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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի - Թ Յ Ո Ի - Ն

ա նչա փ ա հա ս մեղադրյա լի հա րցա քննությա ն

սկսվել է _____ ժ ա մ____ րոպե

ավարտվել է  ժ ա մ_____րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 205.1- 

րդ, 209-րդ, 212-րդ և 441-րդ հոդվածների պահանջների պահպանմամբ, մասնակցությամբ

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ ____________քրեական գործով որպես մեղադրյալ հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն__________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ__________________________________

3. Ծննդավայր____________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն________________________________

5. Կրթություն_____________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն_________________________________________

7. Աշխատանքի վայր, զբաղմունքի տ եսա կ________________________

8. Դատվածություն________________________________________________
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9. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար

10. Անձը հաստատող փաստաթուղթ________________________________________________________

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով սահմանված 

մեղադրյալի իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ ցուցմունք տալուց 

հրաժարվելու իրավունքը.

(ստորագրություն)

Առաջադրված մեղադրանքում___________________________________________________

Հ Հ  քրեական օրենսգրքի_____

ինձ մեղավոր_________ ճանաչում

(ստորագրություն)

Մեղադրյալ______________________________առաջարկվեց ցուցմունքներ տալ մեղադրանքի և

բոլոր այն հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք իր կարծիքով, կարող են նշանակություն 

ունենալ գործի համար:
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Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(օրինական ներկայացուցիչ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

7



Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

անչափահաս կասկածյալի հարցաքննության

սկսվել է ժա մ  րոպե

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե_

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 

205.1-րդ, 209-րդ, 211-րդ և 441-րդ հոդվածների պահանջների պահպանմամբ,

մասնակցությամբ պ ա շ տ պ ա ն ________________________________________________և

օրինական ներկայացուցիչ____________________________________________________ , թիվ

քրեական գործով, որպես կասկածյալ հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն .

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ_

3. Ծննդավայր__________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն,

5. Կրթություն_____________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տեսակ)
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8. Դատվածություն

9. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար

10. Անձը հաստատող փաստաթուղթ___________________________________________

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի համաձայն 

կասկածյալ______________________________________________________________________ ին

(անուն, ազգանուն)

հայտնվել է, որ նա կասկածվում է___________________________________________________

նրան բացատրված են ՀՀ, քրեական դատավարության օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով 

սահմանված կասկածյալի իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ 

ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իր իրավունքը:

Կասկածյա լ_____________________________________ ին առաջարկվեց ցուցմունքներ

տալ կասկածանքի և բոլոր այն հանգամանքների առիթով, որոնք իր կարծիքով, կարող 

են նշանակություն ունենալ գործի համար:
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Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(օրինական ներկայացուցիչ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

անչափահաս տուժողի հարցաքննության

ք._________  « »______________20 թ.

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-210-րդ հոդվածների պահանջների 

պահպանմամբ, մասնակցությամբ մանկավարժ___________________________________________

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ ______________քրեական գործով որպես տուժող հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն__________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տ ա րեթիվ__________________________________

3. Ծննդավայր____________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիությ ուն_______________________________

5. Կրթություն_____________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն_________________________________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տ եսա կ)___________________

8. Դատվածություն________________________________________________

9. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար

10. Անձը հաստատող փաստաթուղթ_________
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«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ և 210-րդ հոդվածների համաձայն

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմին փաստաբանի հետ 

ներկայանալու իր իրավունքը: Տուժողին հաղորդվել է, որ նա պարտավոր չէ ցուցմունքներ 

տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ:

(անուն, ազգանուն)

նախազգուշացվել է սուտ ցուցմունք տալու կամ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար «  

քրեական օրենսգրքի 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով նախատեսված պատասխա

նատվության մասին:

(ստորագրություն)

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել է գործին վերաբերող ամեն ինչի մասին ճշմարտացիորեն պատմելու նրա 

պարտականությունը:

(ստորագրություն)

Տուժող_________________________հայտնեց, ո ր _________________________________

(անուն, ազգանուն) (կասկածյալ (մեղադրյալ) անուն, ազգանուն)

հետ գտնվում է ________________________________________________________________

(փոխհարաբերության բնույթ)
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Տուժող_ 

ամեն ինչ:

.առաջարկվեց պատմել գործով իրեն հայտնի

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(մանկավարժ,

պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(օրինական ներկայացուցիչ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի - Թ Յ Ո Ի - Ն

անչափահաս վկայի հարցաքննության

Ք-

սկսվել է ____ ժա մ _____րոպե

ավարտվել է ____ ժա մ_____ րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի______________________________

Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-209-րդ հոդվածների պահանջների 

պահպանմամբ, մասնակցությամբ մանկավարժ___________________________________________

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ ___________________ քրեական գործով որպես վկա հարցաքննեցի

1. Ազգանուն,անուն,հայրանուն_____________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տ ա րեթիվ___________________________________

3. Ծննդա վա յր____________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն_________________________________

5. Կրթություն______________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն__________________________________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տ եսակ)____________________

20 թ
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8. Դատվածություն

9. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար

10. Անձը հաստատող փաստաթուղթ_____________________________________________________

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածով սահմանված 

վկայի իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմին փաստաբանի հետ ներկայանալու մասին:

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն վկային հաղորդվել 

է, որ նա պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների 

վերաբերյալ:

(անուն, ազգանուն)

նախազգուշացվել է սուտ ցուցմունք տալու կամ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար «  

քրեական օրենսգրքի 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով նախատեսված 

պատասխանատվության մասին

(ստորագրություն)

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել է գործին վերաբերող ամեն ինչի մասին ճշմարտացիորեն պատմելու նրա 

պարտականությունը:

(ստորագրություն)
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«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն 

օրինական ներկայացուցին բացատրվել են հարցաքննությանը ներկա գտնվելու, քննիչի 

թույլտվությամբ դիտողությունները շարադրելու և հարցեր տալու իր իրավունքները, ինչպես 

նաև նրա պարտականությունները:

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն) (կասկածյալ (մեղադրյալ, տուժող) անուն, ազգանուն)

(փոխհարաբերության բնույթ)

իրեն այն հանգամանքների մասին, որոնց առնչությամբ հարցաքննության է կանչվել:

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(մանկավարժ,

պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(օրինական ներկայացուցիչ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Առերեսման

սկսվել է ժ ա մ  րոպե

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի պահանջների պահպանմամբ

թԻՎ֊
(առերեսման վայր)

քրեական գործով կատարեցի առերեսում նախապես հարցաքննվածներ.

((դատավարական կարգավիճակ), անուն, ազգանուն, հայրանուն)

((դատավարական կարգավիճակ, անուն, ազգանուն, հայրանուն)

նրանց ցուցմունքներում առկա էական հակասությունների առնչությամբ. 

Մինչև առերեսումն սկսելը

(վկա, տուժող, անուն, ազգանուն)

(վկա, տուժող, անուն, ազգանուն)
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«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն բացատրվել են «  

քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված նրա իրավունքներն ու 

պարտականությունները, այդ թվում' քրեական վարույթն իրականացնող մարմին փաստաբանի

(վկա (տուժող) անուն, ազգանուն)

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն նախազգուշացվել է 

գործով իրեն հայտնի ամեն ինչ պատմելու պարտականության, ինչպես նաև սուտ ցուցմունք տալու, 

ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար Հ Հ  քրեական օրենսգրքի 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով 

նախատեսված պատասխանատվության մասին, միաժամանակ պարզաբանվել է Հ Հ  քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 216-րդ հոդվածով սահմանված' իր, ամուսնու կամ իր մերձավոր 

ազգականների վերաբերյալ ցուցմունք չտալու իր իրավունքի մասին, եթե ողջամտորեն ենթադրում 

է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ:

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ, անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ, անուն, ազգանուն)

բացատրվել են Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ներառյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու, պաշտպանի

մասնակցությամբ հարցաքննվելու կամ պաշտպանից հրաժարվելու իրավունքները:

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)
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Այն հարցին, թե ճանաչում են արդյոք իրար և ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են 

միմյանց հետ, առերեսվողները պատասխանեցին.

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
մեղադրյալի հարցաքննության

2 0  թ .

ավարտվել է

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-րդ, 209-րդ, 212-րդ հոդվածի պահանջների 

պահպւսնմամբ

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ _______________  քրեական գործով որպես մեղադրյալ հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն_________________________________________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ_________________________________________________________________

3. Ծննդավայր___________________________________________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն______________________________________________________________

5. Կրթություն____________________________________________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն_______________________________________________________________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տեսակ)__________________________________________________

8. Զբաղմունքի տեսակ կամ պաշտոն, ստաժ_____________________________________________________

9. Դատվածություն______________________________________________________________________________

10. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար_____________________________
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11. Անձը հաստատող փաստաթուղթ_____________________________________________________________

Մեղադրյա լ________________________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով սահմանված 

մեղադրյալի իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու, 

պաշտպանի մասնակցությամբ հարցաքննվելու կամ պաշտպանից հրաժարվելու իր իրավունքները:

Առաջադրված մեղադրանքում______________________________________________________________

«  քրեական օրենսգրքի 

ճանաչում:

(ստորագրություն)

Մեղադրյալ __________________________ առաջարկվեց ցուցմունքներ տալ մեղադրանքի և

բոլոր այն հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք իր կարծիքով, կարող են նշանակություն ունենալ 

գործի համար:

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(մեղադրյալ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
կասկածյալի հարցաքննության

սկսվել է  ժ ա մ  րոպե

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի______________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-րդ, 209-րդ, 211-րդ հոդվածի պահանջների 

պահպանմամբ_________________________________________________________________________________

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ ______________քրեական գործով որպես կասկածյալ հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն_________________________________________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ_________________________________________________________________

3. Ծննդավայր___________________________________________________________________________________

5. Կրթություն____________________________________________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն________________________________________________________________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տ եսա կ)__________________________________________________

8. Դատվածություն______________________________________________________________________________

9.Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար______________________________
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10. Անձը հաստատող փաստաթուղթ____________________________________________________________

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի համաձայն

նրան բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով սահմանված 

կասկածյալի իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու, 

պաշտպանի մասնակցությամբ հարցաքննվելու կամ պաշտպանից հրաժարվելու իր իրավունքները:

(ստորագրություն)

Կա սկա ծյա լ_____________________________  առաջարկվեց ցուցմունքներ տալ կասկածանքի և

բոլոր այն հանգամանքների առիթով, որոնք իր կարծիքով, կարող են նշանակություն ունենալ 

գործի համար:

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի Թ 8 Ո Ի Ն
տուժողի հարցաքննության

սկսվել է . 

ավարտվել է

ժ ա մ . 

ժամ

րոպե 

. րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-րդ, 206-րդ, 208-210-րդ հոդվածների

(հարցաքննության վայր)

թ ի վ _________________  քրեական գործով որպես տուժող հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն________________________________________________________________

3. Ծննդավայր___________________________________________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն______________________________________________________________

5. Կրթություն___________________________________________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն________________________________________________________________________

8. Զբաղմունքի տեսակ կամ պաշտոն,ստաժ_____________________________________________________

9. Դատվածություն______________________________________________________________________________

10. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար____________________________

11. Անձը հաստատող փաստաթուղթ.
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Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ և 210-րդ հոդվածների համաձայն 

տուժող_________________________________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմին փաստաբանի հետ ներկայանալու իր 

իրավունքը: Տուժողը նախազգուշացվել է գործով իրեն հայտնի ամեն ինչ պատմելու

պարտականության, ինչպես նաև սուտ ցուցմունք տալու, ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար 

Հ Հ  քրեական օրենսգրքի 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով նախատեսված պատասխանատվության 

մասին, միաժամանակ հաղորդվել է, որ նա պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ իր, ամուսնու կամ 

մերձավոր ազգականների վերաբերյալ:

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն) (կասկածյալ (մեղադրյալ) անուն, ազգանուն)

(փոխհարաբերության բնույթ)

Տուժող__________________________առաջարկվեց պատմել գործով իրեն հայտնի ամեն ինչ

Տուժողը հայտնեց հետևյալը.

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(տուժող) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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. «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն' վկա

________________________________________ ֊ին բացատրված են «  քրեական դատավարության

օրենսգրքի 86-րդ հոդվածով սահմանված վկայի իրավունքները ու պարտականությունները, 

մասնավորապես'

1. Վկան ցուցմունքներ ւրալու նպաւրակով կողմի կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 
կողմից կանչված այն անձն է, ում կարող է հայտնի լինել ւրվյալ գործով պարզելու ենթակա որևէ 
հանգամանք:

2. Որպես վկա չեն կարող կանչվել և հարցաքննվել
1) անձինք, որոնք ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով ունակ չեն ճիշտ 

ընկալելու և վերարտադրելու քրեական գործով պարզելու ենթակա հանգամանքները.
2) փաստաբանները' պարզելու համար տեղեկություններ, որոնք նրանց կարող են հայտնի լինել 

կապված իրավաբանական օգնության դիմելու կամ նման օգնություն ցույց տալու հետ.
3) անձինք, որոնց տվյալ քրեական գործին վերաբերող տեղեկությունները հայտնի են դարձել 

քրեական գործով որպես պաշտպան, տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի, քաղաքացիական 
պատասխանողի ներկայացուցիչ մասնակցելու կապակցությամբ.

4) դատավորը, այդ թվում նաև' լիազորությունները դադարեցված, դատախազը, քննիչը, 
հետաքննության մարմնի աշխատակիցը և դատական նիստի քարտուղարը' կապված այն քրեական գործի 
հետ, որում նրանք իրականացրել են իրենց դատավարական լիազորությունները, բացառությամբ տվյալ 
գործի վարույթի ընթացքում թույլ տրված սխալների և չարաշահումների քննության, նոր ի հայտ եկած 
հանգամանքներով տվյալ գործի նորոգման կամ կորցրած վարույթի վերականգնման դեպքերի.

5) ձեռնադրված հոգևորական-խոստովանահայրը' խոստովանանքից իրեն հայտնի դարձած 
հանգամանքների մասին.

6) մարդու իրավունքների պաշտպանը' իր պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ իրեն 
հայտնի դարձած հանգամանքների մասին:

3. Վկան պարտավոր է'
1) ցուցմունքներ տալու, քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարմանը 

մասնակցելու համար ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով.
2) տալ ճշմարտացի ցուցմունքներ' հայտնել գործով իրեն ամբողջ հայտնի դարձածը և պատասխանել 

առաջադրված հարցերին, ստորագրությամբ հաստատել քննչական կամ այլ դատավարական 
գործողության, արձանագրության մեջ իր տված ցուցմունքների գրառումների ճշտությունը.

3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով տրամադրել իր մոտ եղած առարկաները, 
փաստաթղթերը, ինչպես նաև նմուշներ' համեմատական հետազոտման համար.

4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման.

(անուն, ազգանուն)
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5) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել արւրահիվանդանոցային 
փորձաքննության' ստուգելու համար քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքները ճիշտ 
ընկալելու և վերարտադրելու նրա ունակությունը, եթե հիմքեր կան կասկածի տակ դնելու նրա այդպիսի 
ունակությունը.

6) ենթարկվել դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի, դատական նիստը նախագահողի 
իրավաչափ կարգադրություններին.

7) չմեկնել այլ վայր' առանց դատարանի թույլտվության կամ առանց քրեական հետապնդման մարմնին 
իր գտնվելու նոր վայրի մասին նախապես տեղեկացնելու.

8) առանց նախագահողի թույլտվության չլքել դատական նիստերի դահլիճը կամ դատարանի շենքը.
9) դատական նիստի ժամանակ պահպանել կարգուկանոն:
4. Վկայի կողմից իր պարտականությունները չկատարելն առաջ է բերում օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն:
5. Վկան իրավունք ունի'
1) իմանալ, թե որ քրեական գործով է կանչվում.
2) հրաժարվել իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ցուցմունք տալուց, եթե 

ողջամտորեն ենթադրում է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ.
3) հրաժարվել նյութեր և տեղեկություններ ներկայացնելուց, եթե ողջամտորեն ենթադրում է, որ դրանք 

հետագայում կարող են օգտագործվել ի վնաս իրեն, իր ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների.
4) ցուցմունքներ տալիս քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ օգտվել 

փաստաթղթերից և իր գրավոր նշումներից.
5) ցուցմունքներ տալիս կազմել պլաններ, սխեմաներ և գծանկարներ.
6) անձամբ շարադրել մինչդատական վարույթի ընթացքում տրվող իր ցուցմունքները.
7) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված քննչական կամ այլ դատավարական գործողության 

արձանագրությանը, ինչպես նաև համապատասխան մասով' դատական նիստի արձանագրությանը և իր 
ցուցմունքների գրառումների լրիվության և ճշտության հետ կապված դիտողություններ անել, որոնք 
մտցվում են արձանագրության մեջ.

8) ստանալ քրեական գործով վարույթի ընթացքում կրած ծախսերի հատուցում
9) հետ ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որպես իրեղեն ապացույց կամ այլ 

հիմքերով իրենից վերցված գույքը, իրեն պատկանող պաշտոնական փաստաթղթերի բնօրինակները:
10) քրեական վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալ փաստաբանի հետ:

Բացի այդ, վկան նախազգուշացվել է սուտ ցուցմունքներ տալու ու ցուցմունքներ տալուց

հրաժարվելու համար Հ Հ  քրեական օրենսգրքի 333-րդ, 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով 

նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին: Միաժամանակ պարզաբանվել է, որ 

եթե հարցաքննությունը կատարվում է իր կողմից հանցագործություն կատարելու 

հանգամանքների շուրջ, ապա նա կարող է օգտվել Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 

65-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքներից և պարտականություններից: Պարզաբանվել են 

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 20-րդ և 206-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 

դրույթներն այն մասին, որ անձը, որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն 

առաջարկում է հայտնել կամ տրամադրել նյութեր, իրավունք ունի հրաժարվել նման
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տեղեկություններ հայտնելուց և նյութեր տրամադրելուց, եթե ողջամտորեն ենթադրում է, որ 

դրանք հետագայում կարող են օգտագործվել իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների դեմ, 

կամ իրավունք ունի ցուցմունք չտալ իր, ամուսնու և մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, եթե 

նա ողջամտորեն ենթադրում է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ, 

ինչպես նաև այն մասին, որ նրա ցուցմունքը կարող է օգտագործվել որպես ապացույց:

(ստորագրություն)

Վկա____________________________ հայտնեց, ո ր ___________________________________________

հետ գտնվում է _______________________________________________________________________________

(փոխհարաբերության բնույթ)

Վկա_ առաջարկվեց պատմել այն ամենն, ինչ հայտնի է իրեն

այն հանգամանքների մասին, որոնց առնչությամբ հարցաքննության է կանչվել: Վկան հայտնեց

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ:

(արձանագրությունը 

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(վկա) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
դատապարտյալի հարցաքննության

Ք

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի________________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-րդ, 209-րդ, 212-րդ և 215-րդ հոդվածների

(հարցաքննության վայրը)

թ ի վ _________________քրեական գործով հարցաքննեցի դատապարտյալ

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն___________________________________________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ__________________________________________________________________

3. Ծննդավայր____________________________________________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն________________________________________________________________

5. Կրթություն_____________________________________________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն_________________________________________________________________________

7. Աշխատանքի վայր (զբաղվածության տ եսա կ)___________________________________________________

8. Զբաղմունքի տեսակ____________________________________________________________________________

20 թ.

9. Դատվածություն_______________________________
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10. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար

11. Անձը հաստատող փաստաթուղթ______________________________________________________________

բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված նրա 

իրավունքներն ու պարտականությունները, ներառյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու, պաշտպանի 

մասնակցությամբ հարցաքննվելու կամ պաշտպանից հրաժարվելու իրավունքները:

(ստորագրություն)

Դատ ա պա րտ յա լ______________________________ իր նկատմամբ կայացված և օրինական ուժի

մեջ մտած դատավճռով հաստատված հանգամանքների շուրջ հայտնեց հետևյալը.

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(դատապարտյաւ) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

30



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ ԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի Թ 8 Ո Ի Ն
փորձագետի հարցաքննության

ավարտվել է  ժ ա մ  րոպե

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի______________________________________

Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ ե Վ

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 205.1-րդ, 209-րդ, 252-րդ հոդվածի պահանջների

(հարցաքննության վայր)

թիվ______________քրեական գործով որպես փորձագետ հարցաքննեցի

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն_______________________________________________________________

2. Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ_______________________________________________________________

3. Ծննդավայր________________________________________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն_____________________________________________________________

5. Կրթություն_________________________________________________________________________________

6. Ընտանեկան դրություն_____________________________________________________________________

7. Աշխատանքի վայր__________________________________________________________________________

8. Պաշտոն և մասնագիտական աշխատանքի տևողություն ____________________________________

9. Դատվածություն____________________________________________________________________________

10. Հաշվառման (փաստացի բնակության) վայր և հեռախոսահամար___________________________
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11. Անձը հաստատող փաստաթուղթ

Փորձագետ_______________________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն)

բացատրվել են «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածով սահմանված 

փորձագետի իրավունքներն ու պարտականությունները: «  քրեական դատավարության

օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն փորձագետը նախազգուշացվել է սուտ ցուցմունք տալու և 

ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար Հ Հ  քրեական օրենսգրքի 338-րդ և 339-րդ հոդվածներով 

նախատեսված պատասխանատվության մասին:

(ստորագրություն)

Փ որձա գետ ________________________ իր տված եզրակացության կապակցությամբ հայտնեց
(անուն, ազգանուն)

հետևյալը.__________________________________________________________________________________

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ, տուժող) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ  

Ձ Ե Ր Բ Ա Կ Ա Լ Մ Ա Ն  Ա Ր Ց Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի - Թ Ց Ո հ Ն

Արձանագրությունը կազմվել է ժամը 

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի___________

(ստորաբաժանման անվանում)

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ, 55-րդ, 128-129-րդ և 1311-րդ

հոդվածների պահանջների պահպանմամբ,_______________________________  հասցեում, ժամը

_________ ֊ին ձերբակալեցի ներքոհիշյալին'

1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն____________________________________________

2. Ծննդյան տ ա րեթիվ______________________________________________________

3. Ծննդա վա յր______________________________________________________________

4. Ազգություն ու քաղաքացիություն__________________________________________

5. Կրթություն_______________________________________________________________

6. Ընտանեական դրություն_________________________________________________

7. Աշխատանքի վա յր________________________________________________________

8. Զբաղմունքի տեսակ կամ պ ա շտ ոն________________________________________

9. Դատվածություն___________________________________________________________

10. Բնակության վա յր_______________________________________________________

11. Տվյալներ անձը հաստատող փաստաթղթի մա սին________________________

______________________________________ , քննիչի մոտ է բերվել« » 20 թ., ժամը'

Ձերբակալման հիմքերը '___________________________________________________

նա բռնվել է քրեական օրենքով չթույլատրված արարքը կատարելիս կամ այն կատարելուց 

անմիջապես հետո.__________________________________________________________________________
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ականատեսն ուղղակի մատնանշում է տվյալ անձին որպես քրեական օրենքով չթույլատրված

արարքը կատարողի_________________________________________________________________________

տվ|ւսլ անձի կամ նրա հագուստի վրա, նրա կողմից օգտագործվող այլ իրերի վրա, նրա մոտ 

կամ նրա բնակարանում կամ տրանսպորտային միջոցում հայտնաբերվել են քրեական 

օրենքով չթույլատրված արարքի կատարմանը նրա առնչությունը վկայող բացահայտ

հետքեր_____________________________________________________________________________________

կան այլ հիմքեր հանցանքի կատարման մեջ կասկածելու անձին, որը դեպքի վայրից կամ 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու փորձ է կատարել կամ չունի 

բնակության մշտական վայր կամ բնակվում է այլ տեղանքում, կամ որի անձնավորությունը 

պարզված չէ:

հանցագործության կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխեը:

«  քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ 

կասկածվում է ձերբակալվածը'_____________________________________________________________

Ձերբակալված ______________________________ ֊ին պարզաբանվել է «

Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված' իրեն ազատությունից զրկելու 

իրավաչափությունը:

Ձերբակալված ________________________________ ֊ին պարզաբանվել է կասկածյալի

պաշտպանության, ինչպես նաև «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով 

նախատեսված կասկածյալի իրավունքներն ու պարտականությունները, այն է'

• Կասկածյալն ունի պաշտպանության իրավունք: Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը 
կասկածյալին հնարավորություն է ընձեռնում օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով իրականացնելու 
պաշտպանության իր իրավունքը:

34



կասկածւաա ՀՀ բրեական ուսւրաւ1աոուԹւան օրենսցոբու! սահմանված հարցու! հոաւ!ունբ

ունհ'

1) իմանալ ինչում է կասկածվում, տեղեկացվել կասկածանքի բովանդակությանը, նրան 
վերագրվող արարքի փասւրական կողմին և իրավաբանական որակմանը.

2) ձերբակալվելուց հետո իրեն հասկանալի լեզվով հետաքննության մարմնից, քննիչից կամ 
դատախազից անհապաղ ստանալու իր իրավունքների, ինչպես նաև իրեն ազատությունից զրկելու 
պատճառների և հիմքերի մասին գրավոր ծանուցում և պարզաբանում

3) ձերբակալվելուց կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումն իրեն հայտարարվելուց 
հետո քրեական հետապնդման մարմնից անմիջապես անվճար ստանալ ձերբակալելու կամ խափանման 
միջոց ընտրելու մասին քրեական հետապնդման մարմնի որոշման պատճենը, իսկ ձերբակալման 
արձանագրություն կազմելուց հետո' դրա պատճենը.

4) ձերբակալման մասին քրեական հետապնդման մարմնի որոշումը, ձերբակալման 
արձանագրությունը կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումն իրեն հայտարարելու պահից 
ունենալ պաշտպան, հրաժարվել պաշտպանից և պաշտպանվել ինքնուրույն.

5) առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ), անարգել տեսակցվել իր պաշտպանի 
հետ' առանց դրանց թվի և տևողության սահմանափակման, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 211-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի.

6) հարցաքննվել պաշտպանի ներկայությամբ.
7) տալ ցուցմունքներ կամ հրաժարվել ցուցմունքներ տալուց.
8) տալ բացատրություններ կամ հրաժարվել բացատրություններ տալուց.
9) որ իր ընտրած անձը, իսկ զինծառայող լինելու դեպքում' նաև զինվորական մասի 

հրամանատարությունը արգելանքի վերցնելուց հետո անհապաղ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 129- 
րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, հեռախոսակապի կամ հնարավոր այլ միջոցով 
տեղեկացվելու իրեն արգելանքի տակ պահելու տեղի և հիմքերի մասին:

Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի արգելանքի վերցնելու դեպքում 
նրան պահելու տեղի և հիմքերի մասին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը 24 ժամվա 
ընթացքում դիվանագիտական ուղիներով հայտնում է արգելանքի վերցված անձի քաղաքացիության, 
իսկ եթե նա քաղաքացիություն չունի' նրա մշտական բնակության պետությանը, իսկ անհրաժեշտության 
դեպքում' նաև շահագրգիռ այլ պետությանը:

եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով արգելանքի վերցված 
օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին իրավունք է վերապահված կապվելու 
համապատասխանորեն իր քաղաքացիության պետության կամ իր մշտական բնակության պետության 
համապատասխան ներկայացուցչի կամ այդպիսի կապ հաստատելու իրավասություն ունեցող այլ 
ներկայացուցչի հետ կամ այդ ներկայացուցչի կողմից իրեն այցելության, ապա արգելանքի վերցված 
անձի կողմից այդ իրավունքի իրականացման խնդրանքի դեպքում պետք է այն բավարարել.

10) ներկայացնել նյութեր քրեական գործին կցելու համար.
11) հայտնել բացարկներ.
12) հարուցել միջնորդություններ.
13) առարկել քրեական հետապնդման մարմինների գործողությունների դեմ և պահանջել իր 

առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական գործողության արձանագրության մեջ.
14) իր միջնորդությամբ, հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի թույլտվությամբ 

անձամբ կամ պաշտպանի միջոցով մասնակցել քննչական և այլ դատավարական գործողություններին 
կամ հրաժարվել դրանց մասնակցելուց, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ.

15) ծանոթանալ այն քննչական և այլ դատավարական գործողությունների 
արձանագրություններին, որոնց նա մասնակցել կամ ներկա է գտնվել և դիտողություններ ներկայացնել 
արձանագրությունում գրառումների ճշտության և լրիվության կապակցությամբ, քննչական և այլ
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դատավարական գործողությանը մասնակցելու դեպքում պահանջել նշված գործողության 
արձանագրության մեջ գրառումներ կատարել այն հանգամանքների մասին, որոնք, իր կարծիքով, պետք 
է նշվեն.

16) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի միջոցով ծանոթանալ փորձաքննությունների և 
մասնագիտական ստուգումների վերաբերյալ ընդունված որոշումներին, իսկ իր խնդրանքով' նաև 
անվճար ստանալ այդ որոշումների պատճենները.

17) բողոքարկել հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի գործողությունները և 
որոշումները.

18) հետ վերցնել իր կամ իր պաշտպանի ներկայացրած բողոքը.
19) ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների հետևանքով 

անօրինական պատճառված վնասի հատուցումը:
• Կասկածը չհաստատվելու դեպքում կասկածյալը ձեռք է բերում արդարացվածի կարգավրճակ:
• Կասկածյալի կողմից իր իրավունքներից օգտվելը, կամ դրանցից օգտվելուց հրաժարվելը չպետք 

է մեկնաբանվի ի վնաս նրա և նրա համար առաջացնի որևէ անբարենպաստ հետևանք: Կասկածյալի 
վրա չի կարող որևէ պատասխանատվություն դրվել իր տված ցուցմունքների և բացատրությունների 
համար, բացի այն դեպքերից, երբ նա հայտարարել է հանցագործությանն ակնհայտորեն առնչություն 
չունեցող անձի կողմից հանցանք կատարելու մասին:

կասկածւաա աաոտաՍոո է'
1) ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով.
2) լինելով ձերբակալված' քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել 

զննման, ինչպես նաև անձնական խուզարկության.
3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել բժշկական ստուգման, 

մատնադրոշմման, լուսանկարվել և հնարավորություն ընձեռել վերցնելու արյան, մարմնի 
արտաթորությունների նմուշներ.

4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման և 
փորձաքննության.

5) ենթարկվել դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի, դատավորի իրավաչափ 
կարգադրություններին:

• Կասկածյալն ունի նաև Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված այլ 
իրավունքներ:

• Անչափահաս, կամ անգործունակ կասկածյալի իրավունքները նրա փոխարեն Հ Հ  քրեական 
դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, իրականացնում է նրա օրինական 
ներկայացուցիչը:

Ձերբակալված ________________________________ ֊ին պարզաբանվել է «  քրեական

դատավարության օերնքսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված նրա իրավունքների 

մասին, ըստ որի նա իրավունք ունի'

1) իմանալու իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը.

2) պահպանելու լռություն.

3) ստանալու իր իրավունքների մասին բանավոր պարզաբանում.

4) ստանալու իր իրավունքների և պարտականությունների մասին գրավոր ծանուցում և 

պարզաբանում.

5) իր ընտրած անձին տեղեկացնելու իր գտնվելու վայրի մասին.
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6) հրավիրելու փաստաբան.

7) իր պահանջով ենթարկվելու բժշկական հետազոտման:

• Ինչպես նաև նույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դրույթն, ըստ որի նա պարտավոր

է’

1) ենթարկվել վարույթն իրականացնող մարմնի իրավաչափ կարգադրություններին.

2) չխոչրնդոտել անձնական խուզարկությանը.

3) ենթարկվել բժշկական ստուգման և մատնադրոշմման, ինչպես նաև լուսանկարվել և 

փորձաքննության համար հանձնել սույն օրենսգրքով նախատեսված նմուշներ:

Ձերբակալված ֊ին պարզաբանվել է նաև «  քրեական

դատավարության օերնքսգրքի 289 .1-րդ հոդվածով նախատեսված' ձերբակալումը դատական 

կարգով բոդոքարկելու իրավունքը:

Անձնական խուզարկության արդյունքները և այլ հանգամանքները.

Ձերբակալման կապակցությամբ հայտարարեց'.

Ձերբակալման մասին « »

հարազատներին'___________________

20 թ. հայտնվել է ձերբակալվածի

________________________________ ԻՆ:

Ձերբակալված

արգելանքի տակ պահվելու համար «  ոստիկանության

֊ին ուղարկված է կարճաժամկետ

ՁՊ Վ :

Արձանագրության պատճենը ստացա « 201 թ.
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ ե Վ

մեղադրանքի առաջադրման, որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման 

պատճենը նրան հանձնելու և մեղադրյալին իրավունքները բացատրելու մասին

ք._________________ «____ »_________________ 20 թ,

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի____________________________

(ստորաբաժանման անվանում)

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

ղեկավարվելով Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 203-րդ հոդվածով, վարույթումս

գտնվող թ ի վ __________________ քրեական գործով մեղադրյալ________________________________ ֊ին

հայտարարեցի որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին «____ »_________________  20 թ.-ի

որոշումը, բացատրեցի առաջադրված մեղադրանքի էությունը և նրան հանձնեցի որոշման 

պատճենը: 

դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն իրավունք ունի'

1) իմանալ' ինչում է մեղադրվում, որի համար մեղադրանք աոաջադրելուց, արգելանքի վերցվելուց կամ 
խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը հայտարարելուց հետո քրեական հետապնդման մարմնից 
անհապաղ անվճար ստանալ որպես մեղադրյալ ներգրավման մասին որոշման պատճենը.

2) արգելանքի վերցվելուց հետո հետաքննության մարմնից, քննիչից կամ դատախազից անհապաղ 
անվճար ստանալ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված իր իրավունքների մասին գրավոր 
ծանուցում և պարզարանում

3) մեղադրանք առաջադրելու պահից ունենալ պաշտպան, հրաժարվել պաշտպանից և պաշտպանվել 
ինքնուրույն.

4) առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիա[), անարգել տեսակցել իր պաշտպանի հետ' 
առանց տեսակցությունների թվի և տևողության սահմանափակման.

5) հարցաքննվել պաշտպանի ներկայությամբ.
6) տալ ցուցմունքներ կամ հրաժարվել ցուցմունքներ տալուց, առերես հարցաքննվել իր դեմ վկայած 

անձանց հետ.
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7) տալ բացատրություններ կամ հրաժարվել բացատրություններ տալուց.
8) իր միջնորդությամբ, հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի թույլտվությամբ անձամբ 

կամ պաշտպանի միջոցով մասնակցել քննչական և այլ դատավարական գործողություններին կամ 
հրաժարվել դրանց մասնակցելուց, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ.

9) արգելանքի վերցնելուց հետո անհապաղ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 7-րդ 
մասով նախատեսված դեպքերի, քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի միջոցով իր ընտրած անձին, 
իսկ զինծառայող լինելու դեպքում' նաև զինվորական մասի հրամանատարությանը տեղյակ պահել 
արգելանքի տակ պահելու իր տեղի և հիմքերի մասին

Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անծին արգելանքի վերցնելու դեպքում 
նրան պահելու տեղի և հիմքերի մասին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը 24 ժամվա ընթացքում 
դիվանագիտական ուղիներով հայտնում է արգելանքի վերցված անձի քաղաքացիության, իսկ եթե նա 
քաղաքացիություն չունի' նրա մշտական բնակության պետությանը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում' նաև 
շահագրգիռ այլ պետությանը:

եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով արգելանքի վերցված 
օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին իրավունք է վերապահված կապվելու 
համապատասխանորեն իր քաղաքացիության պետության կամ իր մշտական բնակության պետության 
համապատասխան ներկայացուցչի կամ այդպիսի կապ հաստատելու իրավասություն ունեցող այլ 
ներկայացուցչի հետ կամ այդ ներկայացուցչի կողմից իրեն այցելության, ապա արգելանքի վերցված անձի 
կողմից այդ իրավունքի իրականացման խնդրանքի դեպքում պետք է այն բավարարել.

10) քրեական գործին կցելու և հետազոտելու համար ներկայացնել նյութեր.
11) հայտնել բացարկներ.
12) հարուցել միջնորդություններ.
13) հայտարարել իր մեղավորության կամ անմեղության մասին.
14) առարկել քրեական հետապնդման մարմինների գործողությունների դեմ և պահանջել իր 

առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական գործողության արձանագրության մեջ.
15) ծանոթանալ քննչական և այլ դատավարական գործողությունների արձանագրություններին, որոնց 

նա մասնակցել կամ ներկա է գտնվել, և դիտողություններ ներկայացնել արձանագրությունում գրառումների 
ճշտության և լրիվության կապակցությամբ, քննչական և այլ դատավարական գործողությանը մասնակցելու, 
դատարանի նիստին ներկա գտնվելու դեպքում պահանջել նշված գործողության կամ դատարանի նիստի 
արձանագրության մեջ գրառումներ կատարել այն հանգամանքների մասին, որոնք, իր կարծիքով, պետք է 
նշվեն, ծանոթանալ դատական նիստի արձանագրությանը և ներկայացնել դրա մասին իր 
դիտողությունները.

16) նախաքննության ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, դրանցից 
անվճար պատճեններ հանել և գործից դուրս գրել ցանկացած ծավալի ցանկացած տեղեկություն.

16՛) մինչև գործի դատաքննությունն սկսելը հանդես գալ դատական քննության արագացված կարգ 
կիրառելու միջնորդությամբ.

17) մասնակցել առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանների նիստերին և գործի նյութերի 
հետազոտմանը, հանդես գալ ճառերով և ռեպլիկով.

18) դատական քննության ընթացքում հանդես գալ վերջին խոսքով.
19) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի միջոցով ծանոթանալ փորձաքննությունների և 

մասնագիտական ստուգումների նշանակման, իր նկատմամբ խափանման միջոց և դատավարական 
հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառելու մասին կայացված որոշումներին, իսկ իր խնդրանքով' նաև 
անվճար ստանալ այդ որոշումների և մեղադրական եզրակացության կամ եզրափակիչ որոշման, 
հայցադիմումի պատճենը, ինչպես նաև դատավճռի կամ դատարանի այլ վերջնական որոշման պատճենը.

20) բողոքարկել հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի գործողությունները և 
որոշումները, այդ թվում' դատավճիռը և դատարանի այլ վերջնական որոշումը.

21) հետ վերցնել իր կամ իր պաշտպանի ներկայացրած բողոքը.
22) առարկություններ ներկայացնել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից իրեն 

տեղեկացված կամ այլ հանգամանքների արդյունքում իրեն հայտնի դարձած դատավարության այլ 
մասնակիցների բողոքների վերաբերյալ.

23) դատարանի նիստում կարծիք հայտնել դատավարության այլ մասնակիցների միջնորդությունների 
և առաջարկությունների առիթով.

24) բողոքել մյուս կողմի անօրինական գործողությունների դեմ.
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25) առարկել նախագահողի գործողությունների դեմ.
26) ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների հետևանքով 

անօրինական պատճառված վնասի հատուցումր:

«  քրեական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն' 

մեղադրյալը պարտավոր է'

1) ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով.
2) լինելով կալանավորված' քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել 

անձնական խուզարկության.
3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել բժշկական ստուգման, 

մատնադրոշմման, լուսանկարվել և հնարավորություն ընձեռել վերցնելու արյան, մարմնի 
արտաթորությունների նմուշներ.

4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման և փորձաքննության.
5) ենթարկվել դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի, դատավորի իրավաչափ 

կարգադրություններին.
6) մինչև ընդմիջում հայտարարելն առանց նախագահողի թույլտվության չլքել դատական նիստերի 

դահլիճը.
7) դատարանի նիստում պահպանել կարգուկանոն:

Արձանագրությունը կարդացի, գրված է ճիշտ հայտարարություններ, միջնորդություններ 

չունեմ1, որի համար ս տ ո ր ա գ ր ո ւ մ  եմ,

Մեղադրյալ ________________

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Քննիչ' _________________

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

(անուն, ազգանուն)

(անուն, ազգանուն)

(անուն, ազգանուն)

1 Հայտարարությունների, միջնորդությունների առկայության դեպքում նշում կատարել:

40



Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ ՛ Թ Յ Ո Ւ Ն

փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը

կասկածյալին, մեղադրյալին, տուժողին

ծանոթացնելու մասին

ք .________  « » ____________ 2 0 __ թ

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի__________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

(դատավարական կարգավիճակը, անուն, ազգանուն)

ծանոթացրեց ի գործով ______________________________________________փորձաքննություն

նշանակելու մասին որոշմանը և բացատրեցի, որ Հ Հ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 247- 

րդ հոդվածի համաձայն նա իրավունք ունի.

֊րացարկ հայտնել փորձագետին.

֊միջնորդել, որ փորձագետ նշանակվի իր մատնանշած անձանց թվից.

֊փորձագետի եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում միջնորդել, որ 

նշանակվի լրացուցիչ կամ կրկնակի փորձաքննություն.

֊փորձագետին առաջադրել լրացուցիչ հարցեր.

֊քննիչի թույլտվությամբ ներկա գտնվել փորձաքննության կատարմանը 

֊բացատրություններ տալ փորձագետին.

֊քննիչի կողմից փորձագետի եզրակացությունը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում 

ծանոթանալ փորձագետի եզրակացությանը.

֊մասնակցել իր միջնորդությամբ կատարվող փորձագետի հարցաքննությանը:
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Փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշմանը ծանոթանալուց հետո

(դատավարական կա րգավիճակ, անուն, ազգանուն)

հայտարարեց__________________________________________________________

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ, տուժող) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Ձ Ե Վ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

փորձագետի եզրակացությունը

կասկածյալին, մեղադրյալին, տուժողին

ծանոթացնելու մասին

ք. ________  « »   20   թ.

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտ եի_____________________________________

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

ծանոթացրեցի գործով նշանակված________________________________________________________

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի համաձայն նա իրավունք ունի'

֊բացւսրկ հայտնել փորձագետին.

֊միջնորդել, որ փորձագետ նշանակվի իր մատնանշած անձանց թվից.

֊փորձագետի եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում միջնորդել, որ նշանակվի 

լրացուցիչ կամ կրկնակի փորձաքննություն.

֊փորձագետին առաջադրել լրացուցիչ հարցեր.

֊քննիչի թույլտվությամբ ներկա գտնվել փորձաքննության կատարմանը 

֊բացատրություններ տալ փորձագետին.

֊քննիչի կողմից փորձագետի եզրակացությունը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում 

ծանոթանալ փորձագետի եզրակացությանը.

֊մասնակցել իր միջնորդությամբ կատարվող փորձագետի հարցաքննությանը:
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Պարզաբանվեց նաև «  քրեական դատավարության օրենսգրքի 251-րդ հոդվածով 

սահմանված կրկնակի և լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու կարգն ու հիմքերը: 

Մասնավորապես' եթե հետաքննության մարմնի աշխատակիցը, քննիչը, դատախազը համաձայն 

չեն փորձագետի եզրակացության հետ' վերջինիս ոչ բավարար չափով պարզ կամ լրիվ լինելու 

պատճառաբանությամբ, կարող են նշանակել լրացուցիչ փորձաքննություն' դրա կատարումը 

հանձնարարելով նույն կամ մեկ ուրիշ փորձագետի:

Կրկնակի փորձաքննությունը կատարվում է, երբ փորձագետի եզրակացությունը 

հիմնավորված չէ կամ կասկած է հարուցում, կամ ապացույցները, որոնց վրա հիմնված է 

եզրակացությունը, ճանաչվել է ոչ հավաստի կամ խախտվել են փորձաքննության կատարման 

դատավարական կանոնները: Կրկնակի փորձաքննության կատարումը հանձնարարվում է ուրիշ 

փորձագետի: Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելիս փորձագետի առջև կարող է դրվել 

նախկին հետազոտությունների ընթացքում կիրառված մեթոդների գիտական 

հիմնավորվածության հարցը: Կրկնակի փորձաքննություն կատարելու մասին որոշման մեջ պետք 

է նշվեն նախկին փորձաքննության արդյունքների հետ չհամաձայնվելու շարժառիթները: 

Նախկին փորձաքննությունը կատարած փորձագետները կարող են ներկա գտնվել կրկնակի 

փորձաքննությանը, տալ պարզաբանումներ, սակայն հետազոտմանը և եզրակացություն 

կազմելիս նրանք չեն մասնակցում:

հայտարարեց_________________________________________________________________________________

Արձանագրությունն ընթերցվեց բարձրաձայն, գրված է ճիշտ

(արձանագրությունը

կայացնողի պաշտոն) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(կասկածյալ, մեղադրյալ, տուժող) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

(պաշտպան) (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
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