16 տարե-

կանը գարեջրի և գինու, իսկ 18 տարեկանը՝ ալկոհոլային այլ խմիչք-

ների ձեռք բերման համար, Նորվեգիայում, Սլովենիայում, ՌԴ-ում, 

Ֆրանսիայում՝ 18 տարեկանը, Շվեդիայում՝ 20 տարեկանը1: 

Թեև ՀՀ-ն հայտնի է ալկոհոլի, հատկապես գինու և կոնյակի ար-

տադրությամբ, սակայն ալկոհոլի անվերահսկելի գործածման առու-

                                                      
1 Տե´ս Van den Toorn J., Steketee M., Jonkman H., Paper on Policies toward 

Alcohol among Juveniles in Europe. NL, 2012, էջ 7:  
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մով այն երբեք առաջատար դիրքեր չի զբաղեցրել: Դրա պատճառը, 

թերևս, ոգելից խմիչքների գործածման յուրահատուկ մշակույթն է 

(ալկոհոլի գործածումը զուգակցելով սննդի ընդունման, կենացների 

հետ), ինչպես նաև հարբած վիճակում հասարակության մեջ 

հայտնվելը, ինքնակառավարումը կորցնելը հասարակության ան-

դամների մեծամասնության կողմից ամոթալի երևույթ դիտելը:  

Այնուհանդերձ, վերջին տասնամյակի ընթացքում ՀՀ-ում նկատ-

վում է ալկոհոլի գործածման հաճախականության աճ: ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայության կողմից ներկայացված տվյալների 

վերլուծությունը վկայում է՝ 2003 թ. համեմատ 2015 թ. «հարբեցո-

ղություն, հարբեցողային փսիխոզ» ախտորոշում ունեցող առաջնա-

կի հիվանդների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է՝ 100.000 բնակչի հաշ-

վով գործակիցը 2003 թ. գրանցված 6.6-ից 2015 թ. դարձել է 12.61: 

Այս բացասական փոփոխությունը, բարեբախտաբար, դեռևս իր 

անմիջական արտացոլումը չի գտել անչափահասների շեղվող վար-

քագծում: Թեև մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրության 

արդյունքում գրանցվել է ալկոհոլ գործածած անչափահասների տո-

կոսային բարձր ներկայացուցչականություն, սակայն ալկոհոլի գոր-

ծածումը հիմնականում տեղի է ունեցել ծնողների կողմից վերա-

հսկելիության պայմաններում, ընտանեկան միջոցառումների ժա-

մանակ, երբ երեխային թույլ է տրվել փոքր քանակությամբ ալկոհոլ 

գործածել (փաստացի, նշվածը ալկոհոլի գործածման մշակույթի 

ուսուցանման դրսևորում է): Մեր ուսումնասիրության արդյունքների 

համաձայն՝ ալկոհոլ գործածած անչափահասների միայն 12.7%-ն է 

նշել, որ ալկոհոլը գործածել է մենակ, 24.7%-ը նշել է, որ ալկոհոլ է 

գործածել իր հասակակիցների հետ, իսկ մյուսները ալկոհոլ են գոր-

ծածել ընտանիքի անդամների վերահսկողությամբ:  

Թեև հայ հասարակությունում առկա է հանդուրժողական մո-

տեցում անչափահասների կողմից ոգելից խմիչքների վերահսկելի 

գործածման նկատմամբ, սակայն բացարձակ անհանդուրժողակա-

                                                      
1 Տե´ս Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, «Առողջապահություն», 

2005, էջ 144, http://armstat.am/file/doc/527.pdf; Հայաստանի վիճակագրական 

տարեգիրք, «Առողջապահություն», 2016, էջ 161, http://armstat.am/file/doc/ 

99499408.pdf: 
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նություն է դրսևորվում թմրամիջոցներ գործածողների հանդեպ, ին-

չով էլ, թերևս, պայմանավորված է մեր ուսումնասիրության շրջա-

նակներում անչափահասների կողմից թմրամիջոցների գործածման 

տոկոսային ցածր ներկայացուցչականությունը:  

Թմրամիջոցների գործածման, ապօրինի շրջանառության վերա-

բերյալ հայ երեխաների հաղորդումները շատ ավելի քիչ են, քան այլ 

երկրներից ստացված արդյունքները: Մասնավորապես եթե 2006 թ. 

ՀՀ-ում հարցվածների 0.2%-ն էր տեղեկացրել թմրամիջոցների ի-

րացմանը ներգրավվելու մասին, ապա Շվեյցարիայում՝ 3.7%-ը, 

ԱՄՆ-ում՝ 5%-ը, Ֆինլանդիայում՝ 1.1%-ը1:  
 

Աղյուսակ 1. ՀՀ անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների 

գործածումը և ապօրինի շրջանառությունը՝ ISRD-2 և ISRD-3  

 2006 թ. – ISRD-2 2014 թ. – ISRD-3 

մարիխուանայի, հաշիշի 

գործածում 

1.4% 2.2% 

էքստազի գործածում 0.1% 0.8% 

այլ թմրամիջոցի գործա-

ծում 

0.2% 0.5% 

թմրամիջոցի իրացում 0.2% - 
 

Այնուհանդերձ, վերջին տարիներին նկատվում է անչափահաս-

ների կողմից թմրամիջոցների օգտագործման տոկոսային հարաբե-

րակցության մեծացում, որը վերաբերում է ինչպես մարիխուանայի, 

այնպես էլ այլ թմրանյութերի գործածմանը:  

Երեխաների շրջանում թմրանյութի գործածման աճը անմիջա-

կան արդյունք է Հայաստան թմրամիջոցների ավելի հաճախ ներթա-

փանցման, դրանց ապօրինի շրջանառության աճի: Թմրամիջոցների 

շրջանառության առումով հետաքրքիր դերակատարություն ունեն 

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը և հարաբերությունները հարևանների 

հետ. ՀՀ-ն փակ սահմաններ ունի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, 

որոնք հայտնի են թմրամիջոցների շրջանառության ոլորտում իրենց 

                                                      
1 Տե´ս Junger-Tas J, Marshall I., Enzmann D., Killias M., etc. Juvenile Delinquency 

in Europe and Beyond. Results of the Second International Self-Reported Study, 

Springer 2010, էջ 83, 152, 165: 
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ակտիվ ներգրավվածությամբ: Նախկինում ՀՀ-ն փակ սահմաններ 

ուներ նաև իր մյուս հարևանի՝ թմրանյութերի շուկայի առաջատար-

ների շարքին դասվող Իրանի հետ: Ներկայումս, սակայն, Իրանի 

հետ սահմանները բացվել են, ինչն էլ հնարավորություն է ընձեռել 

Իրանից ՀՀ թմրանյութերի ապօրինի ներթափանցման համար և ան-

միջականորեն խթանել է ՀՀ-ում թմրանյութերի գործածման աճը: 

2003 թ. համեմատ 2015 թ. 3.7 անգամ աճել են նաև թմրամիջոցների 

ապօրինի շրջանառության պաշտոնապես գրանցված դեպքերը՝  

134-ից դառնալով 492:  

Վերջինս վկայում է, որ ՀՀ-ում մեծանում է նաև թմրամիջոցների 

շուկան, որը երկար ժամանակ թմրամիջոցների ցածր պահանջարկի 

պարագայում զարգացում չէր ապրում:  

ՀՀ քրեական օրենսդրությունը պատասխանատվություն է սահ-

մանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, բայց ոչ գործած-

ման համար (ՀՀ քրեական օրենսգրքում մինչ 2008 թ. մայիսի 26-ի 

օրենքով կատարված փոփոխությունը թմրամիջոցներ գործածելը 

առաջացնում էր քրեական պատասխանատվություն), ուստի հան-

ցագործությունների վերաբերյալ ՀՀ պաշտոնեական վիճակագրութ-

յան ուսումնասիրությունը հնարավորություն չի ընձեռում հետևութ-

յուններ կատարելու թմրամիջոցների գործածման առկա վիճակի 

մասին:  

Փոխարենը ՀՀ Ազգային վիճակագրության ծառայության վեբ-

կայքում հասանելի են բնակչության առողջական վիճակին վերաբե-

րող տվյալները, որոնց վերլուծությունը վկայում է, որ 2003 թ. համե-

մատ 2015 թ. գրանցվել է «թմրամոլություն» ախտորոշմամբ առաջ-

նակի հիվանդների կտրուկ աճ. եթե 100.000 բնակչի հաշվով գործա-

կիցը 2003 թ. եղել է 0.5, 2004 թ.՝ 0.2, 2008 թ.՝ 4.1, 2009 թ.՝ 6.2, ապա 

2011 թ.՝ արդեն 11.3, 2012 թ.՝ 21.9, 2013 թ.՝ 24, 2014 թ.՝ 18.1, 2015 թ.՝ 

19.31: Ընդ որում, նման ցուցանիշները չնչին տոկոսն են կազմում 

թմրանյութ օգտագործողների իրական զանգվածի, որը մնում է լա-

                                                      
1 Տե´ս Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, «Առողջապահություն», 

2005, էջ 144, http://armstat.am/file/doc/527.pdf; Հայաստանի վիճակագրական 

տարեգիրք, «Առողջապահություն», 2016, էջ 161, http://armstat.am/file/doc/ 

99499408.pdf: 
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տենտային: Մասնավորապես, առանձին փորձագիտական գնահա-

տականների համաձայն՝ ՀՀ-ում թմրամոլների թիվը 30.000-ից ավելի 

է1:  

Եթե 2003-2004 թթ. գրանցված ցածր ցուցանիշները կարող են 

բացատրվել թմրամիջոցների գործածման համար այն ժամանակ գո-

յություն ունեցած քրեական պատասխանատվության պայմաննե-

րում այս երևույթի բարձր լատենտայնությամբ, թմրամոլների կող-

մից առողջապահական հիմնարկներ չդիմելով, իսկ 2008-2009 թթ. 

գրանցված աճը՝ թմրամիջոցների գործածման ապաքրեականացման 

արդյունքում առողջապահական հիմնարկներ դիմելիության աճով, 

ապա հետագա տարիներին «թմրամոլություն» ախտորոշմամբ ան-

ձանց քանակի ավելացումը վկայում է հասարակությունում այս 

արատավոր երևույթի տարածման մասին, ինչն իր ազդեցությունն է 

գործում նաև անչափահասների շեղվող վարքագծի վրա:  

Անչափահասների շրջանում անցկացված ուսումնասիրություն-

ները թույլ տվեցին գնահատել 2006 և 2014 թթ. ՀՀ անչափահասների 

շեղվող վարքագծի առանձին դրսևորումների փոփոխությունները:  

Մասնավորապես, ինչպես և պաշտոնական վիճակագրության 

մեջ, նկատվում է երեխաների կողմից բռնի վարքագծի դրսևորման, 

հատկապես՝ առողջությանը վնաս պատճառելու հաճախականութ-

յան աճ (p=0.000): Ինչ վերաբերում է գողություններին, ապա դրանց 

քանակը ևս չի նվազել: Միաժամանակ 2006 թ. համեմատ նվազել են 

երեխաների խմբային կռիվները (p=0.000), նրանց կողմից զենք կրելը 

(p=0.002), ինչպես նաև վանդալիզմի դեպքերը (p=0.001): Այնուհան-

դերձ, նույնիսկ նման նվազման պարագայում անչափահասների 

շրջանում խմբային կռիվների հաճախականությունը բարձր է միջին 

եվրոպականից:  

 

 

                                                      
1 Տե´ս ՀՀ-ում թմրամոլների քանակը 30 հազար է, որոնցից 12.700-ը ներերա-

կային թմրանյութեր են օգտագործում, http://www.iravunk.com/ news/879, 

13.11.2017, 1.03; Հայաստանում թմրամոլների թիվը տարեցտարի աճում է, 

https://armenpress.am/arm/news/862815/hayastanum-tmramolneri-tivy-tarectari-

atchum-e.html; 13.11.2017, 00.59:  
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 Աղյուսակ 2. Անչափահասների կողմից շեղվող վարքագծի 

դրսևորումները՝ ISRD-2 և ISRD-3 

 2006 2014 

երբևէ վերջին 1 

տարում 

երբևէ վերջին 

1 տա-

րում 

Խմբային կռիվներ 23.5% 18.4% 13.2% 9.8% 

Զենք կրել 9.5% 5.8% 5.1% 3.4% 

Առողջությանը վնաս պատ-

ճառել  
2.7% 1.4% 4.2% 3.1% 

Պայուսակ հափշտակել 0.5% - - - 

Կողոպուտ/ավազակութ-

յուն/շորթում 
0.5% 0.4% 2.5% 1.1% 

Վանդալիզմ 8.3% 3.3% 2.7% 1.3% 

Գողություն խանութից 2.1% 0.5% 1.4% 0.3% 

Գողություն - - 0.9% 0.2% 

Հեծանիվի գողություն 0.5% 0.2% 0.9% 0.2% 

Բնակարան մուտք գործել 0.5% 0.2% 0.4% 0.1% 

Մեքենայի գողություն 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 

Հակերություն 4% 2.8% 14.8% 9.4% 

Գրաֆիտի - - 12.8% 8.7% 

Կենդանիների նկատմամբ 

դաժան վերաբերմունք  
- - 5.6% 3.1% 

 

ՀՀ-ում ստացված արդյունքների համադրումը ISRD-3 ուսում-

նասիրության մեջ ներգրավված մի շարք եվրոպական երկրների 

արդյունքների հետ ցույց տվեց, որ  եվրոպական երկրների իրենց 

հասակակիցների համեմատ՝ ՀՀ անչափահասները ավելի հազվա-

դեպ են խանութներից գողություններ կատարել կամ վանդալիզմ 

դրսևորել: Մնացած ցուցանիշներով, սակայն, ՀՀ անչափահասները 

էապես չեն զիջել եվրոպական երկրներում հարցման ենթարկված 

անչափահասներին:  
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Գծապատկեր 1. Անչափահասների շեղվող վարքագիծը եվրո-

պական մի շարք երկրներում՝ ISRD -2 և ISRD -3  

 
 

Անչափահասների շեղվող վարքագծի գնահատման առումով 

կարևոր նշանակություն ունի նաև վիկտիմիզացիայի ուսումնասի-

րությունը, քանի որ այս երկու ցուցանիշների համադրումը հնարա-

վորություն է տալիս առավել անաչառ հետևություն կատարելու ան-

չափահասների շեղվող վարքագծի իրական պատկերի մասին: Բացի 

դրանից՝ բազմաթիվ կրիմինալոգիական ուսումնասիրություններ 

վեր են հանել վիկտիմիզացիայի և դրան ենթարկված երեխայի կող-

մից հետագայում շեղվող վարքագծի դրսևորման միջև կոռելյացիայի 

առկայությունը1:  

                                                      
1 Տե´ս Carson D., Sullivan C., Cochran J., General strain theory and 

the relationship between early victimization and drug use. Deviant Behavior, 

2008, Volume 30, Issue 1, էջ 54-88; Zhang L, Welte J., Wieczorek W., 

Deviant lifestyle and crime victimization. Journal of Criminal Justice, 2001. 

Volume 29, Issue 2, էջ 133-143; Hinduja S., Patchin J., Offline Consequences of 

Online Victimization. School Violence and Delinquency. 2007, Volume 6, Issue 3, 

էջ 89-112; Smith C., Thornberry T., The relationship between childhood 

maltreatment and adolescent involvement in delinquencyCriminology, 1995, 

Volume 33, Issue 4, էջ 451-481:  
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Ստացված արդյունքները ցույց տվեցին, որ ՀՀ-ում անչափա-

հասները, որպես կանոն, ավելի հազվադեպ են դառնում հանրորեն 

վտանգավոր ոտնձգության զոհ, քան նրանց եվրոպացի, մասնավո-

րապես շվեյցարացի հասակակիցները: Ասվածն առավել հստակ կա-

րելի է պնդել շահադիտական ոտնձգությունների կտրվածքով, մինչ-

դեռ բռնության գործադրման, մասնավորապես առողջությանը վնաս 

պատճառելու կտրվածքով ՀՀ-ում վիկտիմիզացիայի ցուցանիշները 

ավելի բարձր են:  
 

Աղյուսակ 3. Անչափահասների վիկտիմիզացիան ՀՀ-ում և Շվեյ-

ցարիայում՝ ISRD-2 և ISRD-3 

 2006 2014 

ՀՀ Շվեյցա-

րիա 

ՀՀ Շվեյցա-

րիա 

կողոպուտ, շորթում 1.1% 2.3% 1.1% 3.3% 

առողջությանը վնաս պատ-

ճառել 

4.6% 2.4% 5.5% 3.8% 

գողություն 8.8% 22.7% 11.1% 26.9% 

հալածանք, հետապնդում 2.6% 12.4% - - 
 

Միաժամանակ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները 

վկայում են, որ գողությունների տարածվածությունը անչափահաս-

ների շրջանում չի նվազել. եթե ISRD-2 ուսումնասիրության 

արդյունքների համաձայն՝ գողությունից տուժել չէ հարցվածների 

9%-ը, ապա ISRD-3 ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն՝ 

11.1%-ը, հետևաբար օբյեկտիվորեն անչափահասների շրջանում գո-

ղությունների քանակը չի նվազել, ինչն էլ հաստատելու է գալիս մեր 

այն ենթադրությունը, որ ՀՀ պաշտոնեական վիճակագրությունը չի 

արտացոլում անչափահասների շրջանում գողությունների իրական 

պատկերը:  

Զարմանալի է թվում այն, որ Հայաստանում ISRD-2 ուսումնա-

սիրության շրջանակներում հարցման ենթարկված անչափահասնե-

րի միայն 2.6%-ն է նշել հալածանքի ենթարկվելու մասին, մինչդեռ 

4.6%-ը հայտնել է, որ դարձել է առողջությանը վնաս պատճառելու 

զոհ: Որպես կանոն, եվրոպական երկրների մեծ մասում հալածանքի 

ենթարկված անչափահասների քանակը մի քանի անգամ գերազան-

ցում է առողջությանը վնաս պատճառելուց տուժած անչափահասնե-
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րի քանակը: Ասվածի վկայությունն է նույն Շվեյցարիան, որտեղ հա-

լածանքի ենթարկված անչափահասների ցուցանիշը 5 անգամ գերա-

զանցում է նրանց քանակը, ում առողջությանը վնաս է պատճառվել: 

Նման տարբերակումը, թերևս, պայմանավորված է նրանով, որ 

ելնելով ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններից, հա-

յերի բռնկուն բնավորությունից, ինչպես նաև կոնֆլիկտային իրա-

դրությունների լուծման՝ մեր հասարակությունում տարածում ստա-

ցած, ինչու չէ նաև ծնողների վարքագծի արդյունքում երեխաների 

համար ստերեոտիպ դարձած վարքագծային մոդելներից, հայ երե-

խաները թույլ չեն տալիս, որ իրենց համար անցանկալի, ֆրուստ-

րացնող իրադրությունը խորանա, և շատ արագ անցնում են բռնութ-

յան գործադրման: 

Ուշադրության են արժանի նաև այն տվյալները, որոնք վերաբե-

րում են կատարված ոտնձգության մասին իրավապահ մարմիննե-

րին հայտնելուն, հետևաբար նաև՝ արարքների լատենտայնությանը: 

ISRD-2 ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն՝ շվեյցարացի 

անչափահասները իրենց հայ հասակակիցների համեմատ գրեթե 5 

անգամ ավելի հաճախ են ոստիկանությանը տեղեկացրել կողոպու-

տի, շորթման, մարմնական վնասվածքի ենթարկվելու, գրեթե 7 ան-

գամ՝ գողության զոհ դառնալու մասին: Նման բաշխումը, թերևս, 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկ-

տիվ գործոններից ելնելով՝ մեր հասարակությունում ընդունված է 

խնդիրները լուծել սեփական ուժերով՝ առանց իրավապահ մարմին-

ներին դիմելու, ինչն էլ իր անմիջական արտացոլումն է ստացել ան-

չափահասների շրջանում:  

 

Աղյուսակ 4. Վիկտիմիզացիայի վերաբերյալ իրավապահ մար-

միններին հայտնելը՝ ՀՀ-ում և Շվեյցարիայում՝ ISRD-2  

 2006 

ՀՀ Շվեյցարիա 

կողոպուտ, շորթում 4.5% 22.3% 

մարմնական վնասվածք 6.25% 32.4% 

գողություն 3.7% 32.3% 

հալածանք - 7.8% 
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Միաժամանակ ISRD-3 ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 

բռնության զոհ դարձած երեխաները նման կենսափորձ չունեցածնե-

րի համեմատ երկու անգամ ավելի հաճախ են կատարել իրավա-

խախտումներ (համապատասխանաբար՝ 30.2 և 17.8%), 2.5 անգամ 

ավելի հաճախ՝ գողություն (համապատասխանաբար՝ 1.3 և 3.4%): 

Դժվար է միանշանակ պատասխանել այն հարցին, թե որն է եղել 

վիկտիմիզացիայի ենթարկված երեխաների կողմից շեղվող վար-

քագծի դրսևորման պատճառը, առավել ևս հնարավոր չէ միանշա-

նակ պատասխանել, թե արդյոք վիկտիմիզացիայի ենթարկվելն է 

նրանց մոտ հանգեցրել շեղվող վարքագծի դրսևորման վճռականութ-

յան, թե ընդհակառակը՝ շեղվող վարքագծի դրսևորումն է հանգեցրել 

նրանց վիկտիմիզացիային: Երկրորդ ենթադրությունն առավել իրա-

տեսական է թվում: 

Առավել հետաքրքրական են ISRD-3 ուսումնասիրության այն 

արդյունքները, որոնք վերաբերում են ծնողների կողմից դրսևորված 

բռնությունից կամ վատ վերաբերմունքից տուժելու և շեղվող վար-

քագծի միջև կապին:    

 

Գծապատկեր 2. Ծնողների կողմից բռնության ենթարկված երե-

խայի կողմից շեղվող վարքագծի դրսևորումը 
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Մասնավորապես ուժեղ արտահայտված կապ է գրանցվել վեր-

ջին մեկ տարվա ընթացքում ծնողների բռնությունից, վատ վերաբեր-

մունքից տուժելու և շեղվող վարքագիծ դրսևորելու, իրավախախ-

տումներ կատարելու միջև. ծնողների կողմից բռնության ենթարկ-

ված անչափահասները գրեթե 2, վատ վերաբերմունքի ենթարկված-

ները՝ 2,5 անգամ ավելի հաճախ են նշել իրենց կողմից իրավախախ-

տում կատարելու մասին: Ընդ որում, այդ կապը գրանցվել է ինչպես 

ՀՀ-ում, այնպես էլ հետազոտության մեջ ընդգրկված մյուս երկրնե-

րում: 
 

Գծապատկեր 3. Ծնողների կողմից վատ վերաբերմունքի են-

թարկված երեխայի կողմից շեղվող վարքագծի դրսևորումը 

 
Առավել իրատեսական է թվում այն, որ ոչ թե երեխաները շեղ-

վող վարքագիծ են դրսևորել, քանի որ ընտանիքում իրենց հանդեպ 

գործադրվել է բռնություն կամ վատ վերաբերմունք, այլ ընդհակա-

ռակը՝ բռնությունը, վատ վերաբերմունքը գործադրվել են ի պատաս-

խան նրանց կողմից դրսևորված շեղվող վարքագծի:  

Մասնավորապես նույն ուսումնասիրության արդյունքները 

վկայում են, որ երեխաները իրենց լավ են զգում ընտանեկան միջա-

վայրում, լավ հարաբերություններ ունեն ծնողների հետ (հարցված-

ների 94,7%-ը նշել է, որ լավ հարաբերություն ունի հոր, 96,1%-ը՝ մոր 
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հետ, 95,4%-ը նշել է, որ ընտանիքում հուզական աջակցություն է 

ստանում): Հարցվածների միայն 4%-ն է նշել, որ ծնողները միմյանց 

նկատմամբ բռնություն են գործադրել, և 2,6%-ը նշել է, որ ծնողները 

ալկոհոլ կամ թմրանյութ են գործածել: 

Ծնողների կողմից երեխաների շեղվող վարքագծին նման ոչ հա-

մարժեք արձագանքումը պայմանավորված է մի քանի գործոններով. 

նախ՝ ՀՀ-ում ընտանիքները ավանդաբար ձևավորվում են վաղ չա-

փահասության տարիքում, և երիտասարդ ծնողները ոչ միշտ են տի-

րապետում երեխաներին դաստիարակելու, նրանց շեղվող վարքա-

գծին արձագանքելու հոգեբանական, մանկավարժական գիտելիքնե-

րին ու հմտություններին, հետևաբար՝ երեխայի շեղվող վարքագծին 

արձագանքելու իրենց հասանելի ամենակարճ ու իրենց կարծիքով 

առավել արդյունավետ միջոցը բռնության գործադրումն է: Միևնույն 

ժամանակ երեխայի իրավահպատակ վարքագիծը ձևավորելու հիմ-

նական պատասխանատվությունը ևս կրում է ընտանիքը. հասարա-

կության արժեքային անոմիայի ներկայիս պայմաններում դպրոցը 

արդյունավետ չի իրականացնում երեխային դաստիարակելու պար-

տականությունը: Ինչ վերաբերում է իրավապահ մարմիններին1, 

ապա նրանց նկատմամբ ներկայումս առկա է վստահության պա-

կաս, ուստի ընտանիքը և հասարակությունը նախընտրում են իրենք 

ստանձնել երեխայի շեղվող վարքագծին արձագանքելու պարտա-

կանությունը: 

Կատարված ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնե-

լու, որ. 

1. Թեև ՀՀ անչափահասները եվրոպական շատ երկրների հա-

մեմատ ավելի քիչ են շեղվող վարքագիծ դրսևորում և վիկտիմիզա-

ցիայի ենթարկվում, սակայն իրենց եվրոպացի տարեկիցներից ավե-

լի հաճախ են նախընտրում բռնություն գործադրել: 

                                                      
1 Պետք է ընդունել, որ ՀՀ իրավապահ մարմինները առավելապես ուշադրու-

թյուն են դարձնում այն երեխաներին, որոնք կամ նախկինում կատարված 

իրավախախտման հետևանքով հայտնվել են ոստիկանության տեսադաշ-

տում, կամ զբաղվում են թափառաշրջիկությամբ, մուրացկանությամբ, կամ 

դարձել են բռնության զոհ: Ընդ որում, այս ոլորտում որոշակի հաջողու-

թյուններ արձանագրվել են, մասնավորապես նվազել է անչափահաս մու-

րացկանների քանակը: 2011 թ. ՀՀ ոստիկանությունում հաշվառված է եղել 

20, 2016 թ.՝ 13 անչափահաս մուրացկան: 
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2. Անչափահասների կողմից գողությունների կատարման դի-

նամիկան նվազման միտում չունի, հետևաբար ՀՀ ոստիկանության 

կողմից տրամադրված պաշտոնեական վիճակագրությունը չի ար-

տացոլում անչափահասների կողմից գողությունների կատարման 

իրական վիճակը և ընդամենը վկայում է դրանց լատենտայնացման 

մասին:  

3. Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում 

տեղ գտած բացասական փոփոխությունները, հատկապես՝ բնակ-

չության սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը, հասարա-

կության խիստ բևեռացումը, գրեթե համատարած բնույթ կրող աղ-

քատությունը, գործազրկությունը, արժեքային անոմիան, զուգակց-

վելով Իրանի հետ ՀՀ սահմանների բացման, թմրանյութերի գործած-

ման համար քրեական պատասխանատվության վերացման հետ, 

հանգեցրին ՀՀ-ում թմրանյութ գործածողների, այդ թվում՝ թմրա-

նյութ գործածող անչափահասների թվաքանակի աճի:  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РА 
Анна Маргарян 

Доцент кафедры уголовного права ЕГУ, 

кандидат юридических наук 

В статье обсуждаются проблемы девиантного поведения несовер-

шеннолетних в Республике Армения. Анализируя результаты иссле-

дований ISRD-2 и ISRD-3, проведенных в Армении в рамках междуна-

родного проекта, и сопоставляя их с результатами аналогичных исс-

ледований, проведенных в некоторых зарубежных странах, автор при-

ходит к заключению, что несовершеннолетние в Армении реже под-

вергаются виктимизации, но чаще прибегают к насилию. Также за 

последние 8-10 лет в Армении наблюдается распространение нарко-

тиков, в том числе среди детей. Несмотря на то, что официальная ста-

тистика свидетельствует о снижении преступности и особенно краж 

среди детей, по мнению автора, это является всего лишь результатом 

все большей латентизации девиантного и преступного поведения не-

совершеннолетних.  
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The problems of juvenile deviancy in Armenia are discussed in the 

article presented. Based on the analysis of surveys ISRD-2 and ISRD-3 

conducted in Armenia in the frames of international project, as well as 

their comparison with the results of similar surveys conducted in some 

foreign countries, the author comes to the conclusion that juveniles in 

Armenia are less likely to be victimized, but more often resort to violence. 

Also, over the past 8-10 years, there has been a spreddening of drugs in 

Armenia, including among children. Although official statistics shows a 

decrease in juvenile criminality, including property crimes, however the 

author thinks that this is just the result of an ever-increasing latency of 

the deviant and criminal behavior of juveniles. 
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