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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ  

ԵՎ ԻԻՀ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՆԱՍԵՐ ՍԵՐԱՋՆ  

ՍՏՈՐԱԳՐԵՑԻՆ ՓՈԽԸՄԲՌՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ  

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյան  2016թ.հուլիսի 
13-ին ընդունել է ԻԻՀ վերահսկողության գլխավոր կազմակերպության նա-
խագահ Նասեր Սերաջին։ 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների 
քննչական մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր՝ 
երկուստեք կարևորելով քրեական գործերով միմյանց օպերատիվ տեղե-
կատվության փոխանակումն ու իրավական օգնության ցուցաբերումը։ 
Կողմերը նախանշել են փոխգործակցությունը զարգացնելու կոնկրետ 
ուղղություններ։ 
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Առանձնազրույցից հետո ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան 
Հովսեփյանը և ԻԻՀ վերահսկողության գլխավոր կազմակերպության նա- 
խագահ Նասեր Սերաջն ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր։ 

Ըստ այդմ՝ կողմերը, իրենց պետությունների ազգային օրենսդրության 
և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին հա-
մապատասխան, պայմանավորվել են համագործակցել կոռուպցիայի դեմ 
պայ քարում, մարդու իրավունքների պաշտպանության, դիմումների քննու-
թյան, ինչպես նաև՝ յուրաքանչյուր կողմի իրավասության այլ լիազորու-
թյունների իրականացման բնագավառում: 

Կկազմակերպվեն պատվիրակությունների կամ փորձագետների փո-
խադարձ այցեր՝ համաձայն նախապես մշակված փոխանակության 
ծրագրի, ֆորումներ, աշխատանքային հանդիպումներ, գիտաժողովներ և 
կլոր սեղաններ՝ ապահովելու միջազգային համագործակցությունը իրավա-
կան օգնության բնագավառում, նաև բազմակողմ միջոցառումների շրջա-
նակներում դիմումների քննության և այլ լիազորությունների իրականաց-
ման բնագավառում, կապահովվի պատշաճ տեղեկատվության փոխանա-
կումը: 

ԻԻՀ վերահսկողության գլխավոր կազմակերպության նախագահ Նասեր 
Սերաջի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Հայաս- 
տան է ժամանել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի 
հրավերով՝ հուլիսի 12-ին։ 

Ծանոթություն. ԻԻՀ վերահսկողության գլխավոր կազմակերպության 
պարտականությունների ու իրավասությունների մեջ է մտնում նաև վերա-
հսկողության սահմանումը՝ արդարադատության գերատեսչությունների և 
վարչությունների ֆինանսական և վարչական հարցերի, դատական իշ-
խանության ենթակա կառույցների, իրավապահ մարմինների, պետական 
ընկերությունների և ինստիտուտների, քաղաքապետարանների և ներքին 
գործերի նախարարության ենթակա կառույցների և այլ կազմակերպու- 
թյունների վրա, նշված կառույցներում կանոնավոր կարգով ստուգումների 
իրականացումը։ 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ԱՄՆ ԴԵՍՊԱՆ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՍԻՆ 

ՀՀ ՔԿ Նախագահ Աղվան Հովսեփյան  2016թ. հուլիսի 21-ին ընդունել է 
Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Հան-
դիպմանը մասնակցել են նաև ԱՄՆ դեսպանատան անվտանգության ծա-
ռայության պետ Ամանդա Ֆիլպոտը, իրավապահ համագործակցության 
ծրագրերի խորհրդատու Անդի Հոլովեյը, իրավապահ համագործակցության 
ծրագրերի համակարգող Մարիցա Հովհաննիսյանը։ 

Դեսպանը ՀՀ ՔԿ նախագահին է ներկայացրել տիկին Ֆիլպոտին և պա- 
րոն Հոլովեյին, ովքեր վերջերս են ստանձնել իրենց նոր պարտակա-
նությունների իրականացումը՝ ընդգծելով ՀՀ Քննչական կոմիտեի հետ՝ որ-
պես կարևոր գործընկերոջ, արդյունավետ փոխգործակցության շարունա-
կության կարևորությունը։ 

ՀՀ ՔԿ նախագահը բարձր է գնահատել կոմիտեի մի շարք հավակնոտ 
նախաձեռնություններին ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ցուցաբերված 
տեխնիկական աջակցությունը, որի արդյունքում կոմիտեի աշխատանքի 
արդյունավետությունը,  կազմաիրավական  ընթացակարգերը  որակական 
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նոր հարթություն են տեղափոխվել։ Քննչական բոլոր ստորաբաժանումնե-
րում ներդրվել է քրեական գործերի թվայնացումը, մշակվել և արդեն գոր-
ծարկվել է արխիվի էլեկտրոնային հաշվառման համակարգը, իսկ առաջի-
կայում կփորձարկվի նաև էլեկտրոնային նախաքննության ծրագիրը։ Այս 
համակարգերի արդյունավետ գործարկման համար կարևորվում է ներքին 
ցանցի ապահովումը, որի ստեղծման հարցում մեծ է դեսպանատան աջակ-
ցությունը։ 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նոր հնարավորությունների կիրա- 
ռումը քննչական աշխատանքում էապես նպաստում է քննության արդյու- 
նավետության բարձրացմանը, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Հետևո- 
ղական քայլեր ենք ձեռնարկում՝ ապահովելու քննիչների հասանելիությունը 
երկրում առկա տեղեկատվական հիմնական շտեմարաններին, ինչն էապես 
կնպաստի նախաքննության ժամկետների անհարկի ձգձգումների կրճատ- 
մանը, ողջամիտ ժամկետների պահպանմանը»,- նշել է Ա.Հովսեփյանը։ 

Դեսպանը բարձր է գնահատել կատարված աշխատանքը և հավաստել, 
որ պատրաստակամ են շարունակել արդյունավետ փոխգործակցությունը։ 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են զինված խմբի կողմից 
հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊԾ գնդի տարածքի գրավմանը և դրան 
հաջորդած իրադարձություններին վերաբերող հարցեր,  մտքեր  փոխանա- 
կել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Երկուստեք կարևորվել է խաղաղ 
հանգուցալուծումը։ 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյան  
2016թ.օգոստոսի 4-ին  ընդունել է  ՀՀ  փաստաբանների   պալատի   նա-
խագահ   Արա   Զոհրաբյանին: ՀՀ ՔԿ նախագահի նախաձեռնությամբ 
տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել են, մասնավորապես, 
մայրաքաղաքում հուլիս ամսին տեղի ունեցած անկարգությունների դեպքե-
րի առթիվ քննչական կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական գործերով նա-
խաքննության ընթացքում դատավարության կողմերի, մասնակիցների դա-
տավարական իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ 
«Դատավարական իրավունքների խախտումները չեն բխում վարույթն իրա-
կանացնող մարմնի շահերից։ Քննիչը շահագրգռված է, որ ապացույցները 
ձեռք բերվեն օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, ինչն ապահո-
վում է անխոցելիությունը»,- նշել է Ա.Հովսեփյանը և կարևորել փաստաբան-
ների օրինական գործունեությունը, վերջիններիս կողմից դատավարության 
ընթացքում ներգրավված անձանց պատշաճ իրավաբանական օգնության 
ցուցաբերումը։ 
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Արա Զոհրաբյանը ներկայացրել է քննչական կոմիտեի վարույթում 
քննվող քրեական գործերով իրենց վստահորդների շահերը ներկայացնող 
փաստաբանների նկատառումներն ու դիտարկումները։ Երկուստեք 
կարևորվել է փաստաբանների կառուցողական ակտիվությունը՝ արձա-
նագրելով, որ փաստաբանների ակտիվ ներգրավումը և մասնագիտական 
գործունեության անխոչընդոտ իրականացումը նպաստում է քրեական գոր-
ծերով նախաքննության բազմակողմանիության և օբյեկտիվության ապա-
հովմանը։ 

Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային կարգով քննար-
կել քննության ընթացքում փաստաբանական համայնքի և քննչական մար-
մինների կողմից արձանագրվող խնդիրները: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՆ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ԵՆ 
ՀԱՄԱՏԵՂ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան 
Հովսեփյան  2016թ.սեպտեմբերի 
9-ին  Մինսկում մասնակցել է Բե-
լառուսի և Ռուսաստանի քննչա-
կան կոմիտեների նախագահնե-
րի հետ նախատեսված եռակողմ 
հանդիպմանը, որի ժամանակ 
քննարկվել են համագործակցու-
թյանը վերաբերող հարցերի լայն 
շրջանակ։ 

Քննարկման արդյունքներով երեք երկրների քննչական կոմիտեների 
նախագահներն ստորագրել են համատեղ հայտարարություն՝ միջգերա-
տեսչական փոխգործակցությունն ակտիվացնելու անհրաժեշտության վե-
րաբերյալ։ 

Կարևորելով հանցագործության և, մասնավորապես, անդրազգային հան-
ցավորության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցությունն ու փոր-
ձի փոխանակումը՝ կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով ապահովել համատեղ միջոցառումների իրակա-
նացումը՝ հանցագործությունների կանխարգելման, քրեական գործերով նա-
խաքննության որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ 

Երեք երկրների ՔԿ նախագահներն աջակցություն են հայտնել ԱՊՀ ան- 
դամ-պետությունների Քննչական կոմիտեների (նախաքննական այլ մար- 
մինների) ղեկավարների խորհուրդ ձևավորելու նախաձեռնությանը և հույս 
հայտնել, որ Խորհրդի ձևավորումն էապես կնպաստի նոր մեխանիզմների 
ձևավորմանը՝ հանցավորության դեմ պայքարում, կանխարգելման գործում։ 
Աշխատանքային այցի ընթացքում ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանի 
գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի Բելառուսի հանրապետության 
քննչական կոմիտեի կազմավորման 5-րդ տարելիցին նվիրված հանդիսավոր 
միջոցառմանը։ 

ä²ÞîàÜ²Î²Ü

øÜÜÆâ / N3 / 2016 9



10 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ԵՎ  ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԵԼ ԵՆ  

ՍՏԵՂԾԵԼ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

2016թ.սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան 
Հովսեփյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մինսկում մասնակցել է Բե-
լառուսի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կազմավորման 5-րդ տա-
րելիցին նվիրված հանդիսա- վոր միջոցառմանը։ Պատվիրակության կազ-
մում ընդգրկված են եղել ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 
Ա.Ղամբարյանը և միջազգային հարցումների ապահովման բաժնի պետի 
տեղակալ Ս.Թաիրյանը: 

Շնորհավորելով բելառուս գործընկերոջը մասնագիտական տոնի կա- 
պակցությամբ՝ ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը Բելառուսի քննչա- 
կան կոմիտեի նախագահ Իվան Նոսկևիչին պարգևատրել է «Համա-
գործակցության համար» մեդալով՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի հետ սերտ հա-
մագործակցությունն ապահովելու գործում ունեցած մեծ ավանդի համար: 

Աշխատանքային այցի ընթացքում Ա.Հովսեփյանը մասնակցել է Բե-
լառուսի և Ռուսաստանի քննչական կոմիտեների նախագահներ Իվան 
Նոսկևիչի և Ալեքսանդր Բաստրիկինի հետ եռակողմ հանդիպմանը: 
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Հանդիպման  ժամանակ քննարկվել է համագործակցությունը զարգաց- 
նելուն և նոր, առավել արդյունավետ մեխանիզմներ ներդնելուն վերաբերող 
հարցերի լայն շրջանակ։ Աշխատանքային քննարկումների արդյունքներով 
երեք երկրների քննչական կոմիտեների նախագահներն ստորագրել են հա- 
մատեղ հայտարարություն՝ միջգերատեսչական փոխգործակցությունն ակ- 
տիվացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ 

Կողմերը կարևորել են հանցագործության և, մասնավորապես, անդրազ- 
գային հանցավորության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցու- 
թյունն ու փորձի փոխանակումը՝ պատրաստակամություն հայտնելով 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել համատեղ միջոցառում-
ների իրականացումը՝ հանցագործությունների կանխարգելման, քրեական 
գործերով նախաքննության որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու 
ուղղությամբ։ 

Երեք երկրների ՔԿ նախագահներն աջակցություն են հայտնել ԱՊՀ ան- 
դամ-պետությունների քննչական կոմիտեների (նախաքննական այլ 
մարմինների) ղեկավարների խորհուրդ ձևավորելու նախաձեռնությանը և 
հույս հայտնել, որ Խորհրդի ձևավորումն էապես կնպաստի նոր մեխանիզմ-
ների ձևավորմանը՝ հանցավորության դեմ պայքարում, կանխարգելման 
գործում։ Հաշվի առնելով հանցագործությունների, մասնավորապես՝ 
կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի, ինչպես նաև թմրամի-
ջոցների ապօրինի  շրջանառության  ոլորտում  կատարված  հանցագործու-
թյունների բացասական ազդեցությունը քաղաքացիների և պետությունների 
վրա, ինչ պես նաև՝ անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարի արդյու-
նավետու թյան բարձրացման նպատակով իրավապահ մարմինների միջգե-
րատեսչական  համագործակցության  համակարգ  ստեղծելու  անհրաժեշ-
տությունը՝ Հայաստանի, Բելառուսի և Ռուսաստանի քննչական կոմիտենե-
րի նախագահները  պատրաստակամություն  են  հայտնել  ակտիվացնել 
համատեղ գործողությունները՝ քրեական գործերով իրավական օգնություն 
ապահովելու  դիմում-խնդրանքների  կատարման  օպերատիվությունը 
բարձրացնելու վերաբերյալ: 
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Հանդիպման ընթացքում ՌԴ Քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից 
հուշամեդալներով պարգևատրվել են հայկական պատվիրակության ան- 
դամները: 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի ուղերձը՝ Բե-

լառուսի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կազմավորման 5-րդ 

տարելիցի  կապակցությամբ 

Председателю Следственного 
комитета Республики  Беларус ,  

генерал-майору юстиции 
Носкевичу И.Д. 

Уважаемый Иван Данилович ! 
Пять лет назад в Республике Беларусь был организован Следственный 

комитет, как орган вневедомственного досудебного расследования уголов-
ных преступлений. Это важное достижение в правовой системе независи-
мой белорусской государственности, серьезный шаг, обеспечивающий са-
мостоятельность следователей и независимость следственного аппарата от 
ведомственных интересов. 

Думаю, что этого необходимо ежедневно добиваться при расследовании 
каждого уголовного дела и всеми средствами предусмотренными законом, 
обеспечивать самостоятельность и независимость следователя, что являет-
ся залогом и гарантией объективности, всесторонности и полноты предва-
рительного следствия, а в конечном результате обеспечивания справедли-
вого правосудия. 
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Образование Следственного комитета в Республике Беларусь гарантия 
обеспечения  верховенства  права  и  правового  государства.  Уже  пять 
лет Следственный комитет Беларуси с достоинством обеспечивает в Рес-
публике эти задачи. 

Закон есть политика, закон есть политическая мера , однако мы никогда 
не должны забывать о верховенстве права, принцип - который выше 
Закона. 

Мы, представители власти должны обеспечить расследование каждого 
преступления, чтобы установить доказуемую правду и не должны забывать, 
что следователь не преследователь, а исследователь. 

Дорогой Иван Данилович, от всей души желаю Вам и всем служащим 
Следственного Комитета Республики Беларусь крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи в реализации намеченных  планов,  неиссякаемой 
энергии и успехов в почетной службе Закону и Отчизне. 

Государственный советник юстиции Овсепян А.Г. 
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է  

ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ  

ԼԻԱԶՈՐ ԴԵՍՊԱՆԻՆ 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016թ-ի սեպ-
տեմբերի 16-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բելառուսի 
Հանրապե- տության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկին: 

Կողմերը քննարկել են երկու երկրների՝ մասնավորապես քննչական 
մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ 
Ա.Հովսեփյանը բարձր է գնահատել իր աշխատանքային այցի ընթացքում 
ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք նոր որակ կհաղորդեն 
փոխգործակցությանը։ Մասնավորապես՝ ԱՊՀ անդամ երեք պետություն- 
ների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բելառուսի քննչական կոմիտեների ղե- 
կավարները համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին՝ քննչական մար- 
մինների ղեկավարների խորհուրդ ձևավորելու մտադրության մասին։ 

ՀՀ քննչական կոմիետի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ բազմա- 
կողմ միջգերատեսչական փոխգործակցությունը կնպաստի քննչական 
մարմինների համագործակցության ընդլայմանն ու զարգացմանը: 

Կողմերը պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին այսուհետ ևս շարունա- 
կել արդյունավետ փոխգործակցությունը։ 
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ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

ԵՎ ՔՆՆԻՉԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ղամբարյան  
ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ, 

Հայ–ռուսական համալսարանի պետության և  
իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ, 

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր 

2015թ. փոփոխություններով ՀՀ 
Սահմանադրությամբ պետական 
մարմինների համակարգում կա-
տարվեցին մի շարք փոփոխու-
թյուններ, սահմանադրական կար-
գավիճակ ունեցող պետական մար-
մինների համակարգում ավելացվեց 
նաև քննչական մարմինները: Այս-
պես՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ նա-
խատեսվել է «Դատախազությունը և 
քննչական մարմինները» վերտա-
ռության ինքնուրույն գլուխ, որը հա-
ջորդում է դատական իշխանությա-
նը նվիրված գլխին: ՀՀ Սահմա-
նադրության 178-րդ հոդվածի հա-
մաձայն՝ քննչական մարմիններն օ-
րենքով սահմանված դեպքերում և 
կարգով կազմակերպում և իրակա-
նացնում են մինչդատական քրեա-
կան վարույթը: Քննչական մարմին-
ների կարգավիճակը, լիազորու-
թյունները, կազմավորման և 

գործունեության կարգը սահման-
վում են օրենքով: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում 
կքննարկվեն 2015թ. փոփոխու-
թյուններով ՀՀ Սահմանադրու-
թյամբ նախատեսված պետական 
մարմինների համակարգում քնն-
չական մարմինների տեղը և դերը, 
նրանց սահմանադրական կար-
գավիճակը, ինչպես նաև քննիչի ի-
րավական կարգավիճակի միասնա-
կանության հետ կապված հարցերը: 

Սահմանադրական մարմինների 
համակարգում նախաքննության 
մարմինների տեղի  և դերի  վե-
րաբերյալ հարցն ուսումնասիրելիս 
նախ պետք է քննարկել գործադիր 
իշխանության (պետական կառա-
վարման) համակարգում գործող 
պետական մարմին մարմինների 
կողմից մինչդատական քրեական 
վարույթ իրականացնելու  իրավա-
չափությունը:  

ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü Æð²ìàôÜø

øÜÜÆâ / N3 / 2016 15



2 

Կարծում ենք, որ նախաքննու- 
թյան մարմինները չեն կարող գոր- 
ծել պետական կառավարման հա- 
մակարգում և որպես պետական 
կառավարման մարմին (ստորա-
բաժանում) իրականացնել մինչդա-
տա- կան վարույթ հետևյալ պատ-
ճառաբանությամբ: 

Առաջին՝ պետական կառավար- 
ման և քննչական մարմինների տա- 
րանջատվածությունը ՀՀ Սահմա- 
նադրության կառուցվածքի տեսան- 
կյունից: Ինչպես նշվեց ՀՀ Սահմա- 
նադրությամբ՝ դատախազության և 
քննչական մարմինների վերաբե- 
րյալ սահմանադրական նորմերն ա- 
ռանձնացված են ինչպես գործադիր 
իշխանության, այնպես էլ դատա- 
կան իշխանության մարմիններին 
վերաբերյալ գլուխներից, դատա-
խազությանը և քննչական մար-
միններին նվիրված է առանձին 
գլուխ։ ՀՀ Սահմանադրության կա-
ռուցվածքը թեև ունի առավելապես 
իրավատեխնիկական նշանակու-
թյուն, սակայն ի թիվս ստորև նշված 
հանգամանքների, Սահմանադրու-
թյան կառուցվածքի տրամաբանու-
թյունից կարելի է բխեցնել, որ դա-
տախազությունը և նախաք ն-
նության մարմինները պետական 
կառավարման մարմինների հա-

մակարգից և դատարաններից 
դուրս գործող սահմանադրական 
մարմիններ են: 

Երկրորդ՝ պետական կառավար- 
ման և քննչական մարմինների տա- 
րանջատվածությունը ինստիտու-
ցիոնալ հարթությունում: ՀՀ Սահ-
մա- նադրությունում օգտագործվում 
է «քննչական մարմին» հասկացու-
թյունը, ինչը նշանակում է, որ 
սահմանադրաիրավական և վար-
չաիրավական տեսանկյունից քնն-
չական մարմինները պետք է ունե-
նան պետական մարմինի կարգա-
վիճակ: Այլ պետական մարմինների 
համակարգում գործող քննչական 
ստորաբաժանումները ինքնուրույն 
պետական մարմիններ չեն, ուստի 
չեն կարող ունենալ ՀՀ Սահմանադ-
րությամբ նախատեսված՝ քննչա-
կան մարմնի կարգավիճակի և չեն 
կարող իրականացնել մինչդատա-
կան վարույթ: Օրինակ՝ ՀՀ պետա-
կան եկամուտների կոմիտեի համա-
կարգում գործում է քննչական ստո-
րաբաժանում, որը սահմանադրաի-
րավական իմաստով քննչական 
մարմին չէ, քանի որ այն ոչ թե պե 
պետական մարմին է, այլ պետա-
կան մարմնի ստորաբաժանում, որը 
ղեկավարում է ոչ թե նախաքննու-
թյուն կատարող ստորաբաժանման 
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ղեկավարը, այլ պետական կառա-
վարման համակարգում գործող պե-
տական մարմնի ղեկավարը:   

Երրորդ՝ պետական կառավար- 
ման և քննչական մարմինների տա- 
րանջատվածությունը պաշտոնային 
հարթությունում: ՀՀ Սահմանադրու- 
թյամբ պետական կառավարման և 
քննչական մարմիններն միմյանցից 
տարանջատված են ոչ միայն ինս- 
տիտուցիոնալ, այլև պաշտոնային 
հարթությունում: Այսպես՝ ՀՀ Սահ- 
մանադրության 44-րդ հոդվածի 3- 
րդ մասի համաձայն՝ օրենքով կա-
րող են սահմանվել դատավորների, 
դատախազների, քննիչների, ինչ-
պես նաև զինված ուժերում, 
ազգային անվտանգության, ոստի-
կանության և այլ ռազմականացված 
մարմիններում ծառայողների հա-
վաքների ազատության իրավունքի 
իրականացման սահմանափակում-
ներ։ Ինչպես նկատում ենք, ՀՀ 
Սահմանադրությամբ տարանջատ-
ված է դատարաններում, դատա-
խազությունում և քննչական մար-
միններում պաշտոնները զբաղեց-
նող անձանց և պետական կառա-
վարման ռազմականացված մար-
մինների ծառայողների` կոնկրետ 
իրավունքի սահմանափակման ի-
րավական կարգավորումը: 

Ավելին, ՀՀ Սահմանադրությամբ 
նշված պաշտոնատար անձանց ա- 
ռանձին իրավունքների սահմանա- 
փակման հարցերի տարբերակված 
կարգավորումը  կրում  է  սկզբուն-
քային բնույթ: Այսպես՝ ՀՀ Սահմա- 
նադրության 46-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի համաձայն՝ դատավորները, 
դատախազները և քննիչները չեն 
կարող լինել կուսակցության ան-
դամ: Օրենքով կարող են սահ-
մանվել զինված ուժերում, ազգային 
անվտանգության, ոստիկանության 
և այլ ռազմականացված մարմին-
ներում ծառայողների կողմից կու-
սակցություն ստեղծելու և որևէ կու-
սակցության անդամագրվելու իրա-
վունքի սահմանափակումներ: Ինչ-
պես նկատում ենք, դատավորի, 
դատախազի և քննիչի՝ կուսակցու-
թյան անդամ լինելու իրավունքը հ ս-
տակ սահմանափակված է սահմա-
նադրական արգելքով, իսկ պետա-
կան կառավարման ռազմականաց-
ված մարմինների ծառայողների 
համար կուսակցության անդա-
մագրվելու իրավունքի հնարավոր 
սահմանափակումը թողնված է օ-
րենսդրի հայեցողությանը:  

Չորրորդ՝ պետական կառավար- 
ման և քննչական մարմինների գոր- 
ծառույթների անհամատեղելիությու- 
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նը քրեադատավարական հարթու- 
թյունում: Պետական կառավարման 
և քննչական մարմինների գոր-
ծառութային անհամատեղելիության 
մասին է վկայում այն, որ մի 
կողմից՝ քննչական մարմինները ի-
րականացնում են կիսադատական 
բնույթի գործառույթ, որին օտար է 
վարչաիրավական ենթակայու-
թյունը, մյուս կողմից՝ պետական 
կառավարման մարմիններին  ներ-
հատուկ է վարչաիրավական ենթա-
կայության հարաբերությունները: 
Այսպես` դատավարագիտության 
մեջ ընդունված է այն մոտեցումը, 
որ մինչդատական վարույթի ըն-
թացքում քննիչի կողմից քրեական 
գործի վարույթը կարճելը և քրեա-
կան հետապնդումը դադարեցնելն 
օժտված է կիսադատական բնույ-
թով1: 
1) Եթե գործն ըստ էության լու-
ծող ակտ է համարվում այն դատա-
վա րական փաստաթուղթը, որով ո-
րոշվում է անձի մեղավորությունը 
կամ անմեղությունը, ապա պետք է 
ընդունել, որ քննիչի կողմից արդա-
րացնող (անմեղության) հիմքով 
քրեական գործի վարույթը կարճե-
լով և քրեական հետապնդումը դա-

1   .  . . . . 
.: , 2016. . 771. 

դարեցնելով վերահաստատվում է 
անձի անմեղությունը, ուստի կարելի 
է նշել, որ արդարացնող (անմեղու-
թյան) հիմքով քրեական գործի  վա-
րույթը  կարճելը և քրեական հե-
տապնդումը դադարեցնելը գործն 
ըստ էության լուծող ակտեր են: Աս-
վածից չպետք է եզրա- կացնել, որ 
այս դեպքում նախաքննության մար-
մինը իրականացնում է արդարա-
դատություն, քանի որ մինչ դատա-
կան վարույթն արդարացնող հիմ-
քով կարճելու դատավարական ըն-
թացակարգը չի համապատասխա-
նում արդարադատության դատա-
վարական ձևին2: 

2) Քրեական գործի վարույթը
կարճելու և (կամ) քրեական հետա-
պնդումը դադարեցնելու մասին 
որոշումները պարտադիր են բոլորի 
համար, բացառությամբ այն պաշ-
տոնատար անձանց, ովքեր իրավա-
սու են վերացնելու այդ որոշումները 
(դատախազ, դատարան): Միևնույն 
ժամանակ, ի տարբերություն դա-
տավճռի, քրեական հետապնդման 
մարմնի՝ քրեական գործի վարույթը 
կարճելու և (կամ) քրեական հետա-
պնդումը   դադարեցնելու   մասին 

2 Ղամբարյան Ա. Արդարադատության սահմա-
նադրաիրավական հիմունքները ՀՀ-ում։Եր.: 
«ՌՀՀ» հրատ, 2006, էջ 154։ 
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որոշումներում արտացոլված փաս-
տերը քաղաքացիական և վարչա-
կան գործեր քննող դատավորի 
համար նախադատելի չեն: Այսպես` 
ՀՀ քաղ. դատ. օր–ի 52–րդ հոդ-
վածի 3–րդ մասի համաձայն` 
քրեական գործով օրինական ուժի 
մեջ մտած դատավճիռը պար-
տադիր է դատարանի համար 
միայն այն փաստերով, ըստ որոնց 
հաստատված են որոշակի գործո-
ղություններ և դրանք կատարած 
անձինք: ՀՀ վարչական դատա-
վարության օրենսգրքի 30–րդ 
հոդվածի 3–րդ մասի համաձայն` 
քրեական գործով օրինական ուժի 
մեջ մտած դատավճիռը սույն 
օրենսգրքով նախատեսված որևէ 
գործ քննելիս պարտադիր է դատա-
րանի համար միայն այն փաս-
տերով, որոնցով հաստատված են 
որոշակի գործողությունների կա-
տարումը և դրանք կատարած ան-
ձինք3: 

ՀՀ Սահմանադրության 159–րդ 
հոդվածի համաձայն` պետական 
կառավարման համակարգի մար-
միններն են նախարարությունները, 
ինչպես նաև Կառավարությանը, 

3  Ղամբարյան Ա. Քրեական հետապնդումը  
(մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում: Ուս-
ումնական ձեռնարկ, Եր.։ Հրատ. Անտարես, 
2016: 

վարչապետին և նախարարություն-
ներին ենթակա այլ մարմիններ, 
որոնց կազմավորման կարգը և լիա-
զորությունները սահմանվում են 
օրենքով: Այս նորմից բխում է, որ 
պետական կառավարման համա 
կարգի այլ մարմինները ենթակա են 
ՀՀ կառավարությանը, վարչապե-
տին կամ նախարարություններին: 
Օրինակ՝ ՀՀ պետական եկամուտ-
ների կոմիտեն ենթակա Է ՀՀ 
կառավարությանը, ուստի ենթա-
կայության հարաբերությունների 
բնույթը բազմաթիվ ուղղակի և ան-
ուղղակի խողովակներով տարած-
վում է այդ մարմնի բոլոր ստո-
րաբաժանումների, այդ թվում՝ 
նախաքննություն կատարող ստո-
րաբաժանման գործունեության 
վրա, որի պայմաններում էապես 
սահմանափակվում են քննչական 
գործունեության կիսադատական 
բնույթից բխող` քննիչի անկա-
խության և դատավարական ինք-
նուրույնության սկզբունքները: Պա-
տահական չէ, որ օրինակ` ՀՀ հա-
տուկ քննչական ծառայությունը, որը 
քննում է գործադիր իշխանության 
ղեկավար աշխատողների կատա-
րած հանցագործությունների վերա-
բերյալ գործերը, չի մտնում պետա-
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կան կառավարման մարմինների 
համակարգի մեջ: 

Այսպիսով, քննչական մարմինը 
քրեական արդարադատության հա- 
մակարգում իրականացնում է կի- 
սադատական գործառույթ, ինչը են- 
թադրում է անկախության և դատա- 
վարական ինքնուրույնության բարձր 
աստիճան։ Այս առումով` քննչական 
մարմինը (քննչական ստորաբաժա-
նումը) չի կարող ենթակա լինել ՀՀ 
կառավարությանը, վարչապետին 
կամ նախարարություններին։ 

 

Քննչական մարմինների ծառայո- 
ղը քննիչն է, ով իրականացնում է 
նախաքննության գործառույթ, ք ն-
նիչի լիազորությունները նախատես-
ված են ՀՀ քր. դատ. օր– ում և այն 
միասնական է նախաքննության բո-
լոր մարմինների քննիչների համար։ 
Այլ կերպ ասած` անկախ պետական 
ապարատում նախաքննության 
մարմնի զբաղեցրած տեղի, բոլոր 
քննչական մարմինների և ստո-
րաբաժանումների քննիչներն
օժտված են միասնական դատավա-
րական կարգավիճակով։ 

Քննիչի իրականացրած կիասա- 
դատական գործառույթը և դրանից 
բխող անկախության և ինքնուրույ- 
նության սկզբունքները պահանջում 
է քննիչի կարգավիճակի միասնա-

կանություն ոչ միայն դատավարա-
կան հարաբերություններում, այլ 
աշխատանքային և ծառայողական 
հարաբերությունների այլ ոլորտնե-
րում։ Քննիչների անկախությունը և 
դատավարական ինքնուրույնու-
թյունը կլինի երաշխավորված, եթե 
քննիչները, անկախ պետական 
մարմինների պատկանելիությունից, 
օժտված լինեն միևնույն իրավական 
կարգավիճակով, սոցիալական, 
տնտեսական և իրավական միև-
նույն երաշխիքներով։ Դատավարա-
կան հարաբերություններից դուրս` 
քննիչների իրավական կարգավի-
ճակի տարբերակումը կարող է լինել 
բացառիկ դեպքերում, երբ այդ 
տարբերակումը պատշաճ հիմնա-
վորված է, բխում է պետական 
տվյալ ծառայության առանձնա-
հատկություններից։ 

Գործող օրենսդրության ուսում-
նասիրությունը ցույց է տալիս, որ մի 
շարք ոլորտներում քննիչներն, ըստ 
գերատեսչական պատկանելության, 
ունեն միմյանցից էապես տարբեր- 
վող կարգավիճակներ։ Քննիչների 
կարգավիճակի տարբերություննե- 
րից կարելի է առանձնացնել ստորև 
նշվածները։ 

Կարգավիճակի տարբերակումը 
քննիչների նշանակման ոլորտում։ 
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Տարբեր պետական մարմինների`  
քննիչի պաշտոնում  նշանակվելու 
համար թեկնածուներին օրենքով 
ներկայացվում են տարբեր պահան-
ջներ։ Օրինակ` «Հայաստանի Հան-
րապետության քննչական կոմիտեի 
մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
համաձայն` քննչական կոմիտեում 
ծառայության կարող է անցնել 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
մշտապես բնակվող, Հայաստանի 
Հանրապետությունում բակալավրի, 
մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված 
մասնագետի բարձրագույն իրավա-
բանական կրթություն ունեցող 
Հայաստանի Հանրապետության 
այն քաղաքացին, որը ...: «Ազգային 
անվտանգության ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 
1–ին մասի համաձայն` ազգային 
անվտանգու- թյան մարմիններում 
ծառայության կարող է ընդունվել 
Հայաստանի Հանրապետության 
մինչև 30 տարեկան (բացառու-
թյամբ տեղափոխվածների) այն քա-
ղաքացին, ով ...: Ազգային ան-
վտանգության մարմիների առան-
ձին պաշտոններում ծառայության 
անցնելու համար լիազոր մարմնի 
ղեկավարի թույլտվությամբ բացա-
ռիկ դեպքերում կարող են ծա-
ռայության ընդունվել 30-ից ավելի 

բարձր տարիք ունեցող քաղաքացի- 
ներ: Այս նորմերի համադրությունից 
բխում է, որ ՀՀ քննչական կոմիտեի 
քննիչների նշանակման համար 
տարիքային սահմանափակում 
նախատեսված չէ, մինչդեռ ՀՀ 
ազգային անվտանգության 
ծառայությունում քննիչ նշա-
նակվելու համար, որպես ընդհա-
նուր կանոն, նախատեսված է 
տարիքային սահմանափակում։ 

Բացի  այդ,  տարբեր  պետական 
մարմինների քննիչների նշանակ- 
ման կարգերը էապես տարբերվում 
են. մի դեպքում այն իրականացվում 
է պարզ մրցութային կարգով, մեկ 
այլ դեպքում` գործում է ավելի բարդ 
կարգ` քննիչների թեկնածուների 
ցուցակում ընդգրկված անձինք 
պաշտոնում նշանակվելու համար 
պետք է ուսումնառություն անցնեն 
արդարադատության կադեմիայում։ 
«Հայաստանի Հանրապետության 
քննչական կոմիտեի  մասին» ՀՀ 
օրենքի 18–րդ հոդվածի 9–րդ մասի 
համաձայն` քննչական կոմիտեի 
ծառայողների թեկնածությունների 
ցուցակում ընդգրկված անձինք 
արդարադատության կադեմիայում 
ուսումնառության ծրագիր են անց-
նում և հանձնում որակավորման 
քննություն: Որակավորման քննու-
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թյուն չհանձնած անձը հանվում է 
քննչական կոմիտեի ծառայողների 
թեկնածությունների ցուցակից՝ ո-
րակավորման հանձնաժողովի ո-
րոշմամբ: Մինչդեռ այլ պետական 
մարմինների քննիչների նշանակ-
ման համար արդարադատության 
ակադեմիայում ուսումնառություն 
անցնելու պայման  նախատեսված 
չէ։ Օրինակ` ՀՀ հատուկ քննչական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնե-

լու համար անցկացվում է մրցույթ, 

մրցույթում հաղթող ճանաչված 
մասնակիցների վերաբերյալ մրցու-
թային հանձնաժողովը եզրակացու-
թյուն է ներկայացնում հատուկ 
քննչական ծառայության պետին, 
որը եզրակացությունն ստանալուց 
հետո` երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, մրցույթում հաղթող ճա-
նաչված մասնակիցներից մեկին 
նշանակում է համապատասխան 
պաշտոնում: 

Քննիչների կարգավիճակի տար- 
բերակումը կարգապահական վա- 
րույթի ոլորտում։ Քննիչների կար- 
գավիճակի տարբերակումն առավել 
վառ է դրսևորվում կարգապահա- 
կան վարույթի շրջանակներում։ 
Բանն այն է, որ կարգապահական 
պատասխանատվության ընթացա- 
կարգն անմիջապես ազդում է նրա  
քննիչի անկախության և դատավա- 

րական ինքնուրույնության վրա։ 
Համեմատական վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ նախաքննություն 
կատարող պետական մարմիննե-
րում ծառայողական քննություն 
(կարգապահական վարույթ) իրա-
կանացնում են կոնկրետ դեպքի 
համար ստեղծած մարմինը կամ 
նշանակված պաշտոնատար 
անձնը։ Օրինակ` Հատուկ քննչա-
կան ծառայության պետը նշանա-
կում է ծառայողական քննություն-
ներ կամ դադարեցնում դրանք, փո-
խում է ծառայողական քննություն 
կատարողին «Հատուկ քննչական 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 
16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 
կետ), մինչդեռ ՀՀ քննչական 
կոմիտեում ծառայողական քննու-
թյուններ կատարելու համար նա-
խատեսված է առանձին ստորաբա-
ժանում։ 

Բացի այդ, նախաքննություն կա- 
տարող պետական մարմիններում 
կարգապահական զանցանքի փաս- 
տը որոշող և տույժ նշանակող մար- 
մինները տարանջատված չեն` 
քննչական մարմնի ղեկավարը նա-
խաձեռնում է կարգապահական 
վարույթ, նրա կողմից հաստատվում 
է քննիչի կողմից թույլ տված 
խախտումը և նույն պաշտոնատար 
անձի կողմից նշանակվում է նաև 
տույժ։ միակ բացառությունը` ՀՀ 
քննչական կոմիտեն է։ 
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Քննիչին կարգապահական պա- 
տասխանատվության ենթարկելու 
ոլորտում քննչական մարմնի ղեկա- 
վարի ձեռքում տարաբնույթ լիազո- 
րությունների կենտրոնացումը ոչ ի- 
րավաչափ կերպով սահմանափա- 
կում է քննիչի ինքնուրույնությունը: 
Անթույլատրելի է կարգապահական 
վարույթ հարուցելու, իրավախախտ-
ման փաստն ու անձի մեղավորու-
թյունը հաստատելու և տույժի տե-
սակն ընտրելու ու կիրառելու 
լիազորությունների կենտրոնացումը 
մեկ անձի   ձեռքում:   Այդ   նպա-
տակով` «ՀՀ Քննչական կոմիտեի 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսվել 
է քննչական կոմիտեի կարգապա-
հական հանձնաժողով, որի կազ-
մում ընդգրկվում են ոչ միայն ՀՀ 
քննչական կոմիտեի վիճակա-
հանությամբ ընտրված ծառայող-
ներ, այլև Հայաստանի Հանրա-
պետության Նախագահի և Հայաս-
տանի Հանրապետության վարչա-
պետի կողմից համապատաս-
խանաբար Հայաստանի Հանրապե-
տության Նախագահի աշխատա-
կազմից և Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության աշ-
խատակազմից նշանակված եր-
կուական ներկայացուցիչ: Կարգա-

պահական հանձնաժողովն, ըստ 
էության, կիսադատական մարմին 
է, որը որոշում է կարգապահական 
խախտման փաստի առկայությունը, 
կատարված խախտման մեջ քննչա-
կան կոմիտեի ծառայողի մեղա-
վորության հարցը, իսկ 
կարգապահական տույժերը քննչա-
կան կոմիտեի ծառայողների նկատ-
մամբ կիրառում է քննչական կոմի-
տեի նախագահը` բացառությամբ 
օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
Օրենսդիրը սահմանափակել է նաև 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախա-
գահի կողմից «լիազորությունների 
դադարեցում» կարգապահական 
տույժ կիրառելու հայեցողությունը 
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ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ   

ԵՎ ՔՆՆԻՉԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ղամբարյան  
ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ, 

Հայ–ռուսական համալսարանի պետության և  
իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ, 

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր 

Բանալի բառեր` քննչական մարմին, սահմանադրականություն,  մինչդատական 
վարույթ, պետական կառավարման մարմին, քննիչի կարգավիճակի միաս-
նականություն։ 

Հոդվածի շրջանակներում հեղինակը քննարկում է 2015թ. փոփոխու-
թյուններով ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմին-
ների համակարգում նախաքննության մարմինների տեղը և դերը, նրանց 
սահմանադրական կարգավիճակը, ինչպես նաև քննիչի իրավական 
կարգավիճակի միասնականության հետ կապված հարցերը: 

Հեղինակն առաջարկում է պետական կառավարման մարմինների  հա-
մակարգում գործող քննչական ստորաբաժանումները լուծարել` այդ գործ-
առույթը վերապահելով ինքնուրույն պետական մարմին համարվող քննչա-
կան մարմիններին, ինչպես նաև միասնականացնել քննիչների իրավական 
կարգավիճակը։ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 И ЕДИНСТВО СТАТУСА СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Артур Гамбарян 
З
аведующий кафедрой теории государства и права 

Российско-армянского университета, 
тор юридических наук 

 Ключевые слова – следственный комитет, конституционность, досудебное 
производство, орган государственного управления, единство статуса. 
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В рамках  данной статьи  автор затрагивает вопрос  о  роли и  значении 
органов предварительного следствия в системе государственных органов, 
предусмотренных внесенными в 2015 году изменениями в Конституции РА; 
их конституционный статус, а также вопросы, связанные с единством пра-
вового статуса следователя. 

Автор предлагает упразднить следственные  подразделения, действую-
щие в составе других органов государственной власти и закрепить данную 
функцию  за  следственными  органами,  являющимися независимыми го-
сударственными органами, а также унифицировать правовой статус сле-
дователей. 

CONSTITUTIONAL STATUS OF INVESTIGATIVE BODIES 

AND UNITY OF THE STATUS OF AN INVESTIGATOR 

Artur Ghambaryan 
ead of the Department of Theory of State and Law at the 

Russian-Armenian University, 
Doctor of Law

Key words: investigative committee, constitutionality, pretrial  proceedings, state 
administration body, unity of status 

In this article the author touches upon the issue of the role and place of the 
bodies of preliminary investigation in the system of state administration bod-
ies, prescribed by changes in the RA Constitution adopted in 2015; their 
constitu- tional status; and issues related to unity of legal status of an investi-
gator. 

The author suggests the eliminating of investigative subdivisions in the 
struc- tures of other state bodies and the granting of those functions to inves-
tigative bodies, which are considered to be independent state bodies, as well 
as the uni- fying of the legal status of investigators. 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ  

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Քրեաիրավական և քրեագիտական վերլուծություն 

 (սկիզբը նախորդ համարում) 

Գրիգոր Սարգսյան 

ՀՀ Քննչական կոմիտեի քրեական գործերի քննության 
աջակցության վարչության պետ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

Դեպքի վայրի զննություն 
Խնդրո առարկա հանցագործու-

թյան դեպքերով կարևորվում է 
դեպքի վայրի պահպանությանն    
ուղղված պատշաճ միջոցառումների 
ձեռնարկումը, ինչպես նաև ման-
րակրկիտ զննություն կատարելու 
անհրաժեշտությունը: Քննիչը, մինչ 
դեպքի վայր մեկնելը, պետք է պար-
զի այն աշխատանքային հարաբե-
րությունների ոլորտը, որտեղ կա-
տարվել է դեպքը, տվյալ ոլորտում 
տեխնիկայի անվտանգության և աշ-
խատանքի պաշտպանության կա-
նոնների շրջանակը, հաշվի առնե-
լով, որ այն կուղղորդի քննիչին 
դեպքի վայրում արձանագրելու 
գործի համար ապացուցողական  

նշանակություն ունեցող այն հան-
գամանքները, որոնք կարող են 

տել կամ փաստել կոնկրետ 
արարքի կատարման մեջ անձի  
ղավորությունը կամ անմեղությունը:  

Առանցքային և առավել բարդ 
պարզաբանման ենթակա հանգա-
մանքների շարքում  դեպքի կա-
տարման մեխանիզմի և դրա հնա-
րավոր պատճառների պարզումն է: 
Այս հարցն առավել խոցելի է դառ-
նում քննիչի՝ տեխնիկական սարքա-
վորումների բարդության, արտադ-
րական գործընթացների, տեխնոլո-
գիաների, մեխանիզմների կառա-
վարման վերաբերյալ բավարար գի-
տելիքների չունենալու պարագա-
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յում: Այդ պատճառով զննությանը, 
բացի քրեագետ մասնագետից կամ 
դատաբժիշկից (եթե տուժածներ 
կան), պետք է  մասնակցի նաև 
գործի ելքով չշահագրգռված աշ-
խատանքային տվյալ ոլորտի մաս-
նագետը: 

Շատ դեպքերում նույնիսկ մաս-
նագետի նեգրավմամբ կատարված 
դեպքի վայրի զննությունը հե-
տաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցի պարզման առումով բավարար 
արդյունք չեն ապահովում: Զննու-
թյան ժամանակ անհրաժեշտ է ամ-
րագրել (ֆիքսել) շահագործվող մե-
խանիզմների վիճակը, դրանց շըր-
ջակա միջավայրը:  

Հիմք ընդունելով փորձաքննու-
թյունների հնարավորությունները՝ 
քննիչը պետք է միջոցներ ձեռնարկի 
վնասված կոնստրուկցիաների և մե-
խանիզմների պահպանության հա-
մար, քանզի չի բացառվում հատուկ 
լաբորատոր պայմաններում դրանց 
հետագա հետազոտությունը: 

Դեպքի վայրում, զննությունից ա-
ռաջ անհրաժեշտ է պարզել դըժ-
բախտ պատահարի հանգամանք-
ները և դեպքի վայրի իրադրության 
հնարավոր փոփոխությունները,    

եթե այդպիսիք եղել են: Այս առնչու-
թյամբ անհրաժեշտ է հարցաքննել 
ականատեսներին: 

Զննության ժամանակ ուսումնա-
սիրվում են՝ 

 արտադրական տարածքնե-
րը և աշխատանքի վայրը, որտեղ 
տեղի է ունեցել դժբախտ պա-
տահարը, 

 կոնկրետ մեխանիզմը, որի 
վրա աշխատել է դժբախտ պատա-
հարի ժամանակ տուժած անձը, 

 տեղի ունեցած իրադարձու-
թյան հետքերը, մասնավորա-
պես՝ դետալների կտրվելը, ծըռ-
վածքները, շաղափման հետքե-
րը, կտրելու հետքերը, կենսաբա-
նական ծագման հետքերը, 

 տուժածի դիակը: 
Դեպքի վայրում անհրաժեշտ է 

նաև պարզել մեխանիզմների, շեն-
քերի, մեքենաների և այլնի ավեր-
ման կամ վնասման կորուստի չա-
փերը: Այս հարցի լուծման համար 
անհրաժեշտ է ամրագրել (ֆիքսել) 
վթարի հետևանքները քրեագիտա-
կան լուսանկարչության և տեսան-
կարահանման միջոցներով: 

Դեպքի վայրի զննության կար-
ևոր խնդիրն է հանցագործության 
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վերաբերյալ տեղեկատվության 
ստացումը: Այստեղ անհրաժեշտ է 
պարզել և ամրագրել դեպքի կանխ-
ման՝ տվյալ պարագայում անհրա-
ժեշտ միջոցների առկայությունը 
կամ բացակայությունը: Անվտան-
գությունը չապահոված կոնկրետ 
պաշտոնատար անձը, որպես կա-
նոն, պարզվում (բացահայտվում) է 
ավելի ուշ՝ փաստաթղթերի ուսում-
նասիրության ժամանակ: 

Հիմնվելով էմպիրիկ բազայի վրա 
կարող ենք փաստել, որ քննարկվող 
հանցագործություններով դեպքի 
վայրի զննությունները հիմնակա-
նում կատարվում են խիստ մակերե-
սորեն: Օրինակ, Ա. Մ-ի՝ շինարա-
րական հրապարակում կիսակա-
ռույց շենքի 11-րդ հարկից վայր ընկ-
նելու և մահանալու կապակցու-
թյամբ հարուցված քրեական գոր-
ծով1, դեպքի վայրում զննվել է դիա-
կը, դիակի շրջակայքը, կիսակա-
ռույցի 11-րդ հարկը: Չի զննվել ընդ-
հանուր շինհրապարակը, հարկերը՝ 
մասնավորապես 1-11-րդը, դրանց 
առկա վիճակը, յուրաքանչյուր հար-
կում առկա աշխատանքի անվտան-

                                                            
1 Քրեական գործ 17200214  

գության պայմանները, դիակի շըր-
ջակայքը (գործում տվյալներ են ե-
ղել դիակի կողքին «լոմիկի» առկա-
յության մասին, սակայն դեպքի վայ-
րի զննության ժամանակ այն չի եր-
ևում, իսկ տվյալ հանգամանքն ա-
ռանցքային նշանակություն կարող 
էր ձեռք բերել) և այլն: Նկատենք, 
որ տվյալ դեպքում դիակի շրջակայ-
քում առկա առարկաների արձա-
նագրման փաստը, անուղղակի բա-
զա կստեղծեր գործով հրամցվող 
վարկածի տրամաբանական չլինե-
լու մասին (վկաների ցուցմունքնե-
րով հայտնի է դարձել, որ Ա. Մ-ն 6-
րդ հարկից բարձրացել է 11-րդ 
հարկ սուրճ պատրաստելու): Այս 
վարկածը հստակ չի ստուգվել: 
Վերջ ի վերջո տրամաբանական չէ 
հաց ուտելու համար նախատեսված 
սենյակից բարձրանալ բաց, նոր բե-
տոնացված տարածք, 11-րդ հարկ՝ 
սուրճ պատրաստելու: Ավելի հավա-
նական է, որ հանձնարարվել է 
նրան 11-րդ հարկում որևէ գործ կա-
տարել, այս պարագայում փայտա-
կաղապար քանդել, որպիսի  հան-
գամանքն առանցքային է իրական 
մեղավոր անձին հանցագործության 
կատարման մեջ մերկացնելու հա-
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մար: Ավելին, դեպքի վայրի զննու-
թյան ժամանակ, 11-րդ հարկում 
սուրճի պարագաներ չեն արձա-
նագրվել: Անգամ չի ստուգվել կա 
արդյոք պայման սուրճ եփելու: 
Դեպքի վայրից ոչինչ չի առգրավվել՝ 
հետագա հետազոտություններ հա-
մար: 

Մեկ այլ գործով1 նույնպես չեն 
արձանագրվել շինհրապարակում 
օգտագործվող անվտանգության 
միջոցների առկայությունը կամ բա-
ցակայությունը, հետագա հետազո-
տությունների համար չի առգրավ-
վել որպես տախտակամած օգտա-
գործվող առարկան, որի կոտրվելու 
հետևանքով տեղի է ունեցել դեպքը, 
չի պարզվել, թե համապատասխան 
շինարարական ստանդարտներով 
այն կարող էր արդյոք օգտագործ-
վել որպես տախտակամած և այլն: 

                                                            
1 Քրեական գործ 50108714: 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 23-ին, ժամը 09:30-ից 10-ի 
սահմաններում, Սևան քաղաքի Նաիրյան 1 
հասցեում կառուցվող եկեղեցու շինարարա-
կան աշխատանքների իրականացման ժա-
մանակ, Կ. Մ-ն եկեղեցու նախասրահում 
5,3 մետր բարձրությունից վայր է ընկել և 
մահացել: 

Վ. Հ-ի մահվան կապակցությամբ 
հարուցված քրեական գործով2 իրա-
կանացված դեպքի վայրի զննու-
թյունը նույնպես խիստ մակերե-
սային է կատարվել: Չի զննվել վե-
րամբարձ կռունկի մեքենավարի 
խցիկը, կռունկի վրա առկա մեխա-
նիկական կամ այլ վնասվածքների 
առկայությունը, մասնավորապես՝ չի 
պարզվել, թե ինչից կարող էր սլաքն 
ընկնել: Գործով երևում է, որ կռուն-
կի ճոպանն է կտրվել, սակայն այդ 
մասին վկայող ոչ մի գործողություն 
չի կատարվել: Չի հայտնաբերվել 
պոկված ճոպանը և այդ կապակցու-
թյամբ փորձաքննություն չի իրակա-
նացվել:  

Առհասարակ ուսումնասիրված 
քրեական գործերով տպավորու-
թյուն է ստեղծվում, որ քննությունը 
տարվել է մեկ վարկածի շուրջ, մյուս 
հնարավոր վարկածները քննիչների 
կողմից անտեսվել են: Կոնկրետ 
տվյալ գործով, ըստ էությամբ գործի 

                                                            
2 Քրեական գործ 17102514: 2014 թվականի 
հունվարի 22-ին ժ. 11:30-ի սահմաններում 
Թևոսյան 7 հասցեում գործող շինհրապա-
րակում  շինարարական աշխատանքներ ի-
րականացնելիս ամբարձիչ կռունկի սլաքն 
ընկել է Խուրշուդյանի վրա, որի հետևան-
քով վերջինս մահացել է: 
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քննությունը կառուցվել է մեկ վար-
կածի շուրջ, ըստ որի, կռունկավա-
րը՝ Տ. Խ-ն, ամբարձիչի աշխատան-
քում խնդիրներ տեսնելով խցիկից 
դուրս է եկել, կանգնել կռունկի սլա-
քի տակ՝ խնդրի պատճառը պարզե-
լու համար, սակայն տվյալ պահին 
ճոպանը կտրվել է և ամբարձիչ 
կռունկի սլաքն ընկել է վերջինիս 
վրա: Վարկած չի առաջադրվել, որ 
կռունկը կարող էր վարել նաև այլ 
անձ (գործով տվյալներ են եղել, որ 
ամբարձիչը, ընդհանուր առմամբ, 
նաև այլ անձ էլ է շահագործել), որի 
ստուգման անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված, կռունկավարի 
խցիկը պետք է զննվեր: Այս գործո-
ղության արդյունքում հնարավոր էր 
հայտնաբերվեին մանրաթելեր, 
մատնահետքեր և այլ հետքեր, հե-
տագա համեմատական հետազո-
տությունների համար: Միևնույն 
ժամանակ չի զննվել շրջակա տա-
րածքը, տեղափոխման ենթակա բե-
ռը, չի պարզվել դրա չափերը և 
զանգվածը, ինչպես նաև ամբարձի-
չի տեխնիկական վիճակը: 

Գրեթե նույն իրավիճակն ունենք 
Ա.Ա-ի մահվան կապակցությամբ 

հարուցված քրեական գործով1: 
Դեպքի վայրի զննությունը կատար-
վել է մակերեսային, տեղանքը չի 
նկարագրվել, էքսկավատորը չի 
զննվել, հետքեր չեն վերցվել: 

 
Ամրագրման ֆիքսման  
միջոցներ 
Քրեագիտական լուսանկարչու-

թյան և տեսաձայնագրության կի-
րառումն անհրաժեշտ է՝ 

 դեպքի վայրի նախնական 
պայմանների ֆիքսման համար 
(երբ անցկացվել են փրկարարա-
կան աշխատանքներ); 

 այն դեպքերում, երբ դեպքի 
վայրի բարդ լինելը թույլ չի տա-
լիս այն պատշաճ կերպով նկա-

                                                            
1 Քրեական գործ 54103114: 2014 թվականի 
հուլիսի 30-ին ժամը 16:30-ին Արագածոտնի 
մարզի Արագածավան գյուղի վարչական 
տարածքում գտնվող պերլիդ տեսակի քարի 
հանքավայրում, բաց հանքի շահագործման 
ժամանակ տեխնիկայի անվտանգության և 
աշխատանքի պաշտպանության կանոն-
ները խախտմամբ քանդման աշխատանք-
ներ կատարելու ժամանակ տեղի է ունեցել 
փլուզում, որի ադյունքում ժայռաբեկորներն 
ընկել են էսկավատորի խցիկի վրա և ծան-
րության ուժով ճզմել այն: Նշվածի հե-
տևանքով խցիկում գտնվող Ա-ն ստացված 
մարմնական վնասվածքներից մահացել է: 

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø ºì
øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N3 / 201630



  

31 

 

րագրել դեպքի վայրի զննության 
արձանագրության մեջ: 
Դեպքի վայրի զննության ար-

դյունքների գրաֆիկական ամրագ-
րումն իրականացվում է սխեմատիկ 
կամ մասշտաբային, մասնավորա-
պես՝ կողմնորոշիչ, համալիր, պայ-
մանական և մանրամասն պլաննե-
րի գծագրմամբ: 

Արձանագրության ամբողջակա-
նության և օբյեկտիվության ապա-
հովման նպատակով՝ դեպքի վայրի 
զննության ընթացքն անմիջականո-
րեն նկարագրվում է արձանագր-
ման ժամանակ՝ զննության ընթաց-
քում կատարված տեսաձայնագրու-
թյան դիտմամբ (անհրաժեշտության 
դեպքում): Արձանագրությունը 
չպետք է բովանդակի հղումներ այն-
պիսի հանգամանքներին, որոնք չեն 
դիտարկվել զննության մասնակից-
ների կողմից:  

 
Խուզարկություն  և  
առգրավումը 
Խուզարկությունն իրականաց-

վում է մեղադրյալի աշխատանքի 
կամ բնակության վայրում՝ այնպիսի 
ապացույցներ (գործով հետաքրք-
րություն ներկայացնող առարկա-

ներ, փաստաթղթեր, հանցագործու-
թյան կատարման գործիքներ և 
այլն) հայտնաբերելու և առգրավելու  
նպատակով, որոնք կարող են 
վկայել արտադրությունում դժբախտ 
պատահարի հանգամանքերի մա-
սին և ունեն կարևոր նշանակություն 
քննվող քրեական գործով օբյեկտիվ 
ճշմարտության բացահայտման հա-
մար: 

Առանց փաստաթղթի առգրավ-
ման և վերլուծության անհնար է 
հաստատել և ապացուցել հանցա-
կազմի առկայությունը կամ բացա-
կայությունը, քանի որ քննարկվող 
արարքները կարգավորվում են հեն-
վող (բլանկետային) նորմերով: 
Փաստաթղթերն անհրաժեշտ են 
նաև տարբեր տեսակի տեխնիկա-
կան փորձաքննությունների ան-
ցկացման դեպքում: 

Այդպիսի փաստաթղթերի թվին 
են դասվում՝ 

 աշխատանքի պաշտպանու-
թյան և տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կանոնների պահպանման 
հարցերը կարգավորող նորմա-
տիվ փաստաթղթերը՝ միջգերա-
տեսչական իրավակարգավո-
րումները, կոնկրետ կազմակեր-
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պությունում հրատարակված՝ ո-
լորտին վերաբերող իրավական 
ակտերը (աշխատանքի պաշտ-
պանության,  տեխնիկայի ան-
վտանգության, արտադրական 
սանիտարիայի, հակահրդեհային 
անվտանգության և այլ կանոն-
ներ ու հրահանգներ), 

 դժբախտ պատահարի տե-
ղամասում կատարվող աշխա-
տանքների բնույթի, մեքենանե-
րի, մեխանիզմների, սարքավո-
րումների ու գործիքների տեխնո-
լոգիական գործընթացի և տեխ-
նիկական վիճակի մասին փաս-
տաթղթերը, 

 այն փաստաթղթերը, որոնք 
արտացոլում են դժբախտ պա-
տահարի պայմանները և պատ-
ճառները. տեխնիկական տեսու-
չի եզրակացության կամ զննման 
ակտը, դժբախտ պատահարի 
ստուգման արդյունքների վերա-
բերյալ կազմակերպության ղե-
կավարի հրամանը, ինքնագիր 
սարքավորումների ժապավեննե-
րը և այլն, 

 դժբախտ պատահարի տե-
ղամասում իրականացված՝ աշ-
խատանքի պաշտպանության և 

տեխնիկայի անվտանգության 
պահպանման վերաբերյալ կա-
տարված աշխատանքների մա-
սին փաստաթղթերը, տեխնի-
կայի անվտանգության հրահան-
գավորման մատյանը, ուսումնա-
կան պարապմունքների ան-
ցկացման մատյաններն ու ծրագ-
րերը և այլն, 

 աշխատանքի պաշտպանու-
թյան և տեխնիկայի անվտանգու-
թյան պահպանմանն ուղղված 
աշխատանքների կազմակերպ-
ման փաստն ամրագրող  փաս-
տաթղթերը ինչպես ողջ կազմա-
կերպությունում, այնպես էլ դրա 
առանձին ստորաբաժանումնե-
րում, 

 նախկինում անցկացված 
ստուգումների արդյունքների, 
դրանց հիման վրա իրականաց-
ված միջոցառումների վերաբե-
րյալ փաստաթղթերը (վերահսկո-
ղական մարմինների նախաձեռ-
նած ստուգման արդյունքներ), 

 կազմակերպության կամ 
ձեռնարկության հաշվապահա-
կան փաստաթղթերը (փաս-
տաթղթերը կօգնեն քննիչին 
պարզել, թե ինչպես է կատարվել 

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø ºì
øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N3 / 201632



33 

դժբախտ պատահարների և 
դրանց հետևանքով առաջացած 
վնասների կանխարգելման հա-
մար ծախսերի նախահաշիվը) 

այն կազմակերպությունների
կամ ձեռնարկությունների արհ-
միությունների փաստաթղթերը, 
որտեղ տեղի է ունեցել դժբախտ 
պատահարը (նշյալ փաստաթ ղ-
թերից քննիչը կարող է ստանալ 
տեղեկատվություն հանցագոր-
ծության կատարմանը նպաստող 
պատճառների և պայմանների, 
նոր խախտումների, ինչպես նաև 
հարցաքննության ենթակա ան-
ձանց մասին):  

Հարցաքննության  
առանձնահատկությունները 
Ընդհանրապես, տվյալ հանցա-

գործությունների քննության ա-
ռանձնահատկության համատեքս-
տում, առանցքային նշանակություն 
ունեն հարցաքննությունները և 
դրանց իրականացման արդյունքում 
ձեռք բերվող փաստական տվյալնե-
րը: Հետազոտելով տարբեր հեղի-
նակների (Ա.Ի.Դվորկինա, Օ.Ի. Բա-
բաև, Կ.Տ. Չերնով) տեսակետները, 
հիմք ընդունելով քննարկվող հան-

ցագործության առանձնահատկու-
թյունները, խորհուրդ է տրվում 
հարցաքննության նախապատ-
րաստման ժամանակ ուսումնասի-
րել հատուկ գրականություն, սերտել 
հատուկ տերմինալոգիա: Առավել 
արդյունավետ կլինի խորհրդատվու-
թյուն ստանալ աշխատանքի պաշտ-
պանության ոլորտի մասնագետից, 
նկատի ունենալով, որ նրանց տված 
խորհրդատվությունն առավել որա-
կյալ և նպատակային կլինի, քան 
քննիչի կողմից  հատուկ տեխնիկա-
կան գրականությունից՝ կարդալու 
միջոցով ստացված գիտելիքները: 

Հարցաքննության հաջորդակա-
նության հարցի որոշման համար 
քննիչը պետք է հաշվի առնի յուրա-
քանչյուր հարցաքննվողի բնութա-
գրական հատկանիշները, նրանց 
փոխհարաբերությունները տուժողի 
հետ: Առաջին հերթին անհրաժեշտ 
է հարցաքննել նրանց, ովքեր առա-
վել թույլ կամային հատկանիշներ 
ունեն, ինչպես նաև նրանց ովքեր 
չունեն անբարեհաճ վերաբերմունք 
տուժողի հետ, քանի որ վտանգ կա 
նրա վրա ճնշումների կիրառման 
հարցաքննության այլ մասնակիցնե-
րի կողմից, ովքեր մասնավորապես 
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այդպիսի հարաբերությունների մեջ 
են կամ եղել են տուժողի հետ, ինչ-
պես նաև այն անձանց ովքեր հե-
տաքրքրված են գործի ելքով: 

Երբեմն հարցաքննվողները տի-
րապետում են հայցվող տեղեկատ-
վությանը, ցանկանում են այն օբյեկ-
տիվ և լրիվ փոխանցել քննիչին, 
սակայն խնդիրն այն է, որ փո-
խանցվող տվյալները նա կարող է 
աղճատված ընկալել կամ խեղա-
թյուրված տվյալներ փոխանցել ոչ 
դիտավորությամբ: Նշվածը պայմա-
նավորված է նրանով, որ դժբախտ 
պատահարի հանգամանքները սո-
վորաբար քննարկվում են աշխա-
տանքային կոլեկտիվում: Բացի այդ, 
դեպքի առնչությամբ հասարակա-
կան կարծիքը ձևավորվում է մինչ 
հարցաքննությունը: Շատ հաճախ 
այն էականորեն ազդում է մարդ-
կանց մտածելակերպի վրա և ձևա-
վորում թյուր կարծիք կատարվածի 
նկատմամբ: Այն հարցաքննվողի 
մոտ հարցաքննության ժամանակ 
ծնում է անհիմն զգուշավորություն 
պատասխաններում կամ փաստերի 
խեղաթյուրում: Դրա հետ մեկտեղ 
կոլեկտիվի կամ առանձին պաշտո-
նատար անձանց շահերի սխալ ըն-

կալումները կարող են բերել այնպի-
սի արդյունքի, որոնք հենց հար-
ցաքննվողի համար ցանկալի չեն, 
սակայն դա վերջինս չի գիտակցում: 
Բացի այդ, սուտ ցուցմունքներ կու-
նենանք նաև այն ժամանակ, երբ 
հարցաքննվողը անբարյացակամ 
հարաբերությունների մեջ է ղեկա-
վարության հետ կամ հաստատա-
պես այնպիսի գիտակցում ունի, որ 
ցանկացած դեպքում ղեկավարու-
թյունն է մեղավոր: 

Համապատասխան ուսումնասի-
րությունները ցույց են տվել, որ որո-
շակի դեպքերում հարցաքննվողը 
տիրապետում է հետաքրքրություն 
ներկայացնող տեղեկատվությանը, 
սակայն դիտավորյալ խեղաթյուրում 
կամ թաքցնում է այն: Այսպիսի 
իրավիճակի ականատես կլինենք 
այն ժամանակ, երբ նա սուտ ցուց-
մունքներով ցանկանում է թաքցնել 
իր կողմից թույլ տրված աշխատան-
քի պաշտպանության կանոնների 
խախտումը կամ խախտողի պաշ-
տոնեական ենթակայության տակ է 
գտնվում: Հարկ է շեշտել, որ նման 
դեպքերը գերակշիռ մեծամասնու-
թյուն են կազմում, քանի որ անձը 
վախենում է աշխատանքը կորցնե-
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լուց: Տուժողը կարող է դիտավորյալ 
խեղաթյուրել իրականությունը՝ ա-
ռավել շատ հատուցում ստանալու 
նպատակով: Նման դեպքերում ան-
հրաժեշտ է առավելագույնս օգտա-
գործել հարցաքննության «ազատ 
պատմելու» մեթոդի հնարավորու-
թյունները, քանի որ այն թույլ է տա-
լիս վեր հանել հարցաքննվողի մոտ 
թույլ տրվող հակասությունները և 
վերապահումները: 

Երբեմն վկան չի հաղորդում այս 
կամ այն փաստը, ոչ թե այն պատ-
ճառով, որ չի ուզում խոսել, այլ այն, 
որ իր տեսադաշտից է բաց թողել: 
Որոշ վկաներ դժվարանում են վե-
րարտադրել տեղի ունեցած դեպքի 
հանգամանքների հաջորդականու-
թյունը, նկարագրել օբյեկտի հատ-
կանիշները և այլն: Այս դեպքերում 
որոշակի օրվա  կտրվածքով դեպքի 
հանգամանքների շարժի անհատա-
կանացման համար անհրաժեշտ է 
կիրառել հետևյալ տակտիկական 
հնարքները՝ հարցաքննվողին ներ-
կայացնել տարբեր փաստաթղթեր 
և իրեղեն ապացույցներ, որոնք վե-
րաբերելի կլինեն հարցաքննվողի 
հետաքրքրություն ներկայացնող օր-
վա աշխատանքին: Նպատակա-

հարմար է վկային ներկայացնել 
դեպքի վայրի սխեման, կամ խնդրել 
նրան անձամբ գծել այն՝ նշելով տու-
ժողի գտնվելու վայրը, նրա գործո-
ղությունները, ինչպես նաև դեպքի 
մասնակիցների տեղակայումը: 

Հանցագործության կատարման 
մեջ մեղավոր անձի հարցաքննու-
թյան առանձնահատկությունը կա-
յանում նրանում, որ հարցաքննվողը 
հանդիսանում է պաշտոնատար 
անձ, որն ունի ֆունկցիոնալ պար-
տականություններ: 

Կազմակերպության ղեկավարնե-
րի և պաշտոնատար անձանց հար-
ցաքնության ժամանակ անհրա-
ժեշտ է պարզել նրանց պարտակա-
նությունների շրջանակը, ինչպիսի 
տեխնիկայի անվտանգության և աշ-
խատանքի պաշտպանության մի-
ջոցներ են  նախատեսված իրավա-
կան ակտերով՝ որոշակի կատեգո-
րիայի անձանց համար: 

Հարկ է հաշվի առնել, որ հատուկ 
հարցերին  լավ տեղեկացված պաշ-
տոնական պարտավորությունների 
լայն շրջանակ ունեցող կազմակեր-
պության ղեկավարները քաջատե-
ղյակ են կազմակերպությունում առ-
կա աշխատանքի պաշտպանության 
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թերությունների մասին և օգտագոր-
ծում են բոլոր հնարավորություննե-
րը, որպեսզի դեպքի հանգամանք-
ները ներկայացնեն ի օգուտ իր շա-
հի: Հաճախ աշխատանքի պաշտ-
պանության կանոնների խախտումը 
նրանք փորձում են վերագրել տու-
ժողին, մասնավորապես այն դեպ-
քերում, երբ նրանք մահացել են: 

Անդրադառնալով տուժողի և 
վկայի հարցաքննությանը, պետք է 
ամրագրենք, որ դրա նախապատ-
րաստական փուլը ներառում է՝ 

 այս տեսակի աշխատանքնե-
րի կատարման ընթացքում աշ-
խատանքի պաշտպանության և 
տեխնիկայի անվտանգության 
կանոնների ուսումնասիրությու-
նը,  

 կատարված աշխատանքնե-
րի բնույթի ուսումնասիրությունը. 

 հարցաքննության պլանի 
կազմումը (կազմումն ապահո-
վում է հարցերի հերթականու-
թյան ամրագրումն ու հարցաքըն-
նության մարտավարական 
հնարքների կիրառումը): 
Հարցաքննության ընթացքում 

պարզաբանվում են հետևյալ հար-
ցերը՝ 

 հարցաքննվողի պաշտոնը, 
ստաժը, որակավորումը, 

 հարցաքննվողի տեղեկաց-
վածության աստիճանն արտադ-
րական տեղամասի համապա-
տասխան պայմանների վերաբե-
րյալ, 

 տուժողի՝ տեխնիկայի ան-
վտանգության վերաբերյալ հրա-
հանգավորում անցած լինելու 
փաստը, 

 այն սարքավորումների 
տեխնիկական վիճակը, որոնց 
առնչությամբ տեղի է ունեցել 
պատահարը, 

 երբ, որտեղ, ինչ աշխա-
տանքների կատարման ընթաց-
քում, ում հանձնարարությամբ է 
կատարվել աշխատանքը, 

 վնասվածքի առաջացման 
մեխանիզմը, 

 տուժողի հոգեֆիզիոլոգիա-
կան վիճակը,  

 պատահարից հետո դեպքի 
վայրում կատարված փոփոխու-
թյունները, 

 տուժողի (վկայի) մոտ հի-
վանդությունների առկայությունը, 
որոնք կարող են խոչընդոտել 
աշխատանքների կատարման ի-
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րավիճակի ճիշտ ընկալմանը և 
այլն: 
Ականատեսների հարցաքննու-

թյան անկյունաքարը՝ կատարվածի 
վերաբերյալ նրանց հայտնի տեղե-
կությունների մանրամասների 
ստացման հնարավորությունն է: 

Պաշտոնատար անձանց հար-
ցաքննությունը կարևորվում է 
նրանց վրա դրված որոշակի պար-
տավորությունների կատարման բո-
վանդակության համատեքստում, 
քանի որ դրանից կախված կարող 
են ի հայտ գալ կոնկրետ հանցա-
գործության կատարման մեջ մեղա-
վոր անձինք: Հետաքրքրություն 
ներկայացնող կազմակերպության 
ղեկավարի, գլխավոր ինժեների, 
տեխնիկայի անվտանգության ինժե-
ների, արտադրամասի, տեղամասի 
պետերի և պաշտոնատար այլ ան-
ձանց հարցաքննության ընթացքում 
պարզաբանվում են՝  

լիազորությունների շրջանա-
կը և այն իրավական ակտերը, ո-
րոնցով դա կարգավորված է,  

աշխատանքի պաշտպանու-
թյան և տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կանոնների պահպանման 

համար իրականացված վերա-
կողական միջոցառումները, 

դժբախտ պատահարի 
պատճառները,  

աշխատանքի պաշտպանու-
թյան և տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կանոնների խախտման 
համար իր մեղքի ընդունումը: 
Հատկանշական է Հայաստանի 

Հանրապետությունում էմպիրիկ բա-
զայի ուսումնասիրությունների ար-
դյունքները: Դրանք մասնավորա-
պես ցույց են տալիս, որ քննարկվող 
քրեական գործերում ցուցմունքները 
կազմել են ապացուցողական բա-
զայի հիմքը: Հարկ է նկատել, որ ա-
պացույցների շարքում նման նշա-
նակություն ունենալու պարագայում, 
այդուհանդերձ քննիչները նշյալ 
քննչական գործողությունը կատա-
րելիս հավուր պատշաճի չեն պատ-
րաստվել: Առավելապես տպավո-
րություն է ստեղծվում, որ  հար-
ցաքննությունները կատարվում են 
հանպատրաստից, առանց պլանա-
վորման և պարզաբանման ենթակա 
հարցերի որոշմամբ: Հետևաբար 
ձեռք բերված տվյալները խիստ մա-
կերեսային են և հակասական: Դրա 
հետ մեկտեղ առկա հակասություն-
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ները չեն վերլուծվում հետագա մար-
տավարության և տակտիկական 
հնարքների կիրառման գործիքա-
կազմի որոշման համար: Արդյուն-
քում գործում եղած անճշտություն-
ների հստակեցման հարցը մնում է 
առկախված, իսկ քննությունը վեր է 
ածվում ինքնանպատակ գործընթա-
ցի: Օրինակ՝ առանցքային հարցե-
րից է՝ գործին առնչվող անձանց 
վարքագծի և պարտավորություննե-
րի հստակեցումը: Բոլոր գործերով  
քննիչների կողմից կազմակերպու-
թյուններում որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնող իրավասու անձանց 
միշտ հարցադրում է ներկայացվում 
անվտանգության պայմանների ա-
պահովման համար աշխատողների 
հրահանգավորման շուրջ: Սակայն 
չի հստակեցվում ընդհանրապես, 
թե ինչ գործընթաց է իրենից ներ-
կայացնում հրահանգավորումը, ինչ 
բովանդակություն ունի, կոնկրետ ի-
նչ է ասվում յուրաքանչյուրին, ա-
րդյոք հրահանգավորողը և հրա-
հանգավորվողը իրականում տիրա-
պետում են համապատասխան կա-
նոններին, թե ոչ:  

Մեկ այլ գործով տեղեկություն է 
ձեռք բերվել, որ Ա.  Մ-ն, մինչ դեպ-

քը տեղի ունենալը, որոշակի շինա-
րարական աշխատանք է կատարել, 
որն ըստ էության, միայնակ հնարա-
վոր չէ կատարել: Տվյալ հանգաման-
քը հիմք է տալիս վարկած առա-
ջադրել, որ իրականում Ա. Մ-ն որևէ 
մեկի հետ է նշյալ գործը կատարել և 
նրա անփույթ գործողության հետ-
ևանքով Ա. Մ-ն վայր է ընկել, իսկ 
գործով մյուս վկաները որոշակի 
անձնային դրդումներից ելնելով 
թաքցրել են իրականությունը: Եթե 
գործով համադրվեին առկա հակա-
սությունները, վերլուծվեին որոշակի 
տրամաբանության համատեքս-
տում, ապա հավանական է, որ կա-
տարվածի նկատմամբ գործով վկա-
ների վերաբերմունքը կփոխվեր և 
կստիպեր նրանց ներկայացնելու 
օբյեկտիվ ճշմարտությունը:  

 

Փորձաքննության  
հնարավորությունները  
Հայտնի է, որ փորձաքննություն 

կատարվում է, երբ վարույթի հա-
մար նշանակություն ունեցող հան-
գամանքները պարզելու նպատա-
կով անհրաժեշտ են գիտության, 
տեխնիկայի, արվեստի, արհեստի 
կամ այլ բնագավառում, այդ թվում` 
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համապատասխան հետազոտու-
թյունների մեթոդիկայի բնագավա-
ռում հատուկ գիտելիքներ:  

Այս կատեգորիայի հանցագոր-
ծություններով առաջնահերթ ան-
ցկացվում են դատաբժշկական և 
դատատեխնիկական փորձաքննու-
թյունները: Եթե դժբախտ պատա-
հարի հետևանքով մահացել կամ ա-
ռողջության ծանր վնաս է ստացել 
որևէ աշխատող, ապա ՀՀ քրեա-
կան դատավարության օրենսգրքի 
108-րդ հոդվածի համաձայն՝ մահ-
վան պատճառը և առողջությանը 
հասցված վնասի բնույթը և ծանրու-
թյան աստիճանը պարզելու համար 
պետք է նշանակվի դատաբժշկա-
կան փորձաքննություն:  

Ողջ մնացած տուժողների դեպ-
քում պարզաբանման ենթակա են 
հետևյալ հարցերը՝  

առողջությանը հասցված 
վնասի բնույթը և ծանրության աս-
տիճանը, 

տուժողի մոտ հայտնաբեր-
ված վնասվածքի առաջացման 
մեխանիզմը, 

վնասվածքի առաջացման և
պատահարի ժամկետների հա-
մընկնման փաստը, 

տուժողի մոտ այնպիսի հի-
վանդությունների առկայությունը, 
որոնք խոչընդոտում են իրակա-
նացվող աշխատանքներում նրա 
ներգրավմանը, 

աշխատողի հարբած լինելը
և հարբածության աստիճանը, 

այդ վնասվածքի հնարավոր
հետևանքները:  
Կախված կոնկրետ գործի հան-

գամանքներից՝ փորձագետին կա-
րող են տրվել նաև այլ հարցեր: 

Աշխատանքի պայմանների ու-
սումնասիրության համատեքստում 
պարզաբանման ենթակա հանգա-
մանքներից են՝  

տուժողի մահվան պատճառը,
 մահվան պատճառ հանդի-

սացող կոնկրետ վնասվածքը, 
պատահարի ժամանակ տու-

ժողի հարբած կամ սթափ վիճա-
կում գտնվելը,  

տուժողի մարմնի վրա առկա
վնասվածքների առաջացման մե-
խանիզմը, 

վնասվածքների և այն պատ-
ճառող առարկայի կամ իրավի-
ճակի համադրելիությունը, 

տուժողի այնպիսի հնարա-
վոր հիվանդություն, որը կարող 
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էր ազդել նրա վարքագիծի վրա՝ 
աշխատանքի ընթացքում: 
Աշխատանքի պաշտպանության 

կանոնների խախտման վերաբերյալ 
գործերի քննության ընթացքում հա-
ճախ առաջանում են հարցեր, ո-
րոնց պատասխանը պահանջում է 
հատուկ գիտելիքներ, ինչից ելնելով, 
քննիչը պարտավոր է դիմել տեխնի-
կական գիտությունների ոլորտի 
մասնագետների օգնությանը: Հե-
տաքրքրություն ներկայացնող ոլոր-
տում ձեռք բերված ապացույցների 
արդյունքի գնահատականը տրվում 
է քննիչի կողմից նշանակված տեխ-
նիկայի անվտանգության փորձաքն-
նության շրջանակում: Փորձագե-
տին առաջադրված հարցերի շրջա-
նակը պետք է լուծի հետևյալ խնդի-
րը՝ տեխնիկային անվտանգության 
կամ աշխատանքի պաշտպանու-
թյան ո՞ր կանոնը կամ կանոներն են 
խախտվել, դրանք խախտող անձի 
կամ անձանց շրջանակը, պատճա-
ռական կապի առկայությունը 
խախտման և առաջացած հետևան-
քի միջև: 

Տեխնիկական փորձաքննու-
թյամբ պարզաբանվող հարցերի 
թվարկումն անհնար է, քանի որ 

դրանց բովանդակությունը կախված 
է աշխատանքային գործունեության 
առանձնահատկությունից, որի ըն-
թացքում տեղի է ունեցել խախտու-
մը, ինչպես նաև քննվող պատահա-
րի առանձնահատկություններից: 
Այն, որպես կանոն, նշանակվում է 
հետևյալ դեպքերում. 

գործում բացակայում է ծա-
ռայողական քննության ակտը, ի-
սկ դժբախտ պատահարի պատ-
ճառները չեն կարող բացահայտ-
վել առանց տեխնիկայի ոլորտում 
հատուկ գիտելիքների, 

ծառայողական քննության
արդյունքներով առանձին էական 
հարցեր չեն լուծվել, 

ծառայողական քննության
ակտը քննիչի մոտ կասկած է ա-
ռաջացնում կամ այն չի համա-
պատասխանում գործի այլ նյու-
թերին և այլն, 

անկախ ծառայողական քըն-
նության արդյունքներից, որպես 
լրացուցիչ ապացուցողական բա-
զա: 
Համապատասխան էմպիրիկ 

բազայի ուսումնասիրությունները 
ցույց են տալիս, որ քննիչների հա-
մար ապացուցման գործընթացի 
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անկյունաքարը հիշյալ փորձաքննու-
թյունն է, որի կատարումը հանձնա-
րարվում է «Տեխնիկայի անվտան-
գության ազգային կենտրոն» 
ՊՈԱԿ-ին: Հարկ է փաստել, որ  
համապատասխան փորձաքննու-
թյան որոշումների, փորձագետի եզ-
րակացությունների և փորձագետի 
հարցաքննության արդյունքները 
հիմնականում խոցելի են և առավե-
լապես ամրապնդում են գործով ա-
ռաջադրված միակ վարկածը, որը 
կասկածի տակ է առնում գործով ել-
քի օբյեկտիվությունը:  

Նշվածը խոսում է ոչ թե օբյեկ-
տիվ իրականության բացահայտ-
ման մասին, այլ քննիչի և ընդհան-
րապես քննության անկարողության՝ 
այն բացահայտելու: Ինչպես արդեն 
վերը նշվեց, թերի, որոշակի բացթո-
ղումներով քննությունը կանխորո-
շում է քննության ընթացքը: Հետ-
ևաբար, քննարկվող փորձաքննու-
թյան բուն որոշումը իրավաբանա-
կան նշանակալի հետևություններ 
անելու համար որևէ կարևորություն 
չի ներկայացնում: Մասնավորա-
պես՝ նկարագրական մասում հըս-
տակ չեն ամրագրվում գործով ձեռք 
բերված այն ելակետային տվյալնե-

րը, որոնք կարող են առնչվել հա-
մապատասխան բլանկետային նոր-
մերին և դրանց խախտումը իրավա-
բանական նշանակալի հետևանք 
կառաջացներ: Փոխարենը քննիչնե-
րը բավարարվում են ընդհանրա-
կան տվյալներ նշելով և խնդրո ա-
ռարկա հարցի պարզաբանման հա-
մար ամբողջ գործը փորձագետին 
տրամադրելով: Պրակտիկա է ձևա-
վորվել, որ փորձագետն ինքնուրույն 
պետք է ուսումնասիրի գործով ձեռք 
բերված տվյալները, մասնավորա-
պես՝ ցուցմունքները և եզրահան-
գում կատարի: Ի վերջո, եթե հիմք 
ենք ընդունում առկա էմպիրիկ բա-
զան՝ հարցաքննությունների բովան-
դակությունը, ցուցմունքներում առ-
կա էական հակասությունները, ո-
րոնք ըստ էության քննիչի կողմից 
քննության ընթացքում չեն հստա-
կեցվում, ապա այս պարագայում օ-
րինաչափորեն հարց է առաջանում, 
թե փորձագետը, որ տվյալի վրա 
պետք է հիմնվի իր հետևություննե-
րում: Շատ դեպքերում փորձագետը 
դուրս գալով իր իրավասության շ ր-
ջանակից տալիս է անձի արարքի ի-
րավական գնահատական: Նշվա-
ծից զատ, փորձագետի կողմից եզ-

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø ºì
øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N3 / 2016 41



  

42 

 

րակացություններում արվում են 
նաև օրենքի մեկնաբանություններ: 

Օրինակ՝ 2014 թվականի հունիսի 
7-ին, ժամը 17:00-ին Արագածոտնի 
մարզի Մաստարա գյուղում շինա-
րարական աշխատանքների ժամա-
նակ Ա-ի 3 մետր բարձրությունից 
վայր ընկելու ու մահվան կապակ-
ցությամբ իրականացված  նա-
խաքննության ընթացքում պարզվել 
էր, որ փաստացի իրականացվող 
աշխատանքային հարաբերություն-
ները իրավական ձևակերպում չեն 
տրվել: Փորձագետը հարցաքննու-
թյան ժամանակ հիմք ընդունելով 
աշխատանքային պայմանագրի բա-
ցակայության հանգամանքը նշել էր, 
որ շահագրգիռ անձանց փոխհա-
րաբերությունները չեն կարող գնա-
հատվել ՀՀ քր. օր-ի 157-րդ հոդվա-
ծի համատեքստում: Արդյունքում 
գոյություն ունեցող փաստացի հա-
սարակական հարաբերությունները 
չեն քննարկվել ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի պրիզ-
մայով և չեն պարզվել գործատու-
աշխատող փաստացի հարաբերու-
թյունների բովանդակությունը գոր-
ծին առնչվող անձանց շրջանում: 

Մեկ այլ գործով փորձագետը 
անդրադառնալով ամբարձիչ կռուն-
կի կոնսերվացման մասին, նշում է, 
որ այդպիսի կարգ գոյություն չունի, 
ինչպես նաև չկա որևէ իրավական 
ակտ, որը սահմանի ամբարձիչ 
կռունկների անվտանգ շահագործ-
ման տեխնիկական կանոնակարգը: 
Նկատենք, որ կոնկրետ գործով հե-
տաքրքրություն ներկայացնող թըր-
թուրավոր ամբարձիչ կռունկը կոն-
սերվացված է եղել 2011 թվականից 
վերոնշյալ կենտրոնի կողմից, որի 
աշխատողը տվյալ փորձագետն է, 
իսկ ամբարձիչ աշտարակների 
(վերհանների) կառուցվածքի և ան-
վտանգ շահագործման տեխնիկա-
կան կանոնակարգը հաստատվել է 
ՀՀ կառավարության կողմից 03 
դեկտեմբերի 2009 թվականին թիվ 
1449-Ն որոշմամբ1:  

Հարկ է շեշտել, որ կոնսերվացու-
մը կատարվել է օրենսդրության 
պահանջների խախտումով: Առաջ-
նահերթ՝ կոնսերվացումը ինքնին 
բարդ գործընթաց է, որը կարող է ի-
րականացվել միայն նախագծային 
փաստաթղթերի հաստատումից հե-

                                                            
1 www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=55714 
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տո՝ համապատասխան փորձաքըն-
նության արդյունքնելրով1: Երկրոր-
դը, եթե կոնսերվացման կառուցա-
կարգերը կարգավորող որևէ իրա-
վական ակտ չկա, ապա որևէ պաշ-
տոնատար անձ իրավունք չունի այդ 
ուղղությամբ գործողություններ կա-
տարել: Տվյալ պարագայում պարզ 
է, որ այն ձևական նշանակություն է 
ունեցել, սակայն կոնկրետ անձանց 
վարքագիծը քննության առարկա 
պետք է դառնա այլ իրավախախ-
տում հայտնաբերելու միտումով: Չէ 
որ «կոնսերվացված» ամբարձիչի 
համար որոշակի պարտադիր 
վճարներ և այլ պարտավորություն-
ներ չի կատարվում: 

 
Քննության հետագա փուլերում  
քննչական գործողությունների  
մարտավարությունը 
Առաջնային քննչական գործողու-

թյուններից հետո քննիչի մոտ հա-
վաքվում են են զգալի փաստական 
տվյալներ, որոնք թույլ են տալիս  
քննության հետագա փուլերում ա-

                                                            
1 Տեխնիկական անվտանգության 
ապահովման պետական կարգավորման 
մասին օրենք, հոդված 9-րդ 

ռավել հանգամանորեն անցկացնել 
քննչական գործողությունները: 

Այդպիսի քննչական գործողու-
թյուններից են՝ վկաների և մեղադ-
րյալների հարցաքննությունը, այլ 
քրեագիտական փորձաքննություն-
ների նշանակումն ու անցկացումը, 
քննչական փորձարարությունը և 
ցուցմունքների ստուգումը տեղում, 
խուզարկությունը և այլն: 

Վկաների հարցաքննության 
դեպքում պարզվում են՝ 

 թե ինչպես էր հաշվառվում և 
վերահսկվում տեխնիկայի ան-
վտանգության վերաբերյալ աշ-
խատանքը. 

 տվյալ տեղամասի աշխա-
տողներն ունեն պաշտպանու-
թյան անհատական միջոցներ. 

 նախորդիվ եղել են սարքա-
վորումների խափանման դեպ-
քեր. 

 աշխատակիցներից որևէ մե-
կը բևեռել է վարչակազմի ուշադ-
րությունն արտադրական այս 
տեղամասում աշխատանքի 
պաշտպանության վիճակի ան-
բարենպաստ լինելու փաստի 
վրա և այլն: 
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 Մեղադրյալի հարցաքննության 
ընթացքում պարզվում է՝ 

 այն իրավական ակտերի   
շրջանակը, որոնք մեղադրյալին 
պարտավորեցնում են պարտա-
վորություն կրել կոնկրետ աշխա-
տանքի պաշտպանության և 
տեխնիկայի անվտանգության 
կանոնների պահպանման  հա-
մար և նրա փաստացի իրազեկ-
վածությունը տվյալ ակտերին, 

 ով է հանձնարարել տուժո-
ղին այն աշխատանքների կա-
տարումը, որի ընթացքում տեղի 
է ունեցել դժբախտ պատահարը. 

 ում կողմից և ինչպես է 
հանձնարարվել սահմանված կա-
նոններից շեղվող աշխատանքի 
կատարումը. 

 հարցաքննվողն անվտան-
գության կանոնների ինչպիսի 
խախտումներ է թույլ տվել. 

 նրա կարծիքով, ինչն է եղել 
պատահարի անմիջական պատ-
ճառը. 

 արդյոք մեղադրյալը ձեռ-
նարկել է որևէ միջոց՝ դժբախտ 
պատահարի հետևանքով առա-
ջացած վնասը կանխելու կամ 
այն նվազեցնելու համար. 

 աշխատանքի պաշտպանու-
թյան և տեխնիկայի անվտանգու-
թյան կանոնների խախտման 
համար նա իրեն մեղավոր ճա-
նաչում է, թե ոչ, 

 և այլն: 
 

Քննչական փորձարարություն 
Խնդրո առարկա հանցագործու-

թյան դեպքերով, երբեմն անհրա-
ժեշտություն  է առաջանում կատա-
րել քննչական փորձարարություն՝ 
գործով օբյեկտիվ իրականությունը 
պարզելու նպատակով: Փորձարա-
րական գործողությունների միջոցով 
հնարավոր է ստուգել որոշակի պայ-
մաններում որոշակի գործողություն-
ների կատարման հնարավորությունը:  

Փորձարարական գործողություն-
ները թույլ են տալիս հասկանալ 
կոնկրետ իրադարձության, փաստի, 
հետքերի առաջացման մեխանիզմն 
ու մանրամասները: Փորձարարու-
թյան ընթացքում արտադրական 
սարքավորումների կիրառմամբ բո-
լոր գործողություններն իրականաց-
վում են համապատասխան որակա-
վորում ունեցող մասնագետների 
կողմից: 
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2014 թվականի օգոստոսի  19-ին 
Կ. Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլի-
տենում ժամը 18:15-ին մանկահա-
սակ Ն. Ա-ի աջ ոտքը մնացել է շար-
ժասանդուղքի աստիճանահարթա-
կի և գոգապատի արանքում, որի 
արդյունքում վերջինիս պատճառվել 
է ծանր վնասվածք1: Դեպքի վայրի 
զննությունը կատարվել է մակերե-
սորեն: Դեպքի վայրը չի պահպան-
վել, փոխվել են աստիճանավան-
դակները, որոնց արանքում մնացել 
է երեխայի ոտքը: Ծառայողական 
քննություն չի նշանակվել: Երեխայի 
կոշիկը չի առգրավվել և փորձաքըն-
նություն չի նշանակվել: Քննչական 
փորձարարություն չի կատարվել 
պարզելու շարժման ընթացքում գո-
գապատի և աստիճանահարթակի 
միջև ընկած տարածությունը: Այն, 
ըստ էության, կարող է երկայնա-
կան ուղղությամբ տարբեր հատ-
վածներում տարբեր չափեր ունենալ 
և չհամապատասխանել նախատես-
ված ստանդարտներին2: 

                                                            
1 Քրեական գործ 59103014 
2 www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=51321 
1/ Բացակն աստիճանի և ճաղաշարքի 
ծածկոցի միջև տեղակայման ժամանակ, ոչ 
ավելի 6 մմ, մեկ կողմից, գումարային 10 մմ 

Ցուցմունքների տեղում  
ստուգումը  
Այս կատեգորիայի գործերով 

ցուցմունքները տեղում ստուգելու է-
ությունը կայանում է նրանում, որ 
քննիչն առաջարկում է նախապես 
հարցաքննված անձին (վկային, 
տուժողին, կասկածյալին կամ մե-
ղադրյալին) մատնանշել հանցա-
գործության կատարման վայրը, 
պատմել այն իրադարձությունների 
մասին, որին նա մասնակցել է կամ, 
որի ականատեսն է եղել: Այս քընն-
չական գործողության միջոցով 
հայտնաբերվում են կամ ճշգրտվում 
են կոնկրետ վայրերը, հստակեց-
վում է աշխատանքի բնույթն ու կա-
տարված որոշակի գործողություն-
ների հաջորդականությունը: 

Հանդիսանալով ժամանակա-
տար և բարդ քննչական գործողու-
թյուն՝ ցուցմունքների ստուգումը 
տեղում պետք է անցկացվի տեսա-
ձայնագրմամբ, որն ընձեռում է ա-
ռավել մեծ ակնհայտություն (ցայ-
տունություն) ու նպաստում այս  

                                                                            
Նույնը` շահագործման ժամանակ, ոչ ավելի 
10 մմ մեկ կողմից,գումարային 16 մմ, էջ 8 
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քննչական գործողության ընթացքի 
և արդյունքների դյուրին ընկալելուն: 

 
Քրեական  
քաղաքականությունը 
Ընդհանուր առմամբ քննարկվող 

հանցագործությունով չի վերլուծվում 
իրականացվող քրեական քաղաքա-
կանության բովանդակությունը 
հանցագործության ծնող պատճառ-
ներն ու պայմանները չեն վերհան-
վում: Օրինակ՝ որոշակի ոլորտնե-
րում անհրաժեշտ բլանկետային 
նորմերի և իրավակարգավորումնե-
րի բացակայությունը թույլ չի տալիս 
մեղավոր անձանց քրեական պա-
տասխանատվության ենթարկվել: 
Այս առումով քննիչները պետք է 
ձեռնամուխ լինեն պարզելու հե-
տաքրքրություն ներկայացնող ոլոր-
տի համար պատասխանատու գե-
րատեսչությունների շրջանակը, 
դրանց պարտավորությունները 
կոնկրետ ոլորտի քաղաքականու-
թյան մշակման հարցում: Նրանց 
քննարկմանը ներկայացնել խնդրա-
հարույց հարցեր և միջնորդել լուծել 
այն: Անհրաժեշտության դեպքում, 
պետք է ստուգվեն նաև վերահսկող 
մարմինների գործունեությունը: Չի 

գնահատվում շահառու պետական 
մարմնի գործողությունը կամ ան-
գործությունը վտանգավոր օբյեկտ-
ների նկատմամբ՝ քրեաիրավական 
տեսանկյունից: 

 
Դժբախտ դեպքի պատահարի 
 ծառայողական քննությունը 
Քննիչների կողմից պատշաճ 

նշանակություն չի տրվում դժբախտ 
դեպքի պատահարի հետ կապված 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով իրականացվող ծառայողա-
կան քննության արդյունքներին: 
Շատ դեպքերում դրանք ուղղակի 
չեն պահանջվում կամ քննիչն որո-
շակի հետևողականություն չի ցու-
ցաբերում ծառայողական քննու-
թյան անցկացման հարցում կամ 
ծառայողական քննության ար-
դյունքները լրիվ և բազմակողմանի 
քննության առարկա չեն դառնում: 
Օրինակ՝ Ա. Մ-ի վերաբերյալ ծա-
ռայողական քննության ակտում   
նշվել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել 
Ա. Մ-ի կողմից ինքնագլուխ փայ-
տակաղապարները քանդելու ար-
դյունքում՝ հավասարակշռությունը   
կորցնելու և վայր ընկնելու հետևան-
քով: Միևնույն ժամանակ նշվել է, 
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որ անվտանգության գոտի չի գոր-
ծածել: Այս հանգամանքը գործով 
քննության առարկա չի դարձել, որը 
տվյալ դեպքում բացթողում կհա-
մարվի, քանի որ այն միանգամայն 
առավել հավանական է դարձնում՝ 
փայտակաղապարները քանդելու 
հանձնարարություն ստանալու և 
այդ գործն ինչ-որ մեկի հետ անելու 
վարկածը: 

Հարկ է նկատել, որ առաջադր-
ված իրավիճակը խնդրահարույց է 
գործի լուծման բազմակողմանիու-
թյան և լրիվության տեսանկյունից, 
հիմք ընդունելով, որ ոլորտը կար-
գավորող իրավահարաբերություն-
ները, մասնավորապես՝ ՀՀ կառա-
վարության 2006 թվականի մարտի 
23-ի թիվ 458-Ն որոշումը սահմա-
նում  է մասնագիտական հիվանդու-
թյունների (թունավորումների) և  
դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու 
ծառայողական քննության կարգե-
րը: 

Նշյալ ընթացակարգերը մասնա-
գիտական համակողմանի գործո-
ղություններ են բովանդակում, ո-
րոնց արդյունքները կարող են որո-
շիչ դեր ունենալ համապատասխան 

գործի կամ նյութի ընթացքի լուծ-
ման հարցում:  

Ի փաստարկումն նշվածի մեջ-
բերվում է վերոնշյալ որոշման որո-
շակի դրույթներ. 

«Մասնագիտական հիվանդու-
թյան (թունավորման) յուրաքանչյուր 
դեպք ենթակա է ծառայողական  
քննության: 

Ծառայողական քննությունն ի-
րականացնում է Հայաստանի Հան-
րապետության առողջապահության 
նախարարի կողմից ստեղծվող 
հանձնաժողովը, որի կազմում ընդ-
գրկվում են տեսչության, Հայաստա-
նի Հանրապետության աշխատան-
քի և սոցիալական հարցերի նախա-
րարության աշխատանքի պետա-
կան տեսչության, կազմակերպու-
թյան արհեստակցական միության 
կողմից առաջարկված, գործատուի 
և անհրաժեշտության դեպքում` այլ 
շահագրգիռ կազմակերպություննե-
րի ներկայացուցիչները: 

Ծառայողական քննության ըն-
թացքում հանձնաժողովի կողմից` 

ա) իրականացվում է աշխատա-
տեղի ուսումնասիրություն, կազմա-
կերպվում են արտադրական վնա-
սակար գործոնների լաբորատոր-
գործիքային հետազոտություններ. 
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բ) կատարվում է աշխատանքի 
պայմանների (աշխատատեղի) հի-
գիենիկ բնութագրում և գնահա-
տում. 

գ) բացահայտվում են մասնագի-
տական հիվանդության (թունավոր-
ման) առաջացման պայմանները և 
հնարավոր պատճառները: 

Մասնագիտական հիվանդու-
թյան (թունավորման) ծառայողա-
կան քննության արդյունքների հի-
ման վրա կազմվում է ծառայողա-
կան քննության ակտ: 

Դժբախտ դեպքեր են համար-
վում (այդ թվում` այլ անձի կողմից 
հասցված) մարմնական վնասվածք-
ները, ջերմային հարվածները, այր-
վածքները, հոսանքահարումները, 
ցրտահարումները, ջրահեղձումը, 
կայծակնահարումը, կենդանիների 
և միջատների հետ առնչվելու պատ-
ճառով վնասվածքները, ինչպես 
նաև պայթյունների, շինությունների 
ավերումների, տարերային աղետ-
ների և այլ արտակարգ իրավիճակ-
ների հետևանքով ստացված մարմ-
նական վնասվածքները, որոնք 
հանգեցրել են աշխատողին այլ աշ-
խատանքի փոխադրելու անհրա-
ժեշտության, աշխատողի ժամանա-
կավոր անաշխատունակության 

կամ հաշմանդամության, աշխատո-
ղի մահվան: 

Բոլոր դժբախտ դեպքերը ենթա-
կա են հաշվառման և ծառայողա-
կան քննության: 

Դժբախտ դեպքի ծառայողական 
քննության համար գործատուն 
կազմակերպությունում ստեղծում է 
3 անձից ոչ պակաս կազմով հանձ-
նաժողով: 

Հանձնաժողովը պարտավոր է՝ 
ա) եռօրյա ժամկետում կատարել 

դժբախտ դեպքի հանգամանքների 
ու պատճառների ծառայողական 
քննություն, բացատրություններ 
վերցնել ականատեսներից, տեխնի-
կայի շահագործման անվտանգու-
թյան և աշխատանքի պաշտպանու-
թյան կանոնների ու հրահանգների 
խախտումներ թույլ տված անձան-
ցից, հնարավորության դեպքում 
նաև տուժողից, 

բ) կազմել ակտ 4 օրինակից, որ-
տեղ նշվում են դժբախտ դեպքի 
պատճառները և դրա կանխմանն ո-
ւղղված միջոցառումները: Ակտին 
կցվում են ականատեսների և տու-
ժողի բացատրությունները, աշխա-
տատեղի վիճակը բնութագրող 
պլաններ, սխեմաներ և այլ փաս-
տաթղթեր (մեքենայի, սարքավոր-
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ման, վտանգավոր և վնասակար 
արտադրական գործոնների առկա-
յությունը, բժշկական եզրակացու-
թյունը): Բոլոր դժբախտ դեպքերը, 
որոնց վերաբերյալ կազմվել է ակտ, 
գրանցվում են կազմակերպության 
հատուկ մատյանում: 

Առավել ծանր հետևանքներով 
խմբակային դժբախտ դեպքը, որի 
ժամանակ զոհվել է 5 և ավելի 
մարդ, ծառայողական քննությունն 
իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարու-
թյան որոշմամբ ստեղծված հանձ-
նաժողովը: 

Հանձնաժողովը ծառայողական 
քննության ընթացքում կազմակեր-
պության ղեկավարներից և կառուց-
վածքային ստորաբաժանումների 
ղեկավարներից, աշխատողներից, 
ականատեսներից և այլ անձանցից, 
հնարավորության դեպքում նաև 
տուժողից վերցնում է գրավոր և 
բանավոր բացատրություններ: 

Ծառայողական քննություն իրա-
կանացնող հանձնաժողովը 15 օրվա 
ընթացքում ուսումնասիրում է դըժ-
բախտ դեպքը և կազմում է խմբա-
կային, ծանր և մահացու ելքով դըժ-
բախտ դեպքերի ծառայողական  
քննության ակտ:  

Ծառայողական քննության նյու-
թերն ընդգրկում են՝ 

ա) գործատուի հրամանը ծա-
ռայողական քննության հանձնաժո-
ղովի ստեղծման մասին, 

բ) խմբակային, ծանր և մահացու 
ելքով դժբախտ դեպքերի ծառայո-
ղական քննության ակտը` կցելով 
յուրաքանչյուր տուժողի համար ա-
ռանձին կազմված ակտի պատճե-
նը, 

գ) պատահարի տեղի հատակա-
գիծը, սխեմաները (գծանկարները) 
և լուսանկարները, 

դ) դժբախտ դեպքի ականատես-
ների և մասնակիցների հարցումնե-
րը, բացատրությունները, տեխնի-
կական կանոնակարգերի, աշխա-
տողների անվտանգության և առող-
ջության պաշտպանության կանոն-
ների ու հրահանգների պահանջնե-
րի պահպանման համար փաս-
տաթղթերը, 

ե) տեղեկություններ անվտանգու-
թյան և առողջության պաշտպանու-
թյան կանոնների և հրահանգների 
պահանջների պահպանման համար 
տուժողի ուսուցման և հրահանգա-
վորման մասին, 

զ) տուժողի ստացած վնասված-
քի բնույթի և աստիճանի, իսկ մահ-

øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜø ºì
øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

øÜÜÆâ / N3 / 2016 49



  

50 

 

վան դեպքում` դրա պատճառների 
մասին բժշկական եզրակացություն-
ները, 

է) դժբախտ դեպքի պատճառնե-
րի մասին փորձագիտական եզրա-
կացությունը, լաբորատոր հետազո-
տությունների փորձարկումների ար-
դյունքները, 

ը) տեղեկանք վթարի պատճա-
ռով առաջացած նյութական վնասի 
մասին, 

թ) քաղվածքներ, աշխատանքի 
անվտանգ պայմաններ ապահովող 
միջոցառումների հրահանգներ և 
դրանց կատարման համար պա-
տասխանատու անձանց նշանակ-
ման հրամաններ, 

ժ) աշխատանքի պետական տե-
սուչի աշխատանքի պաշտպանու-
թյան կանոնների հայտնաբերված 
խախտումների մասին նախկինում 
տրված հանձնարարականներ, եթե 
այդպիսիք կան»: 

Ակնհայտ է, որ ծառայողական 
քննության բովանդակությունը կան-
խորոշում է ՀՀ քրեական օրենսգր-
քի 157-րդ հոդվածի հատկանիշնե-
րով նախապատրատվող նյութերով 
կամ քրեական գործերով համապա-
տասխան ծառայողական քննու-
թյան արդյունքները պահանջելու 

անհրաժեշտությունը՝ որպես քննու-
թյան պլանի պարտադիր բաղադ-
րիչ կամ քննության մարտավարու-
թյան ընտրված ուղղություն: Ավելին,  
դատավարության կողմերի միջև 
հակասությունների բացակայության 
դեպքում, ծառայողական քննության 
արդյունքները կարող են պայմանա-
վորել նախապատրաստված նյութե-
րի կամ քրեական գործի վերջնա-
կան ընթացքի լուծումն առանց հա-
մապատասխան փորձաքննություն 
նշանակելու: 

Մյուս կողմից պետք է ընդունենք, 
որ իրականում ծառայողական քըն-
նության արդյունքները գործնակա-
նում հեռու են բավարար լինելուց: 
Որոշակի դեպքերում դրանք ձևա-
կան բնույթ ունեն, կամ թերի են 
կամ ոչ լիարժեք: 

Հետևաբար դժբախտ դեպքի 
պատճառների և դրանում կոնկրետ 
անձի մեղքի առկայության կամ բա-
ցակայության հարցերի որոշման 
համար կարևոր է երկու ապացույց-
ների առկայությունը (ծառայողա-
կան քննության և փորձաքննության 
արդյունքներ) պարտադիր են:  
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ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 
 

Կարո Կարապետյան 
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի քաղաքացիների 

ընդունելության կազմակերպման բաժնի պետ      
                                     

Մինչդատական վարույթում 
դատական հսկողության հետ 
կապված բազմաթիվ խնդիրներ 
են առաջանում: Հետաքննության 
և նախաքննության ընթացքում 
վարույթն իրականացնող  մարմնի 
ցանկացած որոշում չի կարող 
մինչդատական վարույթի նկատ-
մամբ  դատական վերահսկողու-
թյան առարկա դառնալ: 

Քրեական հետապնդում իրա-
կանացնող մարմինները  մինչդա-
տական վարույթում քրեական 
դատավարության օրենսդրու-
թյամբ իրենց առջև դրված խըն-
դիրներն իրականացնելու համար 
պարտավոր են ձեռնարկել օրեն-
քով  նախատեսված բոլոր միջո-
ցառումները` գործի հանգամանք-
ների բազմակողմանի, լրիվ և 
օբյեկտիվ հետազոտման համար, 
պարզել ինչպես կասկածյալի և 
մեղադրյալի մեղավորությունը 

հիմնավորող, այնպես էլ նրանց 
արդարացնող, ինչպես նաև 
նրանց պատասխանատվությունը 
մեղմացնող և ծանրացնող հան-
գամանքները: 

Մինչդատական վարույթում, ի-
նչպես հետաքննություն և նա-
խաքննություն, այնպես էլ արդա-
րադատություն իրականացնող 
մարմինների լիազորությունները 
սահմանված են  պետական մար-
մինների գործունեության շրջա-
նակները սահմանող նորմատիվ 
ակտերով: 

 Այսպես, ՀՀ Սահմանադրու-
թյան 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
պետական իշխանությունն իրա-
կանացվում է Սահմանադրությա-
նը և oրենքներին համապատաu-
խան` oրենuդիր, գործադիր և դա-
տական իշխանությունների բա-
ժանման և հավաuարակշռման 
հիման վրա: Պետական և տեղա-
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կան ինքնակառավարման մար-
միններն ու պաշտոնատար ան-
ձինք իրավաuու են կատարելու 
միայն այնպիuի գործողություն-
ներ, որոնց համար լիազորված են 
Սահմանադրությամբ  կամ oրենք-
ներով: 

ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ 
հոդվածի համաձայն` յուրաքան-
չյուր ոք ունի իր իրավունքների և 
ազատությունների դատական, ի-
նչպես նաև պետական այլ մար-
մինների առջև իրավական 
պաշտպանության արդյունավետ 
միջոցների իրավունք…: 

ՀՀ քրեական դատավարու-
թյան օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 1-
ին մասի համաձայն հետաքննու-
թյան մարմինը, քննիչը, դատա-
խազը, դատարանը, ինչպես նաև 
քրեական դատավարությանը 
մասնակցող այլ անձինք պարտա-
վոր են պահպանել Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադ-
րությունը, սույն օրենսգիրքը և 
մյուս օրենքները: 

ՀՀ քրեական դատավարու-
թյան օրենսգրքի 278-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի համաձայն` դատարա-
նը, սույն օրենսգրքով սահման-

ված դեպքերում և կարգով, քըն-
նում է հետաքննության մարմին-
ների, քննիչի, դատախազի և օ-
պերատիվ հետախուզական գոր-
ծունեություն իրականացնող մար-
մինների որոշումների և գործողու-
թյունների օրինականության վե-
րաբերյալ բողոքները: 

ՀՀ քրեական դատավարու-
թյան օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 
համաձայն հետաքննության 
մարմնի աշխատակցի, քննիչի, 
դատախազի, օպերատիվ հետա-
խուզական գործողություններ ի-
րականացնող մարմինների` սույն 
օրենսգրքով նախատեսված որո-
շումների և գործողությունների օ-
րինական և հիմնավոր չլինելու 
դեմ բողոքները դատարան կարող 
են ներկայացվել կասկածյալի, մե-
ղադրյալի, պաշտպանի, տուժողի, 
քրեական դատավարության մաս-
նակիցների, այլ անձանց կողմից, 
որոնց իրավունքները և օրինա-
կան շահերը խախտվել են այդ ո-
րոշումներով և գործողություննե-
րով, և եթե նրանց բողոքները չեն 
բավարարվել դատախազի կող-
մից: Սույն հոդվածի առաջին մա-
սում նշված անձինք իրավունք ու-
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նեն նաև դատարան բողոքարկել 
հանցագործությունների վերաբե-
րյալ հաղորդումներն ընդունելուց, 
քրեական գործ հարուցելուց հե-
տաքննության մարմնի, քննիչի և 
դատախազի հրաժարվելը, ինչ-
պես նաև քրեական գործը կասեց-
նելու, կարճելու կամ քրեական հե-
տապնդումը դադարեցնելու մա-
սին որոշումները` սույն օրենսգ ր-
քով նախատեսված դեպքերում: 

Մինչդատական վարույթի 
նկատմամբ դատական վերահ ս-
կողության հարցին Վճռաբեկ դա-
տարանն անդրադարձել է Ն.Մի-
սակյանի գործով 2009 թվականի 
ապրիլի 10-ի կայացված որոշման 
մեջ, որտեղ իրավական դիրքորո-
շում է ձևավորել հետևյալի մասին. 
Մինչդատական վարույթի նկատ-
մամբ դատական վերահսկողու-
թյան խնդիրներն են` 

- դատավարության մասնակից-
ների և այլ անձանց իրավունքնե-
րի և ազատությունների, օրինա-
կան շահերի պահպանության ա-
պահովումը, 

- դատավարության մասնակից-
ների և այլ անձանց խախտված ի-
րավունքների և ազատություննե-

րի վերականգնումը մինչդատա-
կան վարույթում: 

Մինչդատական վարույթի 
նկատմամբ դատական վերահ ս-
կողությունը դատավարական օ-
րենքով նախատեսված միջոցների 
համակարգ է, որն ուղղված է դա-
տական իշխանության սահմա-
նադրական գործառույթների ի-
րականացմանը գործի մինչդա-
տական վարույթում` նպատակ ու-
նենալով թույլ չտալ անձի իրա-
վունքների և ազատությունների 
անօրեն և չհիմնավորված սահմա-
նափակումներ, ինչպես նաև վե-
րականգնել խախտված իրա-
վունքներն ու ազատությունները: 

Մինչդատական վարույթի ըն-
թացքում քրեադատավարական 
oրենuգրքով նախատեuված որո-
շումները և գործողությունները, ո-
րոնք կարող են խախտել դատա-
վարության մասնակիցների իրա-
վունքներն ու ազատությունները 
կամ խոչընդոտել արդարադա-
տության մատչելիությանը, կարող 
են բողոքարկվել վարույթն իրա-
կանացնող մարմնի գտնվելու վայ-
րի դատարան (տե՛ս Ներսես Մի-
սակյանի գործով Վճռաբեկ դա-
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տարանի 2009 թվականի ապրիլի 
10-ի թիվ ԱՐԴ1/0003/11/08 որոշ-
ման 12-րդ կետը): 

Անդրադառնալով դատական 
վերահսկողության սահմաններին՝ 
Վճռաբեկ դատարանը Վ.Գրիգո-
րյանի գործով որոշման մեջ փաս-
տել է, որ  եթե ՀՀ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքում հե-
տաքննության մարմինների, քըն-
նիչի, դատախազի և օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն 
իրականացնող մարմինների որո-
շումների և գործողությունների 
դատական կարգով բողոքարկ-
ման ուղղակի դեպք և կարգ սահ-
մանված չէ, սակայն այդ որոշում-
ները և գործողությունները խախ-
տում են անձի իրավունքները և օ-
րինական շահերը, ապա ՀՀ Սահ-
մանադրության 19-րդ հոդվածում 
ամրագրված` դատական պաշտ-
պանության իրավունքի ուժով 
դրանք ենթակա են դատական 
կարգով բողոքարկման (տե՛ս Վա-
լերի Գրիգորյանի գործով Վճռա-
բեկ դատարանի 2008 թվականի 
հուլիսի 25-ի թիվ ԵԿԴ/0031/11/08 
որոշման 12-րդ կետը): 

Զարգացնելով Վ.Գրիգորյանի 
գործով որոշման մեջ արտահայտ-
ված դիրքորոշումը` Վճռաբեկ դա-
տարանը Վ.Մանուկյանի գործով 
որոշման մեջ նշել է, որ մինչդա-
տական վարույթի նկատմամբ հե-
տագա դատական վերահսկողու-
թյան կարգով բողոքարկման են-
թակա են նախնական քննության 
մարմինների այն որոշումները և 
գործողությունները (անգործու-
թյունը), որոնք խախտում են ան-
ձի իրավունքներն ու օրինական 
շահերը, ինչը, սակայն, չի նշանա-
կում, որ քրեական դատավարու-
թյան այս փուլում դատական 
կարգով բողոքարկման ենթակա 
որոշումների շրջանակն անսահ-
մանափակ է: Մինչդատական վա-
րույթի նկատմամբ դատական վե-
րահսկողության կարգով բողո-
քարկման ենթակա որոշումների 
շրջանակի հստակեցման նպա-
տակով Վճռաբեկ դատարանն 
անհրաժեշտ է համարել սահմա-
նել հետևյալ իրավական դիրքորո-
շումը. գործի նախնական քննու-
թյան փուլում, ՀՀ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքի 290-րդ 
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով 
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նախատեսված որոշումներից 
զատ, դատարան կարող են բողո-
քարկվել քրեական հետապնդման 
մարմինների այն բոլոր որոշում-
ներն ու գործողությունները (ան-
գործությունը), որոնց բողոքար-
կումը դատավարության ավելի   
ուշ փուլում՝ դատարանում գործն 
ըստ էության քննելիս անհնար է, 
կամ այն կհանգեցնի անձի իրա-
վունքների և օրինական շահերի 
անհամարժեք սահմանափակման 
(տե՛ս Վարուժան Մանուկյանի 
գործով Վճռաբեկ դատարանի 
2010 թվականի նոյեմμերի 5-ին 
կայացված թիվ ԵԿԴ/0060/11/10 
որոշման 16-րդ կետը): 

Վերը նշված հարցադրումների 
վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատա-
րանը 2013թ. փետրվարի 13-ի ո-
րոշմամբ հստակ պարզաբանում-
ներ է տվել նաև ՀՀ կառավարու-
թյանն առընթեր պետական եկա-
մուտների կոմիտեի քննչական 
վարչությունում` «Ունիվերսամ 
գրուպ» սահմանափակ պատաս-
խանատվության ընկերության 
տնօրինության կողմից օրենսդ-
րությամբ նախատեսված հաշ-
վետվությունների մեջ ակնհայտ 

խեղաթյուրված տվյալներ մտցնե-
լու միջոցով առանձնապես խոշոր 
չափերի հարկերը վճարելուց չա-
րամտորեն խուսափելու վերաբե-
րյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատ-
կանիշներով քննված քրեական 
գործով:     

Նշված գործերով Վճռաբեկ 
դատարանի առջև բարձրացված 
իրավական հարցը հետևյալն է. 
ստորադաս դատարանները, իրա-
կանացնելով կրկնակի դատա-
հաշվապահական փորձաքննու-
թյուն նշանակելու մասին պաշտ-
պանության կողմի միջնորդությու-
նը մերժելու վերաբերյալ վարույթն 
իրականացնող մարմնի որոշման 
օրինականության և հիմնավոր-
վածության դատական ստուգում, 
դուրս չե՞ն եկել արդյոք մինչդա-
տական վարույթի նկատմամբ 
դատական վերահսկողության ի-
րենց լիազորությունների շրջա-
նակներից: 

Քրեական գործի նախապատ-
վությունն հետևյալն է: 

 2010 թվականի մայիսի 5-ին 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմի-
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տեի քննչական վարչությունում` 
«Ունիվերսամ գրուպ» սահմանա-
փակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության տնօրինության կող-
մից օրենսդրությամբ նախատես-
ված հաշվետվությունների մեջ ա-
կնհայտ խեղաթյուրված տվյալներ 
մտցնելու միջոցով առանձնապես 
խոշոր չափերի հարկերը վճարե-
լուց չարամտորեն խուսափելու 
դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեա-
կան գործ` ՀՀ քրեական օրենս-

քի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
հատկանիշներով: 

2010 թվականի հուլիսի 27-ին 
ընկերության տնօրեն Հմայակ Ար-
սենյանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, 
և նրա նկատմամբ հայտարարվել 
է հետախուզում: 

Նախաքննության մարմնի 2010 
թվականի սեպտեմբերի 6-ի որոշ-
մամբ քրեական գործի վարույթը 
կասեցվել է: 

 2012 թվականի հունիսի 25-ին 
մեղադրյալ Հ.Արսենյանի պաշտ-
պանը միջնորդություն է ներկա-
յացրել նախաքննության մարմ-
նին` խնդրելով վերսկսել գործի 

կասեցված վարույթը և նշանակել 
կրկնակի դատահաշվապահական 
փորձաքննություն: 

Նախաքննության մարմնի 2012 
թվականի հուլիսի 2-ի որոշմամբ 
պաշտպանի  միջնորդությունը 
մերժվել է: 

Վերոգրյալ որոշման դեմ պաշտ-
պանի բողոքը ՀՀ գլխավոր դա-
տախազության կոռուպցիոն և 
կազմակերպված հանցագործու-
թյունների գործերով վարչության 
ավագ դատախազ Կ.Կարապետյա-
նի 2012 թվականի հուլիսի 14-ի ո-
րոշմամբ մերժվել է: 

 2012 թվականի օգոստոսի 8-
ին պաշտպանը բողոք է ներկա-
յացրել Երևանի Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանների ը-
նդհանուր իրավասության առա-
ջին ատյանի դատարան (այսու-
հետ նաև` Առաջին ատյանի դա-
տարան)` խնդրելով վերականգնել 
մեղադրյալ Հ.Արսենյանի խախտ-
ված իրավունքները: 

Առաջին ատյանի դատարանի 
2012 թվականի սեպտեմբերի 14-ի 
որոշմամբ պաշտպանի բողոքը 
բավարարվել է: Վարույթն իրա-
կանացնող մարմինը պարտավո-
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րեցվել է վերացնել թույլ տրված օ-
րինախախտումը և վերականգնել 
մեղադրյալ Հ.Արսենյանի խախտ-
ված իրավունքներն ու օրինական 
շահերը: 

ՀՀ գլխավոր   դատախազու-
թյան կոռուպցիոն և կազմակերպ-
ված հանցագործությունների գոր-
ծերով վարչության ավագ դատա-
խազ Կ.Կարապետյանի վերաքննիչ 
բողոքի քննության արդյունքում 
Վերաքննիչ դատարանը 2012 
թվականի հոկտեմբերի 10-ին որո-
շում է կայացրել բողոքը  մերժելու, 
Առաջին ատյանի դատարանի 2012 
թվականի սեպտեմբերի 14-ի որո-
շումն օրինական ուժի մեջ թողնելու 
մասին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2012 
թվականի հոկտեմբերի 10-ի որոշ-
ման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել: 

Վճռաբեկ դատարանի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշ-
մամբ վճռաբեկ բողոքը վերա-
դարձվել է` ՀՀ քրեական դատա-
վարության օրենսգրքի 414.1-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի հիմքով: 
Նույն որոշմամբ վճռաբեկ բողոքի 
թերությունները վերացնելու և այն 

կրկին ներկայացնելու համար 
սահմանվել է 5-օրյա ժամկետ: 

 Սահմանված ժամկետում կ ր-
կին ներկայացրել է վճռաբեկ բո-
ղոք, որը Վճռաբեկ դատարանի 
2013 թվականի հունվարի 18-ի ո-
րոշմամբ վարույթ է ընդունվել: 

Սույն գործով Առաջին ատյանի 
դատարանն իր որոշման պատ-
ճառաբանական մասում նշել է. 
Հարկային մարմինը հարկվող 
օբյեկտը և հարկային պարտավո-
րությունը անուղղակի եղանակով 
հաշվարկել կարող էր միայն, եթե 
ընկերությունը կատարած լիներ 
հետևյալ խախտումներից որևէ 
մեկը. չի ներկայացրել հարկվող 
օբյեկտների գծով հաշվապահա-
կան հաշվառման կամ հարկային 
հաշվառման սահմանված փաս-
տաթղթերը, հաշվառումը վարել է 
սահմանված կարգի կոպիտ 
խախտումներով, ակնհայտ կեղծ 
տվյալներ է մտցրել հարկային 
տեսչություն ներկայացրած հաշ-
վետվություններում, հաշվարկնե-
րում, հայտարարագրերում և այլ 
փաստաթղթերում: Ընդ որում, 
այդ խախտումները պետք է հան-
գեցրած լինեն հարկային օրենսդ-
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րությամբ սահմանված կարգով 
հարկային պարտավորությունը 
հաշվարկելու անհնարինության: 

Տվյալ դեպքում նշված խախ-
տումներից ոչ մեկն ակտով հիմ-
նավորված և ապացուցված չէ, 
ակտից հայտնի չէ, թե նշվածնե-
րից որ խախտումն է առկա ընկե-
րությունում, ինչ ապացույցներով է 
հաստատվում այդ ենթադրյալ 
խախտումը: Ակնհայտ է, որ փոր-
ձագետը նույնպես կարևորել է 
այն փաստական հանգամանքը, 
թե արդյոք ապրանքը վաճառվել է 
բարձր գնով, սակայն ձևակերպ-
վել ցածր գնով, թե ընդամենը վա-
ճառվել է շուկայական գնից էժան 
գնով: Ուստի դատարանը նույն-
պես բողոքաբերի ներկայացուցչի 
այն համոզմանն է, որ ՀՀ վարչա-
կան դատարանի վճիռը, 
19.01.2009թ. կազմված թիվ 
2305186 ակտը և հաշիվ-ապրան-
քագրերը կարևոր և ելակետային 
նշանակություն կարող էին ունե-
նալ փորձաքննության համար, ո-
րոնք սակայն չեն ներկայացվել 
փորձագետին և վերջինիս կողմից 
չեն հետազոտվել, դրանցում առ-
կա փաստական հանգամանքնե-

րը կարող են էապես ազդել փոր-
ձաքննության արդյունքների վրա, 
ինչը հնարավոր է իրականացնել 
միայն լրացուցիչ կամ կրկնակի 
դատահաշվապահական փոր-
ձաքննության արդյունքում, ուստի 
դատարանը գտնում է, որ պետք է 
սահմանել պարտականություն՝ 
վարույթն իրականացնող մարմնին 
վերացնելու թույլ տրված օրինա-
խախտումը և վերականգնել մե-
ղադրյալ Հմայակ Արսենյանի 
խախտված իրավունքներն ու օրի-
նական շահերը: 

Վերաքննիչ դատարանն իր ո-
րոշման մեջ նշել է. Վերաքննիչ 
դատարանը հանգում է այն հետ-
ևության, որ Երևան քաղաքի 
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչա-
կան շրջանների ընդհանուր իրա-
վասության դատարանը ձեռք 
բերված և հետազոտված նյութերի 
օբյեկտիվ գնահատման արդյուն-
քում կայացրել է օրինական, հիմ-
նավորված և պատճառաբանված 
որոշում և իրավացիորեն բավա-
րարել է Հմայակ Արսենյանի 
պաշտպանի բողոքը՝ սահմանելով 
պարտականություն վարույթն ի-
րականացնող մարմնին` վերաց-
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նելու թույլ տրված օրինախախ-
տումը և վերականգնելու մեղադ-
րյալ Հմայակ Արսենյանի խախտ
ված իրավունքներն ու օրինական 
շահերը, հետևաբար վերաքննիչ 
բողոքը ենթակա է մերժման: 

 Բողոքաբերը, հիշատակելով 
Վճռաբեկ դատարանի կողմից 
նախկինում կայացված որոշումնե-
րում արտահայտված իրավական 
դիրքորոշումները, եզրահանգել է, 
որ կրկնակի դատահաշվապահա-
կան փորձաքննություն նշանակե-
լու մասին պաշտպանության կող-
մի միջնորդությունը մերժելու վե-
րաբերյալ վարույթն իրականաց-
նող մարմնի որոշումը չի կարող 
հանդիսանալ մինչդատական վա-
րույթի նկատմամբ հետագա դա-
տական վերահսկողության առար-
կա: 

Բողոքի հեղինակը նշել է նաև, 
որ ստորադաս դատարաններում 
իրականացված  դատաքննության 
ընթացքում պաշտպանության 
կողմը չի ներկայացրել որևէ լրա-
ցուցիչ հաշվապահական կամ այլ 
բնույթի փաստաթուղթ, որով 
կհիմնավորվեր կրկնակի փոր-

ձաքննություն կատարելու անհրա-
ժեշտությունը: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` 
բողոք բերած անձը խնդրել է բե-
կանել Վերաքննիչ դատարանի 
2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 
որոշումը և մեղադրյալ Հ.Արսե-
նյանի պաշտպանի բողոքը մեր-
ժել: 

Վճռաբեկ դատարանը գնահա-
տելով կրկնակի դատահաշվա-
պահական փորձաքննություն 
նշանակելու մասին պաշտպանու-
թյան կողմի միջնորդությունը մեր-
ժելու վերաբերյալ վարույթն իրա-
կանացնող մարմնի որոշումը՝ 
փաստում է, որ այն ներառված չէ 
ՀՀ քրեական դատավարության օ-
րենսգրքի 290-րդ հոդվածի 1-ին և 
2-րդ մասերով նախատեսված այն 
որոշումների թվում, որոնց համար 
օրենսդիրը նախատեսել է դատա-
կան բողոքարկման հնարավորու-
թյուն: 

 Բացի այդ, կրկնակի դատա-
հաշվապահական փորձաքննու-
թյուն նշանակելու հարցի քննու-
թյունը դատավարության ավելի 
ուշ փուլերում, այդ թվում՝ դատա-
րանում գործն ըստ էության քննե-
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լիս, հնարավոր է, և այն չի հան-
գեցնի անձի իրավունքների և օ-
րինական շահերի անհամարժեք 
սահմանափակման: 

 Ավելին, Վճռաբեկ դատարանը 
գտել է, որ նախաքննության 
մարմնի կողմից իրականացվող 
ապացուցողական գործունեությա-
նը (ապացույցներ հավաքելը, 
ստուգելը և գնահատելը) դատա-
րանի միջամտությունը ոչ միայն 
չի բխում մինչդատական վարույ-
թի նկատմամբ իրականացվող 
դատական վերահսկողության 
խնդիրներից, այլև նման միջամ-
տության անթույլատրելիությունն 
անհրաժեշտ նախապայման է դա-
տարանի անկողմնակալության և 
անմեղության կանխավարկածի 
սկզբունքների պահպանության 
համար (նշված սկզբունքների մա-
սին տե՛ս Արմեն Ջիվանի Բաբա-
յանի և Սուրեն Ռազմիկի Թումա-
նյանի գործով Վճռաբեկ դատա-
րանի 2011 թվականի դեկտեմբե-
րի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 որոշ-
ման 14-րդ կետը): 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ 
Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ 
կրկնակի դատահաշվապահական 

փորձաքննություն նշանակելու 
մասին պաշտպանության կողմի 
միջնորդությունը մերժելու վերա-
բերյալ վարույթն իրականացնող 
մարմնի որոշումը մինչդատական 
վարույթի նկատմամբ դատական 
վերահսկողության առարկա չի 
հանդիսանում:  Տվյալ գործի նյու-
թերի ուսումնասիրությունից եր-
ևում է, որ Առաջին ատյանի դա-
տարանը, պաշտպանի բողոքի 
հիման վրա իրականացնելով կրկ-
նակի դատահաշվապահական 
փորձաքննություն նշանակելու 
միջնորդությունը մերժելու մասին 
նախաքննության մարմնի որոշ-
ման օրինականության և հիմնա-
վորվածության դատական ստու-
գում, եզրահանգել է, որ դրանով 
խախտվել են մեղադրյալ Հ.Արսե-
նյանի իրավունքներն ու օրինա-
կան շահերը և վարույթն իրակա-
նացնող մարմնին պարտավորեց-
րել է վերացնել նշված խախտում-
ները: 

 Վերաքննիչ դատարանն իր 
հերթին, գտնելով, որ Առաջին ա-
տյանի դատարանը ձեռք բերված 
և հետազոտված նյութերի օբյեկ-
տիվ գնահատման արդյունքում 
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կայացրել է օրինական, հիմնավոր-
ված և պատճառաբանված որո-
շում, մերժել է ՀՀ գլխավոր դատա-
խազության կոռուպցիոն և կազմա-
կերպված հանցագործությունների 
գործերով վարչության ավագ դա-
տախազ Կ.Կարապետյանի  բողո-
քը` նշված դատական ակտը թող-
նելով օրինական ուժի մեջ: 

Վճռաբեկ դատարանը գնահա-
տելով գործի փաստական հան-
գամանքները և ձևավորված իրա-
վական դիրքորոշման լույսի ներ-
քո` արձանագրել է, որ ստորա-
դաս դատարանները, իրականաց-
նելով կրկնակի դատահաշվապա-
հական փորձաքննություն նշանա-
կելու մասին պաշտպանության 
կողմի միջնորդությունը մերժելու 
վերաբերյալ վարույթն իրակա-
նացնող մարմնի որոշման օրինա-
կանության և հիմնավորվածու-
թյան դատական ստուգում, դուրս 
են եկել մինչդատական վարույթի 
նկատմամբ դատական վերահ ս-
կողության իրեն լիազորություննե-
րի շրջանակներից, ինչի արդյուն-
քում խախտվել է ՀՀ Սահմանադ-
րության 5-րդ և ՀՀ քրեական դա-
տավարության օրենսգրքի 7-րդ 

հոդվածներով սահմանված օրի-
նականության սկզբունքը: 

ՀՀ քրեական դատավարության 
օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի համաձայն` քրեադատավա-
րական օրենքի էական խախտում-
ներ են դատական քննության ժա-
մանակ սույն օրենսգրքի սկզբունք-
ների և այլ ընդհանուր դրույթների 
խախտումները, որոնք գործին 
մասնակցող անձանց` օրենքով ե-
րաշխավորված իրավունքներից 
զրկելու կամ դրանցում սահմանա-
փակելու կամ այլ ճանապարհով 
խոչընդոտել են գործի հանգա-
մանքների բազմակողմանի, լրիվ և 
օբյեկտիվ հետազոտմանը, ազդել 
են կամ կարող էին ազդել գործով 
ճիշտ որոշում կայացնելու վրա: 

Վերոնշյալը հաշվի առնելով 
Վճռաբեկ դատարանն 2013թ. 
փետրվարի 13-ի որոշմամբ  ՀՀ 
քրեական դատավարության օ-
րենսգրքի 419-րդ հոդվածի հիման 
վրա բեկանել է ստորադաս դա-
տարանների դատական ակտերը 
և մեղադրյալ Հ.Արսենյանի 
պաշտպանի բողոքի հիման վրա 
հարուցված դատական վարույթը 
կարճել: 
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ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԱՌԳՐԱՎՄԱՆ     

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԻԲԵՌՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ-

ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 
 
 
 
 
 
21-րդ դարի տեղեկատվատեխնո-

լոգիական առաջընթացը շոշափելի 
ազդեցություն ունեցավ մարդու գոր-
ծունեության բոլոր ոլորտներում։ 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման արդյունքում առաջ ե-
կավ այնպիսի հասկացություն,  ինչ-
պիսն է վիրտուալ տիրույթը։ Այս 
տիրույթը նոր հարթակ դարձավ 
բանկային համակարգի, զանգվա-
ծային տեղեկատվութան, մարդու 
առօրյայի, զվարճանքի և բազմա-
թիվ այլ ոլորտների սպասարկման 
համար և արագ տեմպերով շարու-
նակում է գրավել նոր բարձունքներ։ 

ՄԱԿ-ի կատարած ուսումնասի-
րությունների արդյունքում 2011 
թվականին առնվազն 2,1 միլիարդ 
մարդ (աշխարհի բնակչության 30%-
ը) ուներ համացանցի  

 
 

Հովհաննես Կարենի Սաֆարյան 
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և  

իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ  
 

 

հասանելիություն։ Նույն կազմակե-
րության հաշվարկնեով 2017 թվա-
կանին այս թիվը կհասնի 70%-ի1։ 

Այսօր արդեն համակարգչային 
տեխնոլոգիաների զարգացման ար-
դյունքում ներկայումս գրեթե բոլոր 
սարքերը ունեն համացանցին միա-
նալու հնարավորություն։ 3G և 4G 
ցանցերի զարգացման արդյունքում 
բջջային հեռախոսները միանում են 
համացանցին UMTS կամ HSPDA 
տեխնոլոգիաներով և չեն զիջում 
ստացիոնար համակարգիչներին։ 

Նոր տեխնոլոգիաների ներմու-
ծումը, սակայն, առաջ բերեց նաև 
հանրության համար վտանգավոր 

                                                            
1     

      
- – ,  

    // 
UNODC/CCPCJ/EG.4/ 2013/2. 
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արարքների նոր դրսևորումներ՝ հա-
մակարգչային հանցագործություն-
ներ։ Մասնավորապես համակար-
գիչների ի հայտ գալու հետ մեկտեղ 
մեծ տարածում ստացան այսպես 
կոչված համակարգչային հափշտա-
կությունները։ XX դարի վերջին ար-
տասհամանյան իրավապահ գոր-
ծունեությանը վերաբերող տվյալնե-
րը վկայում են այն մասին, որ, օրի-
նակ, Գերմանիայում համակարգչի 
օգնությամբ տարեկան հափշտակ-
վում էր մինչև 4 մլրդ գերմանական 
ֆրանկ, ԱՄՆ-ում՝ մինչև մի քանի 
մլրդ  ամերիկյան դոլար1։  

Սկզբնական շրջանում գոյություն 
չունեին առանձին հանցակազմեր, 
որոնք վերաբերեին հենց համա-
կարգչային տեխնիկայով կատար-
վող հանցագործություններին և 
նմանատիպ հանցագործություննե-
րը իրավապահ մարմինները քննում 
էին գողության, կողոպուտի, գույքը 
դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ 
վնասելու կամ այլ հանցակազմերի 
համատեքստում։ Ժամանակի ըն-
թացքում առաջացան բազմաթիվ 

1    ,  , 
 , 2011 , 576  

խնդիրներ և բարդություններ, ո-
րոնք էլ հանգեցրին կիբեռհանցա-
գործություն հասկացության առա-
ջացմանը, ինչը իր հերթին առաջ 
բերեց նման հանցագործություննե-
րի բացահայտման բարդություննե-
րի և քննության առաձնահատկու-
թյունների առաջացմանը։  

Ինչպես ցանկացած քննչական 
գործողություն, այնպես էլ խուզար-
կությունը և առգրավումը ունեն ի-
րենց բնորոշ առանձնահատկու-
թյունները, որոնք առավել ընդգ ծ-
վում են պայմանավորված այն հան-
ցակազմով, որի բացահայտման 
կապակցությամբ դրանք իրակա-
նացվելու են։ 

Խուզարկություն և առգրավում 
կատարելու կարգն ու հիմքերը սահ-
մանող հոդվածներն իրենց տեղն են 
գտել ՀՀ քրեական դատավարու-
թյան օրենսգիքի 31-րդ գլխում, սա-
կայն, ինչպես գիտենք, կիբեռհան-
ցագործությունների քննության ըն-
թացքում վերոհիշյալ քննչական 
գործողությունների կատարման տե-
սանկյունից ունեն իրենց տակտի-
կական առանձնահատկություննե-
րը, որոնց ոչ պատշաճ և ոչ ժամա-
նակին կատարումը կարող է հան-
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գեցնել բազմաթիվ արժեքավոր ա-
պացույցների կորստի։ 

Քննարկվող հանցագործություն-
ների քննության ընթացքում կա-
տարվող խուզարկությունն ու առգ -
րավումը մեծամասամբ կապված է 
լինում հանցագործության կատար-
ման ձևի բացահայտման հետ։ Կի-
բեռհանցագործությունների քննու-
թյան ընթացքում քննարկվող քընն-
չական գործողությունների գերակա 
նպատակ է հանդիսանում գտնել և 
առգրավել համակարգչային տեխ-
նիկան, որը կարող է տեղեկատվու-
թյուն պարունակել հանցագործու-
թյան կատարման ձևի, կատարողի 
գտնվելու վայրի, տեղաշարժի, հան-
ցագործության առարկայի, հանցա-
գործության արդյունքում ստացված 
օգուտի, կոնտրաֆակտ համա-
կարգչային ծրագրերի, փաստաթ ղ-
թերի (անդորագիր, անձնական 
գրառումներ, էլեկտրոնային փո-
խանցումները հատատող կամ (և) 
դրամական միջոցների կանխիկա-
ցումը հավաստղ փաստաթղթեր)։ 

Կիբեռհանցագործությունների 
քննության ընթացքում խուզարկու-
թյան արդյունավետության աստի-
ճանը առաջին հերթին պայմանա-

վորված է այդ գործողության պատ-
շաճ նախապատրաստմամբ։ Մաս-
նագիտական գրականությանու-
սումնասիրությունը և կատարված 
հետազոտությունների արդյունքնե-
րը թույլ են տալիս ընդգծել հետևյալ 
առանձնահատկությունները1 ։ 

Խուզարկության կամ առգրավ-
ման նախապատրաստման փուլում 
քննիչին անհրաժեշտ է

1. Ելակետային տեղեկություն-
ների ուսումնասիրմամբ փորձել 
պարզել հնարավոր թաքցված 
ինֆորմացիաի տեսակը, չափը և 
պահպանման համակարգը, 
մասնավորապես ներկայիս գի-
տական առաջնթացը հնարավո-
րություն է տալիս պահպանել մեծ 
քանակությամբ տեղեկատվու-
թյունը ֆիզիկապես շատ ավելի 
կոմպակտ կրիչների վրա, քան 
ասենք 5 կամ 10 տարի առաջ, և 
իհարկե համակարգչային տեղե-

1 .: , . .  -
,    -
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կատվության պահպանման ար-
դի ձևերի շարքում իր կայուն 
տեղն է գրավել տեղեկատվու-
թյան պահպանման ամպային 
համակարգը (sky cloud), ստաց-
վում է, որ հաշվի չառնելով նմա-
նատիպ պահպանման համա-
կարգի առկայությունը քննիչը 
կարող է առգրավել համակարգ-
չային ցանկացած տեխնիկա, որը 
անձնական հիշողության համա-
կարգում չունի քրեական գործի 
համար արդյունավետ ոչ մի 
տվյալ, այլ ընդամենը հանդիսա-
նում է կապուղի ամպային համա-
կարգի հետ, որը կարող է գտն -
վել աշխարի ցանկացած կետում 
և հետագայում հեշտությամբ     
ոչնչացվել։ 
2. Ձեռք բերել հնարավոր տե-
ղեկատվութուն խուզարկության 
կամ առգրավման կատարման 
վայրի մասին, մասնավորապես` 
շինության հասցեն, կառուցված-
քը, տեղեկատվական ծառայու-
թյուններ մատուցող ընկերու-
թյունների համապատասխան 
մալուխների առկայությունը, ին-
ֆորմացիաի փոխանցման անլար 
համակարգերի առկայությունը 

(Wi-Fi, li-fi, mi-fi, bluetooth), է-
լեկտրաէներգիայի մալուխների 
դասավորվածությունը։ Նմանա-
տիպ ինֆորմացիան կարելի է 
ձեռք բերել տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններից, հա-
մապատասխան ծառայություն-
ներ մատուցող ընկերություներից 
և այլն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ 
համակարգչային հանցագործու-
թյունները պահանջում են բավա-
կան լուրջ տեխնիկական միջոց-
ների առկայություն, ինչը օգտա-
գործման տեսնկյունից, կլինի դա 
էլեկտրաէներգիայի ծախս, սա-
ռեցման համակարգ, թե համա-
ցանցի արագ աշխատունակու-
թյան ուղի, էականորեն տարբեր-
վում է կենցաղային օգտագործ-
ման պահանջներից։ 
3. Հնարավորինս տեղկատվու-
թուն հավաքել կասկածվող անձի 
և նրա հետ նույն տարածքում 
գտնվող անձանց մասին։ Պար-
զել նրանց կրթության և աշխա-
տանքի առանձնահատկություն-
ները, արդյոք նրանցից որևէ մե-
կը ունի տեխնիկական ուղղվա-
ծության կրթություն, թե ոչ։ Հազ-
վադեպ չեն դեպքերը, երբ անձը, 
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չունենալով համապատասխան 
կրթություն կամ հմտություններ, 
ուղղակի գնում է որոշակի վնա-
սաբեր ծրագրեր կամ սարքավո-
րումներ և կատարում քրեորեն 
պատժելի արարք, նման դեպքե-
րում չպլանավորված և չնախա-
տեսված իրավիճակներում հան-
ցավորի սխալվելու հավանա-
կաությունը էականորեն ավելա-
նում է։ 
4. Պատրաստել համապա-
տասխան տեխնիկական միջոց-
ները, որոնք կարող են անհրա-
ժեշտ լինել խուզարկության  կամ 
առգրավման ընթացքում, մաս-
նավորապես` համակարգիչ, հա-
կավիրուսային ծրագրեր, ծրագ-
րեր նախատեսված ինչպես կոշտ 
հիշողության այնպես էլ օպերա-
տիվ հիշողության հայելապատ-
կերային պահպանման համար, 
բջջային-ինֆորմացիոն համալիր 
նախատեսված «UFED» թվային 
ինֆորմացիայի հավաքման հա-
մար, որը անհաժեշտ է լինում 
տարաբնույթ բջջային սարքավո-
րումներից տեղեկտվության 
ստացման, դեկոդավորման կամ 
ստացված տեղեկատվության 

վերլուծության համար, բջջային 
խլացուցիչ նախատեսված գաղ-
տալսող սարքերի և հեռախոսնե-
րի խլացման համար նախատես-
ված տարածքում, ինչպես նաև 
«Bluetօօth» և «Wi-Fi» ստան-
դարտներում ինֆորմացիաի փո-
խանցման և կապուղու ճնշման 
համար։  
5. Քննչական գործողության
մասնակիցների ընտրություն 
հարցում ուշադրություն դարձնել 
ընթերակաների ընտրությանը։ 
Հետագայում առավելագուն ար-
դյունք ստանալու տեսնակյունից 
ընթերակաների ընտրութունը 
ցանկալի է կատարել այն ան-
ձանց շարքից, ովքեր ունեն      
առնվազն տարրական պատկե-
րացում համակարգչային տեխ-
նիկայի վերաբերյալ, այդպիսիք 
կարող են լինել տեխնիկական ո-
ւղղվածությամբ ուսում ստացող 
ուսանողները, համակարգչա-
տեխնիկական ոլորում աշխա-
տող անձինք և այլն։  
Նախապատրաստական բոլոր 

աշխատանքները կատարելուն պես, 
քննիչը պետք է անհապաղ ձեռնա-
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մուխ լինի խուզարկության կատար-
մանը։ 

Ձեռնամուխ լինելով խուզարկու-
թյան կատարմանը` քննիչը պար-
տավոր է դրա կատարումց առաջ 
անձին, ում մոտ կատարվում է խու-
զարկությունը, ծանոթացնել խու-
զարկություն կատարելու որոշմանը 
և այդ մասին վերցնել ստորագրու-
թյուն։ 

Որոնման ուղղությունը, դրա մե-
թոդները և այլն որոշում է քննիչը։ 
Այս փուլը չի կարգավորվում օրեն-
քով, քանզի դա վերաբերում է կրի-
մինալիստիկական տակտիկային և 
հենց այս փուլում պետք է հաշվի ա-
ռնվեն հանցագործության տեսակով 
պայմանավորված բոլոր առանձնա-
հատկությունները։ 

Խուզարկության ընթացքում տե-
ղի ունեցող փնտրման գործողու-
թյունները բաժանվում են երկու մա-
սի՝  մակերեսային զննություն և 
մանրակրկիտ ուսումնասիրություն1։ 
                                                            
1 .: , . .  -

,    -
    : , 

-    
…; , . .  -

 ,   -
    -

   …;   

Խուզարկության կատարման ըն-
թացքում քննիչը պարտավոր է 
պահպանել ինչպես խուզարկության 
կատարման ընդհանուր կանոննե-
րը, այնպես էլ կիբեռհանցագոր-
ծությոններին բնորոշ առանձնա-
հատկությունները։ 

Միջազգային փորձի և առկա 
տեսական գրականության ուսում-
նասիրությունը թույլ է տալիս ա-
ռանձնացնել կիբեռհանցագործու-
թյունների քննության ընթացքում 
կատարվող խուզարկության ա-
ռանձնահատուկ պայմանները։ 

 Մակերեսային զննության ըն-
թացքում քննիչը պարտավոր է  

1. Խուզարկության կամ առգ-
րավման տարածքում ներկա 
գտնվող անձանց առանձնացնել 
և անհապաղ զրկել ցանկացած 
կապի միջոցից և ցանկացած 
տեխնիկայից (համակարգիչ, հե-
ռախոս, սմարթֆոն, պլանշետ)։ 
Ներկայումս առանձնահատուկ 
ուշադրություն պետք է դարձնել 
ձեռքի ժամացույցներին և տա-
րաբնույթ շղթաներին, որոնք ար-
դեն ևս կարող են հանդիսանալ 
կապի միջոց։   
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2. Զննել խուզարկության են-
թակա ամբողջ տարածքը։ Հաշ-
վի առնելով, որ փնտրվող օբյեկ-
տը հիմնականում լինում է համա-
կարգչային-թվային ինֆորմացի-
ա, առաջին հերթին անհրաժեշտ 
է ուշադրություն դարձնել խու-
զարկության  տարածքում գտնը-
վող համակարգչային տեխնի-
կայի վրա՝ վերջինիս տեղակայ-
վածությունը, վիճակը (անջատ-
ված, միացված կամ «քուն կար-
գավիճակ») և, իհարկե, աչքի 
համար տեսանելի հեռահաղոր-
դակցության ցանցերի առկայու-
թյունը։ Խուզարկության տարած-
քի զննության ընթացքում գործո-
ղություններր ձեռնարկել ուղղ-
ված հիշողության դյուրակիր 
պահեստավորման սարքերի 
հայտնաբերմանը (ֆլեշ քարտեր, 
արտաքին կոշտ սկավառակ), ի-
նչպես նաև տեխնոլոգիապես 
նոր թաքցված փոքր կրիչներ ո-
րոնք կարող են լինել վզնոցի, 
ձեռքի ժամացույցի կամ ականջօ-
ղերի մաս։ 
3. Ստուգել միացված է արդյոք 
համակարգիչը այլ համակարգչի, 
համակարգչային համակարգի, 
լոկալ ցանցի կամ համացանցին։ 

Եթե խուզարկության արդյուն-
քում հայտնաբերվում է ցանկա-
ցած բարդության հեռահաղոր-
դակցության  տեխնիկական կամ 
տրամաբանական (logicnet) ցան-
ցով միացված համակարգ, ապա 
առաջին հերթին անհրաժեշտ է 
հայտնաբերել գլխավոր (բա-
զային) համակարգիչը, որը կա-
ռավարում է զուգահեռ հաշվարկ-
ների համակարգը։ 
4. Ստուգել՝ առկա են արդյոք 
պահպանման կամ պաշտպանու-
թյան հավելյալ համակարգեր։ 
Այս գործողությունը ցանկալի է 
կատարել մասնագետի հետ մի-
ասին, քանզի ցանկացած ոչ 
ճիշտ կամ ոչ ժամանակին ար-
ված գործողություն կարող է բե-
րել տվյալների անվերադարձ ո-
չնչացման, բացի այդ, հեռահար 
ղեկավարման համակարգը կա-
րող է անմիջապես տեղյակ պա-
հել աշխարհի ցանկացած կե-
տում գտնվող համապատասխան 
անձին կատարվող գործողու-
թյունների մասին, իսկ քննչական 
գործողությունների բացահայ-
տումը կարող է անդառնալի 
հետևանքներ ունենալ։ Այսպես, 
օրնակ, LiteManager Pro հեռա-
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հար կառավարման ծրագիրը 
հնարավորություն է տալիս հան-
ցագործին, լինելով ցանկացած 
կետում, ղեկավարել առգրավվող 
համակարգիչը։ Հնարավոր է ը-
նդհուպ կարգավորել էլեկտրաէ-
ներգիան, անջատման և միաց-
ման համակարգերի մեջ փոփո-
խություններ մտցնել, անջատել 
կամ վերագործարկել համակար-
գիչը, միացնել համակարգիչը 
Wake-On-LAN ֆունկցիաի միջո-
ցով, լուռ և գաղտնի հետևել քըն-
նիչի կողմից  կատարվող գործո-
ղություններին, հեռահար ակտի-
վացնել ցանկացած ծրագիր կամ 
ստանդարտ և այլ ցանկացած 
գործողություն։ 
5. Համակարգչային տեխնի-
կայի զննության ընթացքում 
պարզել ինչ օպերացիոն համա-
կարգով է այն աշխատում, ինչ 
ծրագրեր կան և որոնք են ակ-
տիվ, պարզել թե, որ ծրագրերն 
են դրված համակարգչի միանա-
լուն պես ավտոմատ ակտիվաց-
ման համակարգում, որպեսզի 
հետագայում միացնելիս խնդիր-
ներ չառաջանան։ 
6. Համակարգչի էկրանը ան-
հրաժեշտ է տեսանկարահանել, 

որպեսզի խիստ անհրաժեշտու-
թյան պայմաններում հապշտապ 
դադարեցված ծրագրերի մասին 
հնարավորինս տեղեկություն 
պահպանվի։ 
Մանրակրկիտ ուսումնասիրու-

թյան փուլում քննիչը պարտավոր է  
1. Գործարկված համակարգիչ-
ների մեջ փնտրել կիբեռհանցա-
գործությանը վերաբերող տվյալ-
ներ և հայտնաբերելուն պես, ա-
ռանձնացնել կոնկրետ համա-
կարգիչը` նախապատրաստելով 
այն առգրավման։ Առանձնահա-
տուկ բարդություն է ներկայաց-
նում այն դեպքը, երբ ինֆորմա-
ցիան գտվնում է ոչ թե մեկ ա-
ռանձին համակարգչի վրա, այլ 
ռանդեմային (պատահական) 
բաժիններով տարաբաշխված է 
լինում համակարգչային համա-
կարգի տարբեր ենթահամակար-
գերում։ Նման դեպքում մասնա-
գետի օգնությամբ պետք է ա-
ռանձնացնել բոլոր այն համա-
պատասխան համակարգի կամ 
սերվերի հիշողության օպերա-
տիվ և կոշտ բլոկները, որտեղ 
պահպանվում է տեղեկատվու-
թյունը և այդ մասը առգրավել։ Ի-
հարկե, առաջին հայացքից ավե-
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լի դյուրին կլիներ ամբողջ համա-
կարգի առգրավումը, իսկ մնա-
ցած մասնագիտական աշխա-
տանքի կատարումը արդեն փոր-
ձագետի կողմից համապատաս-
խան փորձաքննության ժամա-
նակ։ Իհարկե, տեսականորեն 
այս տարբերակը ավելի դյուրին է, 
սակայն պրակտիկայում պատա-
հում են դեպքեր, երբ դա անհար 
է։ Օրինակ համակարգչային հա-
մակարգը բավականին մեծ է ֆի-
զիկական չափերով և դրա տե-
ղափոխումը անհնար է, ներկա-
յումս կան համակարգեր, որոնք 
գրավում են ավելի քան 300 քմ 
տարածք և կշռում են մոտավո-
րապես կես տոննա ամեն քմ-ի 
հաշվարկով, կամ դրանց աշխա-
տանքը կապված է կենսական ա-
պահովման համակարգերի հետ 
և անհնար է անջատել, ինչպես 
ասենք գազամատակարարման 
ավտոմատացված համակարգերը 
կամ ատոմակայանի սպասարկ-
ման համակարգը։ 
2. Խուզարկության ընթացքում 
բջջային հեռախոսներ կամ պլան-
շետներ հայտնաբերելու դեպքում, 
օգտագործել «UFED » տվյալների 

հավաքման համար օգտագործ-
վող բջջային համակարգեր։ 

Այս համակարգերի օգնու-
թյամբ հնարավոր է դուրս հանել 
տեղեկատվություն տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների տրամա-
բանական մակարդակում (տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների 
տրամաբանական մակարդակը 
հանդիսանում է համալիր փոխ-
կապակցված մոդելների համակ-
ցություն, որը համակարգում է 
ֆորմալիզացվող ինֆորմացիանե-
րի համակարգերը տեղեկատվու-
թյունից տվյալների փոխակերպ-
ման ընթացքում)։ Այս համակար-
գը կիրառելի է տարաբնույթ օպե-
րացիոն համակարգեր օգտագոր-
ծող հեռախոսների համար, ինչ-
պիսիք են, օրինակ Palm, iOS, 
Nokia, Android, BlackBerry, 
Windows Phone, Symbian և չինա-
կան միկրոսխեմաների հիմքի 
վրա ստեղծված հեռախոսների 
համար։ Այս համակարգով հնա-
րավոր է անհապաղ ստանալ այն-
պիսի տեղեկտվություն, ինչպիսին 
է օրինակ մուտքային և ելքային 
զանգերի ցուցակ, պահպանված 
հեռախոսահամարների ցուցակ, 
կիրառված գաղտնաբառերի ցու-
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ցակ, առկա լուսանկարահանված, 
տեսանկարահանված և ձայնագր-
ված տեղեկատվությունը  և այն 
դասակարգել ըստ ժամանակագ-
րային համակարգի, օգտագործող 
անձի կամ այլ տարբերակներով։ 
Անհետաձգելի քննչական գործո-
ղությունների ընթացում նմանա-
տիպ տեղեկատվությունը կարող է 
ելակետյաին լինել ողջ քննության 
համար, կարղ է օգնել համա-
կարգչում պահպանված տեղե-
կատվության բարեհաջող ստաց-
մանը և հնարավոր հանցագործի 
բացահայտմանը։ 
3. Առգրավումը ցանկալի է կա-
տարել մասնագետի հետ միասին, 
քանզի մասնագիտական գրակա-
նությունը, միջազգային փորձը և 
վիճակագրությունը ցույց են տա-
լիս, որ համակարգչային տեխնի-
կայի սխալ փաթեթավորումը և 
տեղափոխումը պատճառ է հան-
դիսանում դրա մեջ պահվող տե-
ղեկատվության 35-45%-ի անդարձ 
վնասման համար։ 
Կիբեռհանցագործությունների  

քննության ընթացքում կատարվող 
խուզարկությունը կամ առգրավումը 
կապված է հանցագործության կա-
տարման եղանակի բացահայտման 

և համակարգչային տեխնիկայի ու 
հեռահաղորդակցության ցանցերի 
կիրառման առանձնահատկություն-
ների հետ։ Կիբեռհանցագործություն-
ների քննության ընթացքում կատար-
վող խուզարկության և (կամ) առգ -
րավման նպատակն է հանդիսանում 
հայտնաբերել կիբեռհանցագործու-
թյունների բացահայտման համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն ու 
թվային հետքեր, հանցագործություն 
կատարած անձանց մասին տեղե-
կատվություն, հանցագործության 
արդյունքում ձեռք բերված առարկա-
ներ կամ տեղեկատվություն (մասնա-
վոր օգտագործման ցրագրեր, տեղե-
կատվություն անձնական կյանքի մա-
սին)։  

Ընդհանրացնելով վերը գրվածը՝ 
կարող ենք փաստել, որ կիբեռհան-
ցագործությունների քննության ըն-
թացքում անհրաժեշտ է օգտագործել 
հատուկ գիտելիքներ և ներգրավել 
համապատասխան մասնագետներ, 
քանզի վերջիններիս մասնակցությու-
նը, ի քնության ընթացքում կատար-
վող խուզարկության և (կամ) առգը-
րավման արդյունավետությունը ուղիղ 
կապի մեջ է նշված քննչական գործո-
ղությունների պատշաճ պլանավոր-
մա և անցկացման հետ։ 
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Հովհաննես Սաֆարյան  

Խուզարկության և առգրավման առանձնահաsտկությունները  

կիբեռհանցագործությունների քննության ընթացքում  

Նոր տեխնոլոգիաների ներմուծմանը զուգահեռ առաջ եկան հանրության հա-
մար վտանգավոր արարքների նոր դրսևորումներ՝ համակարգչային հանցագործու-
թյուններ։ Հոդվածում ներկայացված են կիբեռհանցագործությունների քննության 
ընթացքում կատարվող խուզարկության և առգրավման առանձնահատկություննե-
րը, ինչպես նաև այն գործողությունները, որոնք էականորեն կբարձրացնեն նշված 
քննչական գործողությունների արդյունավետությունը։ Կատարված հետազոտու-
թյունների վրա հիմնվելով առաջարկվում է կիրառել նշված հմտություննրը պրակ-
տիկ աշխատանքում՝ ինչն էլ  ավելի կբարձրացնի կիբեռհանցագործությունների 
բացահայտելիության մակարդակը։ 

Բանալի բառեր – կիբեռհանցավորություն, համակարգչային-թվային ինֆորմացիա, 
պահպանման ամպային համակարգը, տրամաբանական ցանց, կոնտրաֆակտ համակարգ-
չային ծրագրերի։ 
 

Оганнес Сафарян 

Особенности обыска и изъятия  

в ходе расследования киберпреступлений 

Параллельно с внедрением новых технологий возникли новые проявления опас-
ных для общества деяний - компьютерные преступления.  В работе представлены 
особенности обыска и конфискации, проводимых в ходе расследования киберпрес-
туплений, а также действия, которые существенно повысят эффективность указан-
ных следственных действий. На основании проведенных исследований предлагает-
ся применить указанные навыки в практической работе, что повысит уровень рас-
крываемости киберпреступлений. 

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерно-цифровая информация, система об-
лако хранения, логическая сеть,  контрафактное программное обеспечение. 

 

Hovhannes Safaryan 

Features of search and seizure 

during the investigation of cybercrime 
In parallel with introduction of new technologies new manifestations of acts, 

dangerous for the society, i.e. computer crimes have originated. Peculiarities of search 
and confiscation  made during the course of the investigation of cyber crimes, as well 
as the activities which will  considerably raise the effectiveness of the above-mentioned 
investigative activities are set forth  in the dissertation. Based on the conducted 
investigations it is suggested to apply the specified  skills in practical work, which will 
raise the level of crime solution efficiency.Key words: cybercrime, computer-digital 
information, cloud storage system, logical network,  counterfeit software 
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ՔՆՆԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Հակոբ Ղարախանյան 

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական 

 

 
Քննիչն ունի դատավարական 

մեծ ինքնուրույնություն։ Դրա մասին 
մանրամասն կխոսեմ «Քննիչը` որ-
պես քրեական դատավարության 
մասնակից» գրքում։ Ինքնուրույնու-
թյունը ենթադրում է ինչպես ինքնու-
րույն որոշումներ կայացնելու իրա-
վասությունը, այնպես էլ այն, որ   
քննիչն ինքն է իրագործում իր որո-
շումները, տնօրինում իր աշխա-
տանքային ժամանակը, ընտրում 
հանցագործության բացահայտման 
ուղիներն ու միջոցները։ Քննիչի աշ-
խատանքի արդյունավետության 
ցուցիչը իր աշխատանքային օրվա 
և ընդհանրապես աշխատանքի 
կազմակերպման ունակությունն է 
այնպես, որպեսզի իր և ուրիշների 
աշխատաժամանակի և ոչ մի ժամ 
անտեղի չանցնի։ Ցավոք, պրակտի-
կայում հանդիպում են գրագիտու-
թյան աստիճանով խելացի քննիչ-
ներ, որոնք աշխատանքը ճիշտ 

կազմակերպելու ունակության բա-
ցակայության պայմաններում թերա-
նում են իրենց աշխատանքային 
պարտականությունների կատար-
ման մեջ։ 

Անընդունելի է քննչական որոշ 
կառույցների ղեկավարների այն մո-
տեցումը, որով՝ իբր աշխատան-
քային կարգապահության ամ-
րապնդման նպատակով, քննիչը 
ենթարկվում է որոշ սահմանափա-
կումների։ Սա թերևս կարող է ունե-
նալ իր պատճառաբանությունները, 
կապված անբարեխիղճ քննիչների 
առկայությամբ, որոնք քիչ չեն մեր 
իրականությունում։ Սակայն բոլոր 
դեպքերում պետք է առաջնորդվել 
բարեխիղճ քննիչի կանխավարկա-
ծով, անհատական մոտեցումներ 
դրսևորելով անբարեխիղճների նկատ-
մամբ։ Հնարավոր չէ պատկերացնել 
նույնիսկ, որ պահանջ դրվի առավո-
տյան ժամը 9-ին աշխատանքի ներ-
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կայանալ այն քննիչին, որ քննչա-
կան գործողություններն ավարտե-
լուց հետո լուսաբացին է գնացել 
տուն, հանգստանալու և ուժերը վե-
րականգնելու նպատակով և բնա-
կանաբար վերադառնալու է իր աշ-
խատանքին, անմիջապես նվազա-
գույն հանգստից հետո, սակայն չի 
բացառվում, որ հերթական աշխա-
տանքը լինի ոչ աշխատանքի վայ-
րում, այլ մեկ ուրիշ տեղ։ Բարեխիղճ 
և պատասխանատվության զգացում 
ունեցող քննիչի աշխատանքային օ-
րը ստիպողաբար աշխատանքային 
կարգապահության ամրապնդման 
պատրվակով կանոնակարգելը, ք ն-
նիչի գործի չիմացության արդյունք է 
և վնասարարություն քննության 
նկատմամբ։ Ստեղծագործող մար-
դուն չի կարելի սահմանափակել։  

Քննիչի աշխատանքն ինքնին լի-
նելով չնորմավորված աշխատան-
քային օրվա ռեժիմով, համենայն 
դեպս ունի նաև գրասենյակային 
ռեժիմով աշխատելու ընթացք։ Եր-
կարամյա անձնական փորձն ու 
քննչական կառույցների աշխա-
տանքի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ քննիչների գրասենյա-
կային աշխատանքային օրն սկս-

վում է գործընկերների հետ առավո-
տյան շփումներով, սուրճխմումնե-
րով, որոնց ընթացքում քննարկվում 
են տարբեր մասնագիտական հար-
ցեր, վերջին քննչական գործողու-
թյունների արդյունքներ, կատար-
վում է փորձի փոխանակում, ծանո-
թանում են լրատվական միջոցների 
հրապարակումներին և այլն։ Ուստի 
բուն մասնագիտական գործի մեջ ը-
նկղմվելը տևում է կես ժամից մինչև 
մեկ-երկու ժամ։  Այս ձևաչափը տա-
րածված է և ընդունելի է բոլոր 
մտավոր ու ստեղծագործական գոր-
ծունեությամբ զբաղվող անձանց 
համար։ Դրան հաջորդում է 3-4 
ժամ տևողությամբ արդյունավետ 
մասնագիտական գործունեությունը։ 
Ընդմիջումից հետո արդյունավե-
տությունն անկում է ապրում։ Ընդ ո-
րում, այն քննիչները, որոնք ճաշելու 
սովորություն չունեն և բավարար-
վում են թեյի կամ սուրճի ընդմի-
ջումներով, իրենց արդյունավետ 
աշխատաժամանակը երկարացնում 
են մի քանի ժամով։ Ասվածն ունի 
նաև իր ֆիզիոլոգիական հիմնավո-
րումը։ Ճաշելուց հետո, մարսողու-
թյան վրա օրգանիզմը կենտրոնաց-
նում է բավականին էներգիա, դիտ-
վում է արյան հոսք ուղեղից դեպի 
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ստամոքս, որի արդյունքում առա-
ջանում է ուղեղի ֆունկցիաների 
զգալի անկում, քնի ցանկություն, 
աշխատելու ցանկության թուլացում։ 
Օրվա երկրորդ կեսին արդյունա-
վետ աշխատելու ցանկություն առա-
ջանում է ճաշելուց շուրջ մեկ ժամ 
անց և կրկին տևում 3-4 ժամ։ Աս-
վածը կարևոր նշանակություն ունի 
աշխատանքային օրը ճիշտ կազմա-
կերպելու առումով՝ առավել կարևոր 
գործերը թողնելով բարձր արդյու-
նավետություն ունեցող աշխատա-
ժամերին։  

Քննիչի աշխատանքային  

պայմանները 

Քննիչի աշխատանքային պայ-
մանները պայմանականորեն կարե-
լի է բաժանել երկու խմբի` արտա-
քին պայմանների  և ներքին պայ-
մանների։  

Արտաքին պայմաններ են դիտ-
ում  աշխատասենյակը, գրասենյա-

կային սպասարկումը, կապի, 
տրանսպորտի ապահովվածությունը։ 

Ներքին պայմաններ են դիտ-
վում ,,անձնակազմի միկրոկլիման,,, 
այսինքն միջանձնային հարաբերու-

թյունները քննչական կառույցի ներ-
սում։ 1 

Քննիչի աշխատանքի  

արտաքին պայմանները 

Աշխատանքի հիմնական մասը 
քննիչը կատարում է աշխատասե -
յակում, ուստի այն պետք է լինի 
բավարար չափով հարմարավետ, 
որպեսզի կարողանա աշխատել 
փաստաթղթերի ու իրեղեն ապա-
ցույցների հետ, ընդունի ու հար-
ցաքննի մարդկանց, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կազմակերպի հան-
գիստը։ Պարտադիր պայման է, որ-
պեսզի քննիչը աշխատասենյակում 
աշխատի միայնակ, չնայած որ ներ-

1   , ., 
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կայումս քննչական տարբեր կա-
ռույցների սուղ պայմաններն ստի-
պում են մեկ աշխատասենյակում 
աշխատել երկու և նույնիսկ ավելի 
քննիչների։ Աշխատասենյակը 
պետք է լինի բավականին պաշտո-
նական և ներկայացուցչական։ Ան-
թույլատրելի է փնթիությունն ու 
թափթփվածությունը, տհաճ հոտե-
րի առկայությունը։ Շատ էական է 
աշխատասենյակ մտած մարդու ա-
ռաջին տպավորությունը ինչպես 
աշխատասենյակից, այնպես էլ ք ն-
նիչից։ Առաջին տպավորությունը` ի-
նչպես միշտ, այս դեպքում ևս ամե-
նահիշվողն է և տպավորիչը։ Տեղին 
է այն արտահայտության հիշեցումը, 
որ «դիմավորում ենք հագուստով, 
ճանապարհում`խելքով»։ Մինչ դի-
մացինը շըփման արդյունքում 
կհասկանա, որ իր զրուցակից քննի-
չը լուրջ ու կիրթ անձնավորություն 
է, կանցնի բավականին ժամանակ, 
մինչդեռ տեսողական զգայարանի 
միջոցով ստացած առաջին տպավո-
րությունը աշխատասենյակի ու նրա 
տիրոջ մասին ակնթարթային է։ Աշ-
խատասենյակի կահույքը պետք է 
լինի պարզ ու հարմարավետ, գրա-
պահարանները` օգտագործման ա-
ռումով մատչելի։ Ավելորդ դեկորա-

ցիաները` կտավների, քանդակնե-
րի, այլ արվեստի գործերի, գլոբուս-
ների ու տարատեսակ նմանօրինակ 
աքսեսուարների տեսքով, տեղին 
չեն, մինչդեռ գրքերի առատությու-
նը, ընդ որում բազմաբնույթ` ողջու-
նելի է, քանզի միանգամից այցելուի 
համար պարզ է դարձնում աշխա-
տասենյակի տիրոջ «կարողություն-
ները»։ Հարդարանքը պետք է լինի 
բաց գույնի, միատարր, լուսավորու-
թյունը` հնարավորինս շատ, ջեր-
մաստիճանը` միջին սենյակային։ 
Այն պետք է կահավորված լինի ժա-
մանակակից տեխնիկական գրասե-
նյակային սարքավորումներով, այդ 
թվում հեռախոսով, համակարգի-
չով, տպիչ ու սկանավորող, ինչպես 
նաև տեսաձայնագրառող սարքե-
րով, հեռուստացույցով, համացան-
ցի հասանելիությամբ։  

Հնարավորության դեպքում ցան-
կալի է բազկաթոռի առկայությունը` 
կարճաժամկետ ցերեկային կամ գի-
շերային  հանգիստ կազմակերպելու 
նպատակով։ Ցանկալի է ինքնու-
րույն սուրճ ու թեյ պատրաստելու 
պիտույքների գոյությունը։ Թվարկ-
ված դետալների նշանակությունը 
կարևոր է, քանզի քննիչն իր օրվա 
ավելի մեծ մասն անց է կացնում աշ-
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խատանքային գործընթացում, քան 
տանը։ Նպատակահարմար է աշ-
խատանքային համազգեստի առ-
կայությունը աշխատասենյակում` 
անհրաժեշտության դեպքում արագ 
հագուստը փոխելու համար։ Ներ-
կայումս հասանելի տարբեր տեղե-
կատվական բազաների առկայու-
թյունը համակարգչում կամ տեղե-
կատուների տեսքով, ուղղակի պար-
տադիր հանգամանք է քննիչի հա-
մար։ Քննիչի անփոխարինելի օգ-
նական է smartphone-ը, իր տարաբ-
նույթ ծրագրերով և համացանցային 
հասանելիությամբ։ Ժամանակակից 
տեխնիկական վերոհիշյալ սարքե-
րին կատարելապես տիրապետելը 
ժամանակակից քննիչին ներկայաց-
վող պարտադիր պահանջ պետք է 
լինի։  

Թվարկված աշխատանքային 
պայմանները կոչված են ապահովե-
լու քննիչի աշխատանքային ար-
տադրողականությունը` արդյունա-
վետությունը։ Հարկ է նշել, որ ժա-
մանակի սղությունն ու դրա արդյու-
նավետ օգտագործումը քննիչի աշ-
խատանքի հաջողության գրավա-
կանն է։ Նշեմ միայն, որ քրեական 
դատավարության օրենսգրքով 

կարգավորվող բոլոր տեսակի իրա-
վահարաբերությունների ու դրույթ-
ների շուրջ 40 %-ը սահմանափակ-
ված են կոնկրետ ժամկետներով։ 
Բացի այնպիսի կոնկրետ ժամկետ-
ների սահմանումից, ինչպիսիք են 
նախաքննության իրականացման, 
կալանքի տակ պահելու, ձերբակալ-
ման, միջնորդությունների քննարկ-
ման, որոշումները դատախազին 
հանձնելու ժամկետները, օրենքը 
նաև որոշ դեպքերում պարտադրում 
է «անհապաղ» և «անհետաձգելի» 
գործողություններ կատարել։ Եթե 
այս ամենը դիտարկենք այն ֆոնի 
վրա, որ քննիչի վարույթում միաժա-
մանակ լինում են մի քանի քրեա-
կան գործեր, պատկերն ամբողջա-
նում է և հասկանալի դառնում, թե 
ինչ տխուր հետևանքներ կարող են 
լինել, եթե քննիչը չլինի կազմա-
կերպված և ճիշտ չկանոնակարգի 
իր աշխատանքն ու աշխատաժա-
մանակը։  

Աշխատանքի նման ռեժիմը ժա-
մանակի ընթացքում առաջացնում է 
գերհոգնածություն, նյարդայնու-
թյուն, անքնություն և աշխատունա-
կության որոշակի կորուստ։ Այս 
նկատառումներից ելնելով, անհրա-
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ժեշտ է հետևել մի քանի պարզ 
խորհրդի։  

Նախ` ցանկացած կոնկրետ աշ-
խատանք սկսելիս հարկ է պարզել, 
որքանով է այն կարևոր ու նպատա-
կահարմար այդ պահին իրակա-
նացնելու համար, ինչ նպատակ է 
հետապնդում։ Անհրաժեշտ է լայնո-
րեն օգտագործել տեխնիկայի հնա-
րավորությունները, որը մի քանի 
անգամ խնայում է ժամանակը։ Տա-
րատեսակ զեկուցումների վրա ավե-
լորդ ժամանակ չծախսելու համար 
անհրաժեշտ է մշտապես ունենալ 
վարույթում քննվող քրեական գործի 
սխեմատիկ` համառոտ կոնսպեկտն 
ու կարևոր փաստաթղթերի պատ-
ճեները, առանձին թղթապանա-
կում։ Չափազանց արդյունավետ են 
թեյի-սուրճի կարճաժամկետ ընդմի-
ջումները բարդ ու տևական ժամա-
նակ պահանջող աշխատանքներ ի-
րականացնելու ընթացքում։  

Քննիչների մեծ մասը փաս-
տաթղթեր` որոշումներ կազմելու 
համար նախընտրում են աշխատել 
ուշ ժամի կամ գիշերները, երբ 
կողմնակի ազդեցությունները քիչ ե-
ն։ Այն ինչ խոսք ունի իր դրական 
կողմերը` հեշտ կենտրոնանալու, 

ժամանակի անտեղի կորուստներ 
չունենալու առումով, սակայն նման 
կարգով տևական աշխատաոճը 
հանգեցնում է առողջական լուրջ 
խնդիրների։  

 Այս առումով քննիչի աշխատան-
քի առանձնահատկությունը ենթադ-
րում է նաև հոգնածության ու 
հանգստի առանձնահատկություն-
ներ։  

Քանի որ քննիչի աշխատանքը 
մտավոր է, ուստի առաջացնում է 
մկանային պասսիվություն ու նյար-
դային լարվածություն։ Բնականա-
բար, բնության օրենքների համա-
ձայն,  այն կարելի է հանել հակա-
ռակ եղանակով՝ հանգստի դեպքում 
պետք է ստեղծել մկանային լարվա-
ծություն և նյարդային հանգստու-
թյուն։ Կարծում եմ խորհուրդս օգ-
տակար կլինի ոչ միայն քննիչների, 
այլ ընդհանրապես մտավոր գործու-
նեությամբ զբաղվող այլ անձանց 
համար։ Խորհուրդ է տրվում 
հանգստի այնպիսի եղանակներ, ի-
նչպիսիք են երեկոյան զբոսանքը՝ 
մի փոքր արագ ռիթմով, աշխա-
տանքը հողամասում, որսը, ձկնոր-
սությունը, տուրիզմը, լողը, այլ՝ այդ 
թվում էքստրեմալ սպորտաձևերը։ 
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Ընդ որում դրա համար պետք չէ 
սպասել ոչ աշխատանքային օրե-
րին, այլ դրանք պետք է կիրառել 
նաև սովորական՝ ոչ արտառոց, աշ-
խատանքային օրվա վերջին։  

Տեղին է հավանականության տե-
սության հիմնադիր հանճարեղ Ալ-

բերտ Էյնշտեյնի (1879-1955) վե-
րաբերյալ այն պատումը, որ հար-
ևանը տեսնելով նրան նստարանին 
նստած մտածելիս, հարցրել է.  

–Հանգստանու՞մ ես։  
-Ո՛չ, աշխատում եմ,- պատաս-

խանել է հանճարը։ 
Հաջորդ օրը նրան տեսնելով բա-

հով հողը փորելիս՝ հարևանը հարց-
րել է.  

–Աշխատու՞մ ես 
– Ո՛չ, հանգստանում եմ,- հնչել է 

պատասխանը։ Երևույթը կարծում 

եմ հասկանալի է. չէ՞ որ Էյնշտեյնը 
ևս հետազոտող էր։  
 

Քննիչի աշխատանքի  

ներքին պայմանները 

 
Գիտական ուսումնասիրություն-

ներով հաստատվել է, որ մարդու 
աշխատանքի արդյունավետու-
թյունն ուղղակի կապ ունի այն պայ-
մանների հետ, որտեղ նա աշխա-
տում է։ Առավել բարձր ցուցանիշ-
ներ են գրանցվում այն կոլեկտիվնե-
րում, որտեղ բանական ու արդար 
պահանջկոտության ու խիստ հսկո-
ղության հետ միաժամանակ գոյու-
թյուն ունեն ընկերության, վստահու-
թյան, ուշադրության, փոխօգնու-
թյան վրա հիմնված բարի դրացիա-
կան հարաբերություններ։  

Քրեադատավարական օրենքի 
ուժով քննիչն օժտված է ինքնուրույ-
նությամբ, որը ենթադրում է բավա-
կանին բարձր պատասխանատվու-
թյուն և լարվածություն։ Ղեկավար 
կազմի ու հսկող դատախազների 
հետ լարված հարաբերությունները 
միայն վնասում են քննիչի արտադ-
րողականությանը։ Բոլոր քննչական 
կառույցներում աշխատակիցների 
միջև կան պաշտոնական և ոչ պաշ-
տոնական հարաբերություններ։ Ա-
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ռաջինները կարգավորվում են օ-
րենքով, իսկ մյուսները` սովորու-
թյուններով, միանման հայացքնե-
րով, նախասիրություններով, ազատ 
ժամանակը տնօրինելու առանձնա-
հատկություններով։ Այդ հարաբե-
րությունները ժամանակի ընթաց-
քում սերտորեն կապվում են և ուղ-
ղակիորեն ազդում աշխատանքի 
վրա լավ կամ վատ առումով։ Աշխա-
տանքի վայրում հոգեբանական  
մթնոլորտի վիճակը էականորեն 
կախված է այն հանգամանքից, թե 
որքանով են պաշտոնական ու ոչ 
պաշտոնական հարաբերություննե-
րը ներդաշնակ։ Գաղտնիք չէ, որ ոչ 
պաշտոնական հարաբերություննե-
րի ուժով ազդեցությունն ավելի ար-
դյունավետ է, քան պաշտոնական` 
վարչական միջոցներով։  

Կարևոր է, որպեսզի իրավապահ 
կառույցի ղեկավարը գիտակցի, որ 
իր աշխատասենյակից բացի այդ 
շենքում կան նաև այլ տարածքներ, 
որտեղ մարդիկ հավասար դիրքե-
րում քննարկում են իրենց աշխա-
տանքային խնդիրները և շատ դեպ-
քերում անկաշկանդ արտահայտում 
իրենց կարծիքները։ Այս գիտակց-
մամբ կառույց ղեկավարելը միմի-
այն դրական հետևանքներ կարող է 

ունենալ։ Հակառակի մասին արժե 
լռել։  

Համապատասխան քննչական 
կառույցների պաշտոնական բնույ-
թը պահանջում է, որպեսզի դրա 
աշխատակիցները միմյանց հետ 
հարաբերություններում, առնվազն 
ուրիշի ներկայությամբ, լինեն ծայ-
րահեղ հարգալից։ Պաշտոնական 
դիմելաձևը, առավելապես ազգա-
նունով, նախընտրելի է։ Շատ դեպ-
քերում ընդունված է անուն-հայրա-
նունով դիմելաձևը, սակայն դա 
շատ դեպքերում չարաշահվում է, 
մտերմության չափազանցված 
տպավորություն ստեղծելու առու-
մով։  

Չի թույլատրվում առանց հույժ 
կարևորության մտնել քննիչի աշ-
խատասենյակ հարցաքննության 
կամ այլ քննչական գործողության 
իրականացման ժամանակ։ Այս ա-
ռումով ընդունելի է մեր կողմից ժա-
մանակին կիրառված եղանակը։ 
Յուրաքանչյուր քննիչի աշխատա-
սենյակի դռան վերևում տեղադ ր-
ված էր լուսավորվող ցուցիչ` «հար-
ցաքննություն է» գրառմամբ։ Հար-
ցաքննության իրականացման դեպ-
քում քննիչը միացնում էր այն, դրա-
նով իսկ կանխում անհարկի ներ-
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խուժումները իր աշխատասենյակ 
այդ ընթացքում։  

Հարկ է մեծ ուշադրություն տրա-
մադրել կոլեկտիվը համախմբող մի-
ջոցառումներին։ Չէ որ վերջին հաշ-
վով բոլորը կատարում են նույն 
նպատակին միտված աշխատանք` 
պայքարում են հանցավորության 
դեմ։  

Հանցավորության դեմ պայքա-

րելու փոխարեն միմյանց դեմ 

պայքարելուց ավելի մեծ վնասա-

րարություն հասարակությանն ու 

պետությանը չի կարող լինել։  

Ըստ էության իրավապահ մար-
մինների աշխատակիցները, իսկ 
մասնավորապես քննիչները, դա-
վանում են նույն արժեհամակար-
գին, նրանց մտածողությունները 
նույնն են։ Խիստ գնահատելի է փո-
խօգնությունը տարբեր, առավել ևս 
խնդրահարույց իրավիճակներում։ 
Կարևոր դեր ունի խորհուրդ տալը։ 
Քննչական աշխատանքն այնքան 
բարդ գործընթաց է, որ երբեք նույն 
իրավիճակը չի կրկնվում, ուստի 
տարբեր իրադրություններ տարբեր 
լուծումներ են պահանջում։ Միմյանց 
հետ խորհրդակցելը միշտ էլ ծնում է 
ճիշտ ու արդարացված որոշում։ 
Դրանք կարող են լինել ինչպես նա-
խապես կազմակերպված, այնպես 

էլ հընթացս` որևէ քննիչի աշխա-
տասենյակում պատահաբար հա-
վաքվելով։ Հարկ է նշել, որ լավա-
գույն խորհրդակցական խումբը 
չպետք է գերազանցի 5 հոգին։  
Դրանց ընթացքում քննարկվում են 
ինչպես քննչական պրակտիկայում 
առաջացած խնդիրները, այնպես էլ 
քննչական փորձը, տարբեր դատա-
վարական ու քննչական գործողու-
թյունների իրականացման տակտի-
կան ու մեթոդիկան։ Այս կարգով 
ծնված որոշումները սովորաբար  
ճշմարիտ են լինում։  

Անընդունելի են անբարյացկամ 
հարաբերությունները կոլեկտիվի 
ներսում, սակայն սրա հետ մեկտեղ 
չպետք է բացառել տարակարծու-
թյան ու վեճերի բարերար ազդեցու-
թյունը կողմերի վրա։ Որոշ դեպքե-
րում դրանք նույնիսկ օգտակար են 
լինում. տևական ժամանակ նյար-
դային աշխատանքից հոգնած կող-
մերը վիճաբանության արդյունքում 
ելք են տալիս կուտակված հույզե-
րին։ Ելք չունեցող հույզերի վնասա-
կար ազդեցությունը ապացուցված 
փաստ է և լրացուցիչ ապացուցման 
կարիք չունի։ Այնուամենայնիվ վի-
ճել պետք է բանական կանոննե-
րով, հակառակ դեպքում դրանք 
կվերածվեն կոնֆլիկտների։ Չի կա-
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րելի պաշտոնական անհամաձայ-
նություններն ու տարակարծություն-
ները վերածել անձնական հարաբե-
րությունների։  

Քննիչի աշխատանքի  

նպատակը 

Քննիչի առջև ծառացած խնդիր-
ներ են. Ճանաչել հանցագործու-
թյան կամ պատահարի հանգա-
մանքները, հանցագործության 
դեպքում բացահայտել հանցագոր-
ծի անձը, ապացուցել իր ճանաչածն 
ու հետևաբար հանցավորի մեղավո-
րությունը կամ իրադարձության 
մասնակցի անմեղությունը։ Այս ա-
մենը ենթադրում է, որ քննիչի աշ-
խատանքն անպայման պետք է ար-
դյունք ունենա։ Առանց արդյունքի` 

հանցագործության կամ գործի բո-

լոր հանգամանքների բացահայտ-

ման, քննիչի աշխատանքի ար-

տադրողականությունը հավասար 

է զրոյի։  
Առանց արդյունքի քննիչի աշխա-

տանքը սովորական գրասենյա-
կային գրագրի աշխատանք է։ Անհ-
րաժեշտ է տարբերել քննիչ և ար-
ձանագրիչ հասկացությունները։
Ցավոք, ներկայումս գործող քննիչ-
ների մի մասը չի կարողացել հաղ-
թահարել արձանագրիչի սահմա-

նագիծը և վաստակել քննիչ կոչ-
մանն արժանանալու պատիվը։ Ա-
ռանց ստեղծագործելու, տրամաբա-
նելու, վերլուծելու չի կարող քննու-
թյուն տեղի ունենալ։ Առանց սրանց 
ընթացող գործընթացը կարելի է 
անվանել ամեն ինչ, բացի քննու-
թյունից։  

Արդյունքի հասնելու համար 
պետք է անմնացորդ նվիրվել աշ-
խատանքին։ Քննությունն ավարտե-
լուց հետո պետք է անպատասխան 
հարցեր չմնան։ Նույնիսկ մեկ ան-
պատասխան հարցը կարող է տրա-
մագծորեն փոխել գործի ընթացքը։  

Ինչպես գիտության մեջ է, այս-
տեղ ևս իմացության և կատարելու-
թյան հիմքը փորձն է։ Այն ձեռք է 
բերվում տարիների ընթացքում, 
նչպես սեփական, այնպես էլ այլոց 

գործունեությանը ծանոթանալու հի-
ման վրա։ Միայն սեփական փորձի 
հիման վրա քննիչ դառնալը նախ 
ճիշտ չէ, և երկրորդ` բավականին 
երկար ճանապարհ է խոստանում։ 
Այստեղ գլխավորը քննիչների սերն-
դափոխությունը ճիշտ ու գրագետ 
իրականացնելն է, որպեսզի ոչ մի  
փորձառություն ու հմտություն 
պրակտիկայից դուրս չմնա։ Հակա-
ռակ դեպքում դրա դառը  պտուղնե-
րը դատապարտված են ճաշակելու 
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հետագա սերունդները՝ հանցավոր 
աշխարհի կողմից իրենց շահերը 
կոպտորեն, անխնա ու անպատիժ 
ոտնահարելու տեսքով։  

Նախաքննության նպատակն է 

անցյալում կատարված հանցա-

գործության իրադարձության վե-

րականգնումը հետքերի հիման 

վրա, որոնք բացահայտվում են 

քննիչի կողմից, ներկա ժամանա-

կում և ապացուցվում։ 
Պրոֆեսոր Վ.Լ.Վասիլևը գտնում 

է, որ ներկայումս գործող քննիչնե-
րին կարելի է բաժանել պայմանա-
կան չորս խմբի։ Առաջին խումբը 
բնութագրում է որպես «ադեկվատ», 
որն աչքի է ընկնում բարձր պրոֆե-
սիոնալիզմով, ստեղծագործական 
մոտեցումներով, բարձր ինտելեկ-
տուալ հնարավորություններով։ Ե-
րկրորդ խմբին անվանում է «լավ», 
որը տարբերվում է նախկինից նրա-
նով, որ ստեղծագործական մոտե-
ցումը կիրառվում է մեկմեկ, իսկ 
մնացած դեպքերում կիրառում է ք ն-
նության հայտնի սխեմատիկ մե-
թոդները և դրա արդյունքում որոշ 
դեպքերում չի կարողանում բացա-
հայտել հանցագործությունները։ 
Երրորդ և չորրորդ տիպերը պայմա-
նականորեն անվանելով «բավա-
րար» և «վատ»՝ բնութագրում է որ-

պես աշխատանքը, զուտ ղեկավար-
ներից ստացած ցուցումների հիման 
վրա կատարող անձանց, որոնց շա-
հերը ոչ մի ընդհանուր բան չունեն 
իրավապահ գործունեության հետ, 
նույնիսկ որոշ դեպքերում հակա-
սում են դրան (քրեական ուղղվա-
ծություն)։1 

Բնավ չվիճարկելով հարգարժան 
պրոֆեսորի դիտարկումը, խնդրին 
նայելով կրկին փիլիսոփայական 
տեսանկյունից, արձանագրեմ, որ 
լավ կամ վատ քննիչ՝ մասնագիտու-
թյան բովանդակային, փիլիսոփա-
յական առումով, չի լինում։ Ես 
պատկերացնում եմ քննիչին՝ մաս-
նագիտության ամենաբարձր որակ-
ներով միայն։ Մյուսները կարող են 
թերևս կոչվել քննիչի թեկնածու։  

Կամ լինում է քննիչ, կամ չի լի-

նում։ 
«Հանցագործությունը բացա-

հայտվեց» արտահայտությունը խո-
րը իմաստ ունի. այն ենթադրում է 
լարված օրեր, ծանրաբեռնված աշ-
խատանք, անքուն գիշերներ։  

Ամեն դեպքում արդյունքն արժե 
անցած ճանապարհին։ Դա հասկա-
նալու համար այն պետք է անձամբ 
ապրել ու զգալ... 

1  . .,  -
, , 2009, . 155 
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ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ 

1. Քրեական հետապնդումը (մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում: Ուսում-

նական ձեռնարկ: 

Ա. Ղամբարյան: Երևան , 2016:   

Սույն աշխատնքում ներկայացվում են քրեական հետապնդմանն առնչվող տեսա-
կան և գործնական նշանակություն ունեցող մի շարք հարցադրումներ: Աշխա-
տանքը կարող է օգտագործվել դատախազների , քննիչների և հետաքննության 
մարմնի աշխատակիցների վերապատրաստման նպատակով: 
 

2. Իրավաբանական գերոնտոլոգիա 

Ա. Ղամբարյան., Ա. Գասպարյան :  Երևան ,2016 

Աշխատանքում ներկայացվում է իրավական գերոնտոլոգիայի տեսական հի-
մունքները, տարեցների սահմանադրական իրավունքների ընդհանուր հիմքերը: 
Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև տարեցների իրավունքների միջազգային 
իրավական փաստաթղթերին, ինչպես նաև հսկողական կառուցակարգերին:Աշ-
խատանքը կարող է օգտակար լինել մարդու իրավունքներով հետաքրքրվող ան-
ձանց համար: 
 

3. Պետության և իրավունքի տեսություն : Ուսումնական ձեռնարկ: 

 Հեղինակների խումբ: 

Գիտական խմբագիր ՝ Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան : Երևան , 2016 : 
Ուսումնական ձեռնարկում գիտամեթոդական նոր մոտեցումներով ներկայացված 
են պետության և իրավունքի տեսության հիմնական հարցեր՝ շեշտադրում կատա-
րելով պետաիրավական երևույթների և ինստիտուտների սոցիալ – իրավական 
բնույթի , նշանակության և գործողության մեխանիզմների վրա՝ առաջնային պլան 
մղելով մարդու իրավունքների խնդիրը: Ձեռնարկում կարևորվել են կոնկրետ գոր-
ծերով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական վերլուծությունները: 
Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է իրավաբանական բուհերի ուսանողնե-
րի , ասպիրանտների, ինչպես նաև պետության և իրավունքի հիմնախնդիրներով 
հետաքրքրվող բոլոր ընթերցողների համար: 
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4. ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 2015 թվականի սեռական բնույթի հան-

ցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով նախաքննության ըն-

թացքում անչափահաս տուժողների իրավունքների պաշտպանության վիճա-

կի ամփոփում:  Երևան , 2016 :

Ամփոփումն իրականացվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի կազմակերպական – վեր-
լուծական բաժնի և քրեկան գործերի քննության աջակցության վարչության կող-
մից համատեղ:Սույն ամփոփումը տպագրվում է : << Հույս և օգնություն >> հա-
սարակական կազմակերպության կողմից ՝ ԱՄՆ պետքարտուղարության Թ մ-
րամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության  (ԹՊԻՀ)
բյուրոի ֆինանսավորմամբ:
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