
Ամանդա Ակոպովա 
ՀԱԻԿ կամավոր 

Համաներումը Հայաստանում և այլ երկրներում։ Հետագա 

ճակատագիրը։ 

 Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի առաջին 

Հանրապետության հիմնադրման հարյուրամյակի առթիվ Հայաստանում 

հայտարարվեց համաներում։                   

Համաներումը (ամնիստիա) պետական ակտով որոշ կատեգորիայի 

հանցագործություններ կատարած անձին կամ անձանց խմբին քրեական 

պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելը, պատիժը մեղմացնելը կամ 

դատվածությունը հանելն է։ Համաներումը տարածվում է մինչև ակտի 

հրապարակվելը կատարված հանցագործություններ վրա։ Դատից ազատվող կամ 

պատիժը կրած անձինք ամնիստիայի ուժով կարող են ճանաչվել դատվածություն 

չունեցողներ։ Հարկ է նշել, որ համաներումը տարբերվում է ներումից։ 

 Համաներման ակտն ինքնին 

բազմաֆունկցիոնալ է, կարող է ունենալ 

քաղաքական, տնտեսական, իրավական, 

սոցիալական կամ այլ նպատակներ: Դրա 

բովանդակությունը պայմանավորված է 

երկրի քաղաքական և տնտեսական 

զարգացման առանձնահատկություններով, 

որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում 

հանցավորության դեմ պայքարի 

առանձնահատկության վրա, ինչի 

արդյունքում տարբեր ժամանակներում 

տարբեր են լինում համաներման               

ծավալները և դրանց կիրառման ձևերը: 

 Համաներում կիրառվում է ողջ աշխարհում։ Այն ամրագրված է ԱՊՀ բոլոր երկրների, 
նախկին Հարավսլավիայի երկրների, Ավստրիայի, Ալբանիայի, Անդորրայի, Բուլղարի
այի, Վիետնամի, Դանիայի, Եգիպտոսի, Իրաքի, Իտալիայի, ԿԺԴՀ-ի, 
Չինաստանանի, Լատվիայի, Լիտվայի, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի, Սան-
Մարինոյի, Թուրքիայի, Ֆիլիպինների, Ֆրանսիայի օրենսդրության մեջ։ Միևնույն 
ժամանակ, համաներման կիրառության ոլորտը տարբեր երկրներում նույնը չէ։ Որոշ 
երկրներում համաներում կարող է կիրառվել հանցագործների մեծ մասի նկատմամբ, 
մյուսներում՝ միայն բացառիկ դեպքերում։ Օրինակ՝ Լատինական 
Ամերիկայի երկրներում համաներում կիրառվում է որպես կանոն քաղաքական 
հանցագործների նկատմամբ։ 

 Համաներման ինստիտուտը բացակայում է անգլո-
ամերիկյան իրավական համակարգի երկիներում, 
ինչպես նաև ռոմանա-գերմանական իրավական 
համակարգի որոշ երկրներում, ինչպիսիք 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%94%D6%80%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%94%D6%80%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AA&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%8A%D5%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BE%D5%BD%D5%BF%D6%80%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%80%D6%80%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%A5%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%A3%D5%AB%D5%BA%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%A1%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D4%BA%D4%B4%D5%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%AB%D5%BF%D5%BE%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%B6-%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%B6-%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BA%D5%AB%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1
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են Գերմանիան, Իսպանիան, Հոլանդիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Էստոնիան։           
Լեհաստանում համաներման կիրառումը հակասահմանադրական է ճանաչվել։ 

 Համաներման նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը  կապված է նրա հետ, որ 
քրեական օրենսդրության և պատժի համակարգի կատարելագործումն անիմաստ է 
դարձնում ներման ինստիտուտը, ինչպես նաև նրանով, որ միապետական 
երկրներում միապետները չարաշահում էին այս ինստիոտուտի կիրառումը։ 
Համաներմանը դեմ են արտահայտվել այնպիսի ականավոր իրավաբաններ, 
ինչպիսիք են Չեզարե Բեկարիան, Բենտամ Երեմիան և ուրիշները։  

 Շատ երկրների օրենսդրությունում չեն թվարկվում այն հանցագործությունները, 

որոնց համար համաներում չի կիրառվում, չնայած համաներումը սովորաբար 

վերաբերում է ոչ վտանգավոր հանցագործներին ու ոչ մեծ ծանրության 

հանցանքներին։  

 Համաներումը սովորաբար ընդունվում է պետության համար նշանակալից 

իրադարձությունների, կարևոր տարեդարձերի առթիվ։ 

Հոկտեմբերի 22-ի դրությամբ ՀՀ-ում 
համաներում է կիրառվել 571 
դատապարտյալի 
նկատմամբ: Համաներման ժամանակ, 
պատժից ազատվել են՝ 
1)  երեք տարի ժամկետով 
ազատությունից զրկելու հետ կապված 
պատժի դատապարտված անձինք. 
2) այն անձինք, որոնց նկատմամբ 
պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, 
կամ պատժի կրումը հետաձգվել է. 
3) ազատությունից զրկելու հետ 
չկապված պատիժների դատապարտված 
անձինք: 
 
Ինչպես նաև՝ 
 
2. Համաներում հայտարարելու 
արդյունքում պատժից ազատվում են 

առավելագույնը վեց տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված` 
 
1) առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամները. 
2) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ հղի կանայք. 
3) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ երեք կամ ավելի անչափահաս 
երեխա ունեցող անձինք. 
4) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ մինչև երեք տարեկան երեխա 
ունեցող անձինք. 
5) 60 տարին լրացած անձինք. 
6) հանցագործությունը մինչև 18 տարին լրանալը կատարած այն անձինք, որոնք 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%A3%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%BE%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%89%D5%A5%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A5_%D4%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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նախկինում դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար ազատությունից 
զրկելու հետ կապված պատիժ չեն կրել կամ կրել են, սակայն չունեն դատվածություն:   

 Նախագծով համաներում հայտարարելու արդյունքում պատժից ազատվում են նաև 

2016 թվականի հուլիսի 17-ից հուլիսի 31-ը Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքում 

հանցագործություն կատարած, վերջիններիս հետ հանցակցած, այդ 

նպատակով  հանցափորձ կամ հանցագործության նախապատրաստություն, 

հարակից տարածքներում դրանց հետ առնչություն ունեցող հանցագործություն 

կատարած, ինչպես նաև 2015 թվականի ապրիլի 24-ին զանգվածային 

անկարգությունների նախապատրաստության համար մեղադրվող  անձինք։  

Այս կետը չի տարածվում այդ իրադարձությունների ընթացքում կատարված այն 

արարքների նկատմամբ, որոնք անմիջականորեն հանգեցրել են մարդու մահվան։ 

  Հարկ է նշել, որ համաներումը ինչպես դրական, այդպես էլ բացասական 

կարծիքներ է ստացել։ ՀՀ Ոստիկանությունը նշում է, որ համաներմամբ ազատ 

արձակված անձանցից 30-ը կրկին կատարել է 42 հանցագործություն, և 

ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ համաներումից հետո 

հաջորդ տարում տեղի է ունենում հանցագործությունների թվի աճ:                                                

  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի նախագահ 

Հասմիկ Հարությունյանն ասաց, որ առաջին հայացքից հասարակությունը դրական 

արձագանքեց համաներմանը, բայց համաներումը լավագույն մեխանիզմը չէ, որին 

պետք է դիմենք՝ ՔԿՀ-ն բացելու և սխալներն ուղղելու համար. «Կան պատժից 

ազատման մեխանիզմներ ու այլ հնարավորություններ ևս՝ պայմանական 

վաղաժամկետ ազատումը, պրոբացիոն ծառայության ներդրմամբ ունենք 

հնարավորություններ, բայց մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ արդյունավետ են 

աշխատում այս մեխանիզմները»:  

 

Հոդվածում կիրառվել  է տեղեկու յ թ հետևյ ալ  աղբյ ուրներից՝   

https://www.1in.am/2500098.html 

https://www.aravot.am/2018/12/21/1003871/  

https://www.aravot.am/2018/10/20/988279/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D

6%82%D5%B4  
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