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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ

 Դա տա խա զը, քննի չը, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը, հե-
տաքն նութ յան մարմնի պե տը և  հե տաքն նի չը քրեա կան վա րույ թի 
հան րա յին մաս նա կից ներ են, ով քեր դրա կան (պո զի տիվ) պա տաս-
խա նատ վութ յուն են կրում  ի րենց պաշ տո նա կան գոր ծա ռույթ նե-
րը, պար տա կա նութ յուն նե րը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
 Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն ի պաշ տո նե պար տա վոր 
են օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և  կար գով դրսևո րել ակ-
տի վութ յուն, կա տա րել անհ րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն ներ և  ըն դու նել 
ո րո շումներ: Օ րի նակ՝ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա-
զը պար տա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել մար դու ի րա վունք նե րի 
ա պօ րի նի սահ մա նա փա կումնե րը վե րաց նե լու ուղ ղութ յամբ, իսկ 
քնննի չը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել հա մա կող մա նիութ յան նա-
խաքն նութ յուն, քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րել օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով ու ժա մա նա կին:  

Ք րեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն օժտ ված են 
հա րա բե րա կան ինք նու րույ նութ յամբ: Այս պես՝ նա խաքն նութ յան 
և  հե տաքն նութ յան մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց ինք նու րույ նութ յունն ի րա վա չա փո րեն սահ մա նա փակ ված է 
մի կող մից` գե րա տես չա կան վե րահս կո ղութ յամբ, մյուս կող մից` 
նրանց գոր ծու նեութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ ի րա կա-
նաց վում է դա տա խա զա կան հսկո ղութ յուն, կի րառ վում են դա տա-
կան ե րաշ խիք ներ: 

 Գործ նա կա նում հա ճախ օ րենսդ րա կան ոչ հստակ կար գա վո-
րումնե րի պատ ճա ռով և  գե րա տես չա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
հաս տատ ման նպա տա կով քրեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս-
նա կից նե րի միջև ծա գում է ոչ ող ջա միտ և  ինք նան պա տակ հա-
կադ րութ յուն,  ո րի արդ յուն քում տու ժում են քրեա կան ար դա րա-
դա տութ յան ընդ հա նուր խնդիր նե րը, իսկ  մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը մղվում է երկ րորդ պլան:

Ք րեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի միջև հա կադ-
րութ յու նը կա րող է նպաս տել նա խաքն նութ յան ո րա կի բարձ րաց-
մա նը, ե թե այն տե ղա վոր վում է դիա լեկ տի կա յի օ րենք նե րի շրջա-
նակ նե րում: Բ նա կան է, որ կոնկ րետ գոր ծով քննի չը, քննչա կան 
բաժ նի պե տը, հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը կա րող 
են ու նե նալ տար բեր դիր քո րո շումներ: Ե թե դիր քո րո շումնե րի տար-
բե րութ յու նը, հա կա սութ յու նը պայ մա նա վոր ված են բա ցա ռա պես 
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քրեա կան վա րույ թի արդ յու նա վե տութ յան և  օ րի նա կա նութ յան 
ա պա հով ման պա հան ջով, ա պա` նման հա կա սութ յու նը հա մա պա-
տաս խա նում է դիա լեկ տի կա յի հա կադ րութ յուն նե րի միաս նութ-
յան և  պայ քա րի օ րեն քին: Այս պես` դիա լեկ տի կա յի տե սանկ յու նից 
ի րա վա չափ է, երբ դա տա խա զը քննի չին տա լիս է ցու ցումներ, իսկ 
քննի չը, չհա մա ձայ նե լով ցու ցու մին, բո ղո քար կում է այն, կամ դա-
տա խա զը, չհա մա ձայ նե լով քննի չի ո րո շումնե րին, վե րաց նում է 
այն: Քն նի չի և  դա տա խա զի միջև դիա լեկ տի կա կան նման հա կադ-
րութ յու նը նպաս տում է քրեա կան ար դա րա դա տութ յան զար գաց-
մա նը, ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի բարձ րաց մա նը: 

Ք րեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի գոր ծու նեութ-
յան արդ յու նա վե տութ յունն ան մի ջա պես կախ ված է նրանց դա տա-
վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի, դրան ցից բխող լիա զո րութ յուն նե րի 
հստակ տա րան ջա տու մից:  Գործ նա կա նում վա րույ թի հան րա յին 
մաս նա կից նե րի միջև ծա գում են մի շարք վի ճա հա րույց հար ցեր, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են նրանց դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ-
նե րի ոչ հստակ տա րան ջատ մամբ են կամ միմ յանց ի րա վա սութ-
յուն նե րի ո լորտ ներ խուժ մամբ: 

Աշ խա տան քում օգ տա գործ վել են ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի հին-
գե րորդ գու մար ման յո թե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կար գում ընդգրկ-
ված՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի նա խագ ծի 
դրույթ նե րը:

 Սույն աշ խա տան քում ար տա ցոլ ված են հե ղի նակ նե րի մաս-
նա վոր կար ծիք նե րը, ո րոնք կա րող են չհա մընկ նել պաշ տո նա կան 
դիր քո րոշ մա նը: 
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ԳԼՈՒԽ 1 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ  
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1. Ք րեա կան դա տա վա րութ յան պե տաիշ խա նա կան             
լիա զո րութ յուն նե րով օժտ ված մաս նա կից նե րի հա մա-
կար գը

Ք րեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ նե րը քրեա դա տա վա-
րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մաս նա կից ներն են, ով քեր օժտ ված 
են դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րով, պար տա կա նութ յուն նե րով 
կամ լիա զո րութ յուն նե րով և  ի րա կա նաց նում են քրեա դա տա վա-
րա կան գոր ծու նեութ յուն:  Դա տա վա րա գի տութ յան  մեջ  օգ տա -
գործ վում են «քրեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ» և «քրեա -
կան դա տա վա րութ յան մաս նա կից» հաս կա ցութ յուն նե րը: Ա ռան -
ձին հե ղի նակ ներ այն կար ծի քի են, թե քրեա կան դա տա վա րութ-
յան սուբ յեկտ են հա մար վում միայն պե տա կան մար մին նե րը և 
 պաշ տո նա տար ան ձինք, քա նի որ նրանք են պար տա վոր օ րեն քի 
ու ժով ի րա կա նաց նել  քրեա կան  դա տա վա րութ յան  խնդիր նե րը, 
իսկ մյուս ան ձինք հա մար վում են քրեա կան դա տա վա րութ յան 
մաս նա կից ներ1: 

 Գոր ծող քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում «քրեա կան 
դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ» հաս կա ցութ յու նը չի օգ տա գործ վում: 
ՀՀ 1998թ. քր. դատ. օր-ի 6-րդ  հոդ վա ծում առ կա են «քրեա կան 
դա տա վա րութ յան մաս նա կից ներ», «քրեա կան դա տա վա րութ յա-
նը մաս նակ ցող ան ձինք» և «քրեա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող 
մար մին»  հաս կա ցութ յուն նե րը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 6-րդ  հոդ վա ծի 
31-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ դա տա վա րութ յան մաս նա կից ներն են՝ դա-
տա խա զը (մե ղադ րո ղը), քննի չը, հե տաքն նութ յան մար մի նը, ինչ-
պես նաև տու ժո ղը, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րը, նրանց օ րի նա-
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և  ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կաս կած յա լը, 
մե ղադր յա լը, նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, պաշտ պա-
նը, քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նո ղը և ն րա ներ կա յա ցու ցի չը, 
օ րենսգր քի 32-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ քրեա կան դա տա վա րութ յա նը 

1. Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-
процессуальной деятельности и их установление. СПб.: Издательство Р. 
Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С.217-218.
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մաս նակ ցող ան ձինք են՝  դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րը, ըն-
թե րա կան, դա տա կան նիս տի քար տու ղա րը, թարգ մա նի չը, մաս-
նա գե տը, փոր ձա գե տը, վկան, օ րենսգր քի 30-րդ  կե տի հա մա ձայն՝  
քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին ներն են` դա տա րա նը, 
իսկ քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան վա րույ թում` հե տաքն նութ յան 
մար մի նը, քննի չը, դա տա խա զը:

Գ րա կա նութ յան մեջ քրեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ-
նե րի հա մա կար գում ընդգրկ վում են ե րեք խումբ մաս նա կից ներ, 
ո րոնք բա ժան վում են են թախմ բե րի՝

1. Ք րեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ ներ՝
 ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ ներ՝ 

դա տա վոր, դա տա րան,
 քննութ յուն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ ներ՝ քննիչ, քննչա-

կան մարմնի ղե կա վար, հե տաքն նութ յան մարմնի 
պետ, հե տաքն նիչ, դա տա խազ.

2.  Դա տա վա րութ յան կողմ հան դի սա ցող սուբ յեկտ ներ՝
 մե ղադ րան քի կող մի սուբ յեկտ ներ՝ մե ղադ րող, տու ժող, 

քա ղա քա ցիա կան հայց վոր,
 պաշտ պա նութ յան կող մի սուբ յեկտ ներ՝ կաս կած յալ, 

մե ղադր յալ, ան չա փա հաս մե ղադր յա լի օ րի նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ, պաշտ պան, քա ղա քա ցիա կան պա տաս-
խա նող.

3. Ք րեա կան դա տա վա րութ յանն ա ջակ ցող մաս նա կից ներ՝
 ա պա ցույ ցի աղբ յուր հա մար վող ան ձինք՝ վկա, փոր ձա-

գետ, մաս նա գետ,
 վա րույ թի իշ խա նա կան սուբ յեկտ նե րին տեխ նի կա կան 

ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րող ան ձինք՝ թարգ ման, ման-
կա վարժ, դա տա կան նիս տե րի քար տու ղար և  այլն2:

Ք րեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ նե րի նման խմբա վո-
րու մը խիստ պայ մա նա կան է, քա նի որ միև նույն սուբ յեկ տը կա րող 
է միա ժա մա նակ հան դի սա նալ տվյալ հա մա կար գի տար բեր խմբե-
րի  մաս նա կից, օ րի նակ՝ մե ղադր յա լը դա տա վա րութ յան կողմ է, 
իսկ ցուց մունք տա լու դեպ քում՝ դա տա վա րութ յանն ա ջակ ցող մաս-
նա կից: 
2. Калиновский К. Б. Уголовный процесс. http://kalinovsky-k.narod.ru/p/
lecture_notes/ (29.12.2014).
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Ք րեա կան դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ նե րի դա սա կար գու-
մը պայ մա նա վոր ված է նաև քրեա կան դա տա վա րութ յան տի պով: 
Ք րեա կան դա տա վա րութ յան պատ մա կան մո դել ներն են (տի պերն 
են)` մրցակ ցա յին դա տա վա րութ յու նը, ինկ վի զի ցիոն (հե տա խու-
զա կան) և  խա ռը (կի սամր ցակ ցա յին) տի պի դա տա վա րութ յուն-
նե րը: Ք րեա կան դա տա վա րութ յան նշված մո դել նե րի տա րան-
ջատ ման հիմ քում ըն կած են քրեա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի,  պաշ տո նա տար ան ձանց և  ա ռեր ևույթ հան ցա գոր-
ծութ յան հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա ան-
ձանց քրեա դա տա վա րա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: Նշ ված 
ան ձանց փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռուց ված են՝ 1. ողջ դա տա-
վա րութ յան ըն թաց քում դա տա վա րա կան հա վա սա րութ յան վրա, 
2. ողջ դա տա վա րութ յան ըն թաց քում` ան հա վա սա րութ յան վրա, 3. 
մինչ դա տա կան վա րույ թում` ան հա վա սա րութ յան, իսկ դա տա կան 
վա րույ թում` հա վա սա րութ յան վրա3: 

Մր ցակ ցա յին դա տա վա րութ յան դեպ քում քրեա կան վա րույ թի 
հան րա յին մաս նա կից նե րի (քննի չը, հե տաքն նութ յան մար մի նը և 
 դա տա խա զը)  և  ա ռեր ևույթ հան ցա գոր ծութ յան մեջ մե ղադր վող 
ան ձի, նրա պաշտ պա նի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռուց ված են 
դա տա վա րա կան ի րա վա հա վա սա րութ յան սկզբուն քի հի ման վրա, 
որ տեղ մաս նա վո րա պես առ կա է քրեա կան վա րույ թի հան րա յին 
մաս նա կից նե րի և  մե ղադր յա լի (պաշտ պա նի) միջև դա տա վա րա-
կան գոր ծա ռույթ նե րի հստակ տա րան ջա տում, ին չը նշա նա կում 
է, որ վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն ի րա կա նաց նում են մե-
ղադ րա կան գոր ծա ռույթ` հա վա քե լով ա ռա վե լա պես մե ղադ րա  կան 
ա պա ցույց ներ:  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րը չեն ի րա կա-
նաց նում մե ղադր յա լին և  պաշտ պա նին հա տուկ այն պի սի գոր ծո-
ղութ յուն, ինչ պի սին պաշտ պա նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քելն է: 
Մ յուս կող մից, պաշտ պա նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քե լու գոր ծա-
ռույ թը վե րա պահ ված է մե ղադր յա լին և ն րա պաշտ պա նին՝ միև-
նույն ժա մա նակ նրանց հնա րա վո րութ յուն տա լով հա մա պա տաս-
խան ի րա վա կան ե ղա նակ նե րով հա վա քե լու նման ա պա ցույց ներ:

Ինկ վի զի ցոն դա տա վա րութ յան դեպ քում ողջ դա տա վա րութ-
յան ըն թաց քում առ կա է կող մե րի ան հա վա սա րութ յուն, ին չը պայ-
3.   Шестакова С. Д. Генезис метода российского уголовно-процессуального права 
в условиях конвергенции и дивергенции в  англосаксонской и континентальной 
правовых систем: Теоретико-правовое исследование. Автореф. дисс. …  док. 
юрид. наук. СПб., 2004. С. 38. 
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մա նա վոր ված է ոչ միայն մե ղադ րա կան և  պաշտ պա նա կան ա պա-
ցույց նե րի հա վաք ման ո լոր տում ան հա վա սար հնա րա վո րութ յան 
հետ, այլև դա տա վո րի կող մից մե ղադ րա կան բնույ թի գոր ծա ռույթ-
ներ ի րա կա նաց նե լով, ո րի արդ յուն քում պաշտ պա նութ յան կող մը 
մե ղադ րան քի կող մի հա մե մատ հայտն վում է ակն հայտ ան հա վա-
սար վի ճա կում: 

 Խա ռը տի պի դա տա վա րութ յան դեպ քում` վա րույ թի հան-
րա յին մաս նա կից նե րը և  մե ղադր յա լը մինչ դա տա կան վա րույ-
թում գտնվում են դա տա վա րա կան ան հա վա սար, իսկ դա տա կան 
քննութ յան փու լում՝ հա վա սար վի ճա կում: Ն ման ան հա վա սա րութ-
յու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ կա տա րե լու լիար ժեք սուբ յեկտ է հա մար վում միայն 
վա րույ թի հան րա յին մաս նա կի ցը, ում վրա դրված է նաև պաշտ-
պա նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քե լու պար տա կա նութ յուն: Այս 
դեպ քում խա թար վում է դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի տա-
րան ջատ ման տրա մա բա նութ յու նը:  Վա րույ թի հան րա յին մաս նակ-
ցի վրա պաշտ պա նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քե լու պար տա կա-
նութ յու նը դրվում է այն պարզ պատ ճա ռով, որ խա ռը տի պի դա-
տա վա րութ յու նում մե ղադր յա լը և  պաշտ պա նը մինչ դա տա կան վա-
րույ թում չու նեն ա պա ցույց ներ հա վա քե լու բա վա րար ի րա վա կան 
գոր ծիք ներ: Ուս տի խա ռը տի պի դա տա վա րութ յու նում ա պա ցույց-
ներ հա վա քե լու ո լոր տում առ կա ան հա վա սա րութ յու նը վե րաց վում 
է դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջատ ման պա հան ջի 
հաշ վին` վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի վրա դնե լով պաշտ-
պա նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քե լու պար տա կա նութ յուն:

Այս պի սով, դա տա խա զի ու քննի չի դա տա վա րա կան և  ինս տի-
տու ցիո նալ հա րա բե րութ յուն նե րը կախ ված են քրեա կան ար դա-
րա դա տութ յան  մո դե լից: Մր ցակ ցա յին քրեա կան դա տա վա րութ-
յու նում դա տա խա զը և քն նի չը կա րող են հան դես գալ մե ղադ րան-
քի կող մում, քա նի որ այս մո դե լի դեպ քում ոչ ֆոր մա լաց ված մինչ-
դա տա կան վա րույ թը կա ռուց ված է հա վա սա րութ յան սկզբուն քի 
վրա, իսկ փաս տա կան տվյալ ներ հա վա քե լու և դ րանք որ պես 
ա պա ցույց ներ դա տա րան ներ կա յաց նե լու  ո լոր տում պաշտ պա նը 
և  դա տա խազն ու նեն գրե թե հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ: Այս 
մո դե լի պա րա գա յում ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը, լի նե-
լով դա տա խա զի դա տա վա րա կան գոր ծա կալ նե րը, ա ջակ ցում են 
նրանց ձեռք բե րել մե ղադ րա կան բնույ թի փաս տա կան տվյալ ներ 



11

և  որ պես ա պա ցույց՝ ներ կա յաց նել դա տա րան (դա տա խա զա կան 
հե տաքն նութ յուն), իսկ պաշտ պանն իր հեր թին, օգ տա գոր ծե լով 
օ րեն քով տրված հնա րա վո րութ յուն նե րը, ձեռք է բե րում պաշտ պա-
նա կան բնույ թի փաս տա կան տվյալ ներ՝ դա տա րան ներ կա յաց նե-
լու հա մար: Այս մո դե լի պա րա գա յում քննի չը մե ղադ րա կան իշ խա-
նութ յուն կրող է, և  դա տա խա զի հետ կա րող են կազ մել նույ նիսկ 
մեկ միաս նա կան ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի տար րեր4:

Այս հա մա կար գի կողմնա կից նե րից Ա. Ս. Ա լեք սանդ րո վի 
կար ծի քով` ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կի ցը, քննի չը մե ղադ րան քի 
կողմ են և  ի րա կա նաց նում են քրեա կան հե տապնդ ման գոր ծա-
ռույթ, ինչն ըն դու նե լի է իշ խա նութ յան տա րան ջատ ման սկզբուն քի 
վրա կա ռուց ված ի րա վա կան պե տութ յան և մր ցակ ցա յին քրեա-
կան դա տա վա րութ յան հա մար: Քն նի չի մե ղադ րա կան հակ վա-
ծութ յու նը պրո ֆե սիո նա լիզ մի և  հար ձա կո ղա կան ռազ մա վո րութ-
յան հատ կա նիշ է:  Սա կայն հե ղի նա կը հստա կեց նում է, որ այս հա-
մա կար գը կա րող է գո յութ յուն ու նե նալ միայն մրցակ ցութ յան պայ-
ման նե րում, երբ պաշտ պա նութ յան կող մի ակտ իվութ յու նը կա րող 
է հա վա սա րակշ ռել մե ղադ րան քի կող մին5: 

ՀՀ գոր ծող մինչ դա տա կան վա րույ թի սուբ յեկտ նե րի դա սա-
կարգ ման բար դութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րութ յան խա ռը բնույ թով, քա նի որ մինչ դա տա կան վա րույթն 
ու նի ա ռա վե լա պես կի սամր ցակ ցա յին, իսկ դա տա կան վա րույ թը՝ 
մրցակ ցա յին բնույթ: Ինկ վի զի ցիոն մինչ դա տա կան վա րույ թում, 
որ տեղ բա ցա կա յում են կող մե րի հա վա սա րութ յու նը և  դա տա-
վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի հստակ տա րան ջա տու մը, վա րույ թի 
4. ՀՀ-ում դատախազության և քննչական մարմինների ինստիտուցիոնալ 
միավորման և դատախազական հետաքննության ներդրման համար 
անհրաժեշտ է հիմնարար բնույթի երկու փոփոխություն: Նախ` վերանայել 
ՀՀ դատախազության գործառույթների սահմանադրաիրավական 
կարգավորումը և ՀՀ Սահմանադրությունից հանել դատախազության 
գործառույթներն ու լիազորությունները սահմանող դրույթը կամ ՀՀ 
Սահմանադրության մեջ ավելացնել քննության գործառույթ, երկրորդ` 
փոխել ՀՀ քրեական դատավարության մոդելը և պաշտպանության կողմին 
հնարավորություն տալ մեղադրանքի կողմի  (դատախազ, քննիչ) հետ 
հնարավոր հավասար պայմաններում ձեռք բերել փաստական տվյալներ՝ 
որպես ապացույց դատարան ներկայացնելու համար: 
5. Александров А.С. «Обвинительность» должна быть обвинительной, а 
«состязательность» состязательной. Уголовный процесс России. Проблемные 
лекции: учебное пособие (для студентов высших юридических учебных 
заведений). Науч. ред. В.Т.Томин, А.П.Попов и И.А.Зинченко. Пятигорск: Изд., 
« РИА-КМВ» 2014. С. 143-167.
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մաս նա կից նե րը չեն կա րող դա սա կարգ վել ըստ կող մե րի:  Մինչ-
դեռ, ՀՀ 1998թ. քր. դատ. օր-ում քրեա կան դա տա վա րութ յան մինչ-
դա տա կան և  դա տա կան վա րույ թի սուբ յեկտ նե րը դա սա կարգ վել 
են մե ղադ րան քի և  պաշտ պա նութ յան կող մե րի: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
6-րդ  հոդ վա ծի 16-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ կողմն այն մար մին նե րը և  
ան ձինք են, ո րոնք քրեա կան դա տա վա րութ յու նում մրցակ ցա յին 
հի մունք նե րով ի րա կա նաց նում են քրեա կան հե տապն դում կամ 
պաշտ պա նութ յուն, նույն հոդ վա ծի 21-րդ և 22-րդ  կե տե րի հա մա-
ձայն՝ մե ղադ րան քի կողմ են` քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե-
րը`  դա տա խա զը (մե ղադ րո ղը), քննի չը, հե տաքն նութ յան մար մի-
նը, ինչ պես նաև տու ժո ղը, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րը և ն րանց 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ն ման 
կար գա վոր ման պա րա գա յում մինչ դա տա կան վա րույ թում քննի-
չը և  դա տա խա զը դիտ վում են որ պես մե ղադ րան քի կող մի սուբ-
յեկտ ներ, ին չը ՀՀ քրեա կան ար դա րա դա տութ յան հա մար հղի է 
վտանգ նե րով (այս մա սին՝ ստորև):

 Մինչ դա տա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին դա սա կարգ ման` 
վե րը նշված հա մա կար գա յին խնդի րը լու ծե լու նպա տա կով ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի նա խագ ծի հե ղի նակ ներն ի րա վա ցիո րեն հրա ժար վել են 
մինչ դա տա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին ըստ մե ղադ րան քի և 
 պաշտ պա նութ յան կող մե րի դա սա կար գե լու մո տե ցու մից` բա ցա-
ռութ յամբ մինչ դա տա կան վա րույ թում դա տա կան ե րաշ խիք նե րի 
կի րառ ման դեպ քե րի: 

 Մինչ դա տա կան վա րույ թում առ կա են վա րույ թի հան րա յին 
և  մաս նա վոր մաս նա կից ներ:  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից 
են՝ դա տա խա զը, քննի չը, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը, հե-
տաքն նութ յան մարմնի պե տը, հե տաքն նի չը, վա րույ թի մաս նա-
վոր մաս նա կից են՝ մե ղադր յա լը, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի-
չը, պաշտ պա նը, տու ժո ղը, գույ քա յին պա տաս խա նո ղը, տու ժո ղի և 
 գույ քա յին պա տաս խա նո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը և  լիա զոր 
ներ կա յա ցու ցի չը:  Դա տա րա նը թեև չի հա մար վում վա րույ թի հան-
րա յին մաս նա կից, սա կայն որ պես պե տա կան մար մին՝ օժտ ված է 
դա տա վա րա կան-իշ խա նա կան լիա զո րութ յուն նե րով և  գոր ծում է  
հան րայ նութ յան սկզբուն քի հի ման վրա: 
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2. Դա տա խա զա կան և քնն չա կան իշ խա նութ յան                                                                            
մար մին նե րի գոր ծա ռույթ ներն ու                                              
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 

 Կի սամր ցակ ցա յին, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև ինկ վի զի-
ցիոն մո դե լով կազ մա կերպ ված մինչ դա տա կան վա րույ թի պա րա-
գա յում մե ղադ րա կան և քնն չա կան իշ խա նութ յուն նե րի ինս տի տու-
ցիո նալ և  ֆունկ ցիո նալ տա րան ջա տու մը ձեռք է բե րում կար ևոր 
նշա նա կութ յուն:  Պատ ճառն այն է, որ այս դեպ քում պաշտ պա նը 
մինչ դա տա կան վա րույ թում պաշտ պա նա կան ա պա ցույց ներ հա-
վա քե լու հնա րա վո րութ յուն չու նի, ուս տի ա պա ցույց նե րի հա վաք-
ման ո լոր տում դա տա խա զի և  պաշտ պա նի միջև հա վա սար հնա-
րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա մար քննի չը պար տա վոր է ձեռք 
բե րել ինչ պես մե ղադ րա կան, այն պես էլ պաշտ պա նա կան բնույ-
թի ա պա ցույց ներ: Քն նիչն ա պա ցույց նե րի հա վաք ման ո լոր տում 
պետք է հա վա սա րա պես «սպա սար կի» ինչ պես պաշտ պա նին, 
այն պես էլ դա տա խա զին: Ե թե քննի չը ինս տի տու ցիո նալ և  դա տա-
վա րա կան ա ռու մով կախ ված է մե ղադ րա կան (դա տա խա զա կան) 
իշ խա նութ յու նից, ա պա չի կա րող ան կաշ կանդ և  ա նա չառ կեր-
պով հա վա քել ինչ պես մե ղադ րա կան, այն պես էլ պաշտ պա նա կան 
ա պա ցույց ներ:

 Ճիշտ է, դա տա խա զը մինչ դա տա կան վա րույ թի օ րի նա կա-
նութ յան նկատ մամբ պետք է ի րա կա նաց նի ա նա չառ հսկո ղութ-
յուն, վեր հա նի ցան կա ցած, այդ թվում` մե ղադր յա լի ի րա վունք նե րի 
խախտ ման դեպ քե րը, սա կայն դա տա խա զի՝ քրեա կան հե տապն-
դում հա րու ցե լու և  դա տա րա նում մե ղադ րան քի պաշտ պա նութ յան 
գոր ծա ռույթ նե րը չեն կա րող ի րենց ազ դե ցութ յու նը չթող նել մինչ-
դա տա կան վա րույ թում հսկո ղութ յան գոր ծա ռույ թի բո վան դա կութ-
յան և  ա նա չա ռութ յան վրա6:  Մինչհոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ-
յան ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա վա բան Ի.   Շեգ լո վի տը, ու շադ րութ յուն 
դարձ նե լով դա տա խա զի հա կա սա կան կար գա վի ճա կի վրա, նշել 
է, որ դա տա խա զը, լի նե լով մե ղադ րան քի կողմ, ում պատ կա նում է 
դա տա րա նում պե տա կան մե ղադ րանք պաշտ պա նե լու մե նաշ նոր-
հը, չի կա րող զերծ մնալ իր ա պա գա լիա զո րութ յուն նե րից, որ պես-
զի նա խաքն նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լիս 

6. Այս մասին  մանրամասն տես՝ Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Учас-
тие прокурора в ходе предварительного следствия.  М.: Юрлитинформ, 2013. 
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չընկ նի գոր ծի հա մար կոր ծա նա րար նշա նա կութ յուն ու նե ցող միա-
կող մա նիութ յան մեջ, ինչն ար մա տա պես ոչն չաց նում է մե ղադ րան-
քի և  պաշտ պա նութ յան կող մե րի հա վա սա րութ յան գա ղա փա րը: 
 Դա տա խա զութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ինչ քան էլ ա նա չառ լի նեն, 
չեն կա րող վեր կանգ նել ա պա գա մե ղադ րո ղի կար գա վի ճա կից, 
ո րի հետ ևան քով, բնա կան է, դա տա խա զը հակ ված է լի նում վեր 
հա նել ա ռա վե լա պես մե ղադ րող և  ոչ թե մե ղադր յա լին ար դա րաց-
նող ա պա ցույց ներ7:

ՀՀ քննչա կան և  դա տա խա զա կան իշ խա նութ յան փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի բնույթն ամ բող ջա կան պատ կե րաց նե լու հա մար 
պետք է հա մա ռոտ անդ րա դառ նալ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր-
ջա նում քննի չի և  դա տա խա զի կար գա վի ճա կի զար գաց ման պատ-
մութ յա նը:  Նախ նշենք, որ  Ցա րա կան  Ռու սաս տա նում 1862թ-ին 
Ա լեք սանդր 2-րդի կող մից հաս տատ վել էր «Ք րեա կան դա տա վա-
րութ յան հիմնա կան դրույթ նե րը», ո րով դա տա կան քննի չի գոր ծա-
ռույթ նե րը տա րան ջատ ված էին մե ղադ րա կան և  վար չա կան (ոս-
տի կա նա կան) իշ խա նութ յու նից: Նշ ված ակ տի հա մա ձայն՝ քննի չը 
ձեռք էր բե րել ո րո շա կի ինք նու րույ նութ յուն:  Թեև քննի չի գոր ծու-
նեութ յու նը  դա տա խա զի հսկո ղութ յան ներ քո է, սա կայն նա դա-
տա րա նում կա րող էր վի ճար կել դա տա խա զի ո րոշ ցու ցումներ8: 

 Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յու նից հե տո քննչա կան և  դա-
տա խա զա կան իշ խա նութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի հար ցը դար-
ձավ ակ տիվ քննար կումնե րի ա ռար կա: Ն. Վ. Կ րի լեն կո յի կար-
ծի քով` դա տա խա զը չպետք է փո խա րի նի քննի չին, իսկ Ա.  Յա. 
 Վի շինս կին կողմ էր նա խաքն նութ յան և  դա տա խա զա կան հսկո-
ղութ յան մեր ձեց մա նը: Նշ ված հար ցը քննարկ վեց  Խորհր դա յին 
ար դա րա դա տութ յան գոր ծիչ նե րի V-րդ  հա մա ժո ղո վում (1924թ.), 
որ տեղ Ա.  Վի շինս կին զե կու ցող էր և ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
հար ցե րով բա նաձ ևի հե ղի նակ: Ն րա կար ծի քով դա տա խա զը և 
քն նի չը միև նույն ան ձի դրսևո րումներն են, այդ իսկ պատ ճա ռով 
քննի չը պետք է լի նի դա տա խա զի օգ նա կան, քա նի որ քննի չը յու-
րա հա տուկ «փոքր» դա տա խազ է9: Ա.  Վի շինս կու գա ղա փար նե րը 
7.  Щегловитов И. Прокуратура на предварительном следствии. Юридический 
вестник, 1887, т. 26, С. 89-90. Մեջբերումն ըստ՝ Ижнина Л.П., Олисов Р.Ю. 
Процессуальная свобода следователя: история и современность. Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород: Изд-
во ННГУ, 2002, Вып. 1 (5). С. 217.
8. Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития 
следственной, судебной и прокурорской власти. М.: Изд. НОРМА, 2013. С. 48.
9. Մեջբերումն ըստ՝ Ижнина Л.П., Олисов Р.Ю. Процессуальная свобода 
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հե տա գա յում ար տա ցոլ վե ցին օ րենսդ րութ յան մեջ, ո րով և ս կիզբ 
դրվեց քննի չի դա տա վա րա կան, կազ մա կեր պա կան և  ծա ռա յո ղա-
կան կախ վա ծութ յա նը դա տա խա զից: 

 Տե սութ յան մեջ նշվում է, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ձևա-
վոր ված պրակ տի կա յի հա մա ձայն՝ դա տա խա զը քննութ յան նկատ-
մամբ ի րա կա նաց նում էր ման րու քա յին խնա մա կա լութ յուն, ին չը 
լիո վին վե րաց րեց ստեղ ծա գոր ծա կան նա խաքն նութ յուն ի րա կա-
նաց նե լու հա մար քննի չի անհ րա ժեշտ ինք նու րույ նութ յու նը և  ան-
կա խութ յու նը: Այս ա մե նի հետ ևան քով քննի չը վե րած վեց  դա տա-
խա զի հանձ նա կա տա րի, տեխ նի կա կան կա տա րո ղի10: Պ.Ի. Ս տուչ-
կան նշում էր, որ վե րա փո խումնե րի հետ ևան քով նա խաքն նութ յան 
մար մի նը դար ձավ դա տա խա զութ յանն օ ժան դակ՝ մե ղադ րան քի 
մար մին11:

Ա.  Վի շինս կու՝ «քննի չը փոքր դա տա խազ է» գա ղա փա րը և 
դ րա օ րենսդ րա կան ար տա ցո լումն իր կնի քը թո ղեց քրեա կան դա-
տա վա րութ յան հե տա գա զար գաց ման վրա:  Դա տա խա զից կախ-
ված և  մե ղադ րա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող քննի չի կեր պարն 
ար մա տա վոր վեց խորհր դա յին և  հետ խորհր դա յին ի րա վամ տա-
ծո ղութ յան մեջ:  Նույ նիսկ` ան կա խա ցած  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յու նում շա րու նա կում է գե րիշ խել քննի չի և  դա տա խա զի միա-
ձուլ ված կեր պա րի մա սին պատ կե րա ցու մը, ո րից ձեր բա զատ վե լը 
դեռ կպա հան ջի եր կար տա րի ներ: 

Քն նի չի և  դա տա խա զի ինս տի տու ցիո նալ միա ձուլ ման մա սին 
Ա.  Վի շինս կու գա ղա փա րի վտան գա վո րութ յու նը դրսևոր վեց ոչ 
այն քան քննչա կան և  դա տա խա զա կան մար մին նե րի ինս տի տու-
ցիո նալ և  գոր ծառ նա կան ա ռու մով սխալ կա ռու ցե լու քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ, որ քան որ այն կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ 
մինչ դա տա կան վա րույ թում մե ղադր յա լի պաշտ պա նութ յան ի րա-
վուն քի հա մար:  Մինչ դա տա կան վա րույ թում, ընդ հա նուր առ մամբ, 
следователя: история и современность. Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002, Вып. 1 (5). С. 
216-222.
10. Рагинский М. Тарасов-Родионов П. Предварительное следствие за 20 лет. 
Советское государство и право, 1955, № 4, С. 39, Олисов Р. Ю. Соотношение 
процессуальной самостоятельности следователя и прокурорского надзора в 
отечественном досудебном производстве. Автореф. дисс. … канд. юрид.наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 15.
11. Մեջբերումն ըստ՝ Власова Н.А., Шамарова В.М. Ретроспективный анализ 
развития следственного аппарата в россии. Вестник екатерининского 
института № 1 (25) 2014. С. 38. 
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ա պա ցույց հա վա քե լու մե նաշ նոր հը վե րա պահ ված է քննի չին, իսկ 
մե ղադր յա լը և  պաշտ պա նը զրկված են ինք նու րույն ա պա ցույց ներ 
հա վա քե լու ի րա վուն քից:  Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում մի  մե ղադր-
յա լը և  պաշտ պա նը զրկված են ա պա ցույց հա վա քե լու հնա րա վո-
րութ յու նից, իսկ քննի չը, ով պետք է ձեռք բե րեր նաև պաշտ պա-
նա կան ա պա ցույց ներ, կրում է  «քննի չը և  դա տա խա զը միև նույն 
ան ձի դրսևո րումն են» վի շինսկ յան գա ղա փա րա խո սութ յու նը: 

Ո րոշ հե ղի նա կա վոր դա տա վա րա գետ ներ նշում են քննի չի 
կող մից մե ղադ րա կան և  պաշտ պա նութ յան, ինչ պես նաև գոր ծի 
լուծ ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մա սին12: Այս պես`  Ի. Լ. 
 Պետ րու խինն այն կար ծի քին է, որ քննի չը, ստու գե լով մե ղադ րան-
քին հա կադր վող վար կած նե րը, հան դես է գա լիս ի շահ պաշտ պա-
նութ յան կող մի, այ սինքն` մեկ ան ձի մեջ հա մա տեղ վում են մե ղադ-
րան քի և  պաշտ պա նութ յան գոր ծա ռույթ նե րը13: Քն նի չի միա ժա մա-
նակ մե ղադ րա կան և  պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա-
նաց նե լու մա սին դա տո ղութ յուն նե րը հա կա սում են մար դու հո գե-
բա նութ յան տար րա կան պա հանջ նե րին: Վ.  Նա ժի մո վը նշում է, որ 
մար դու գի տակ ցութ յու նը չի հան դուր ժում «երկ վութ յուն», ուս տի 
միև նույն ան ձը, որ պես կա նոն, չի կա րող միա ժա մա նակ ի րա կա-
նաց նել տար բեր ուղղ վա ծութ յան գոր ծա ռույթ ներ 14: Ս. Ա.  Շեյ ֆե րը 
նշում է, որ քննի չը չի կա րող չզգալ ներ քին երկ վութ յուն՝ ի րեն ըն-
կա լե լով մի կող մից` որ պես քրեա կան հե տապնդ ման սուբ յեկտ, ով 
պար տա վոր է վեր հա նել մե ղադր յա լի մե ղա վո րութ յունն ա պա ցու-
ցող հան գա մանք ներ, մյուս կող մից` որ պես հե տա զո տող, ով հար-
կադր ված է հեր քել ինքն ի րեն՝ ձեռք բե րե լով մե ղադ րան քի հետ 
ան հա մա տե ղե լի հան գա մանք ներ15: Լ. Վ.  Գո լով կոն նման ի րա վի-
ճա կը գնա հա տում է որ պես ֆան տաս տիկ դա տա վա րա կան էկ լեկ-

12. Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция не ви но-
вности. Под ред. Савицкий В. М. М.: Наука, 1984. С.37-38, Савицкий В.М. 
Государственное обвинение в суде. М.: Наука, 1971. С. 58, Химичева Г. П. 
Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003. С.  59-60.
13. Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в 
России. Ч. 1. М.: 2004. С. 23.
14. Нажимов В. П. Психологические основы учения об уголовно-процессуальных 
функциях. Правоведение. 1983. № 5. С. 52 – 58.
15. Шейфер С. А. Российский следователь - исследователь или преследователь. 
Российская юстиция. 2010. № 11. http://www.juristlib.ru/book_9738.html 
(31.12.2014..)
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տի կա16, որ տեղ միա ձուլ վում են միմ յանց բա ցա ռող եր ևույթ ներ և 
 դա տա վա րա կան ո ճեր17: Ա.Վ. Ս միր նովն ար դա րա ցիո րեն նշում է, 
որ քննի չը պետք է զբաղ վի ոչ թե հե տապնդ մամբ, այլ փաս տե-
րի հե տա զոտ մամբ, նա ոչ թե պետք է  ձևա կեր պի պաշ տո նա կան 
մե ղադ րանք, այլ կազ մի քննութ յան արդ յունք նե րի մա սին եզ րա-
կա ցութ յուն18: Այս ա ռու մով` ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը` ըստ ո րի 
քրեա կան դա տա վա րութ յան առ կա մո դե լի պայ ման նե րում քննի չը 
ոչ թե մե ղադ րան քի կողմ է, այլ ա նա չառ հե տա զո տող19:

ՀՀ քրեա կան ար դա րա դա տութ յու նում շա րու նա կում է գե-
րիշ խել դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ նե րի մե ղադ րա կան հա կու մը: 
Ընդ ո րում, ե թե դա տաքն նութ յան ըն թաց քում դա տա վո րի մե ղադ-
րա կան հա կումն ու նի լա տեն տա յին և  ոչ հա մա կար գա յին բնույթ, 
ա պա նա խաքն նութ յան մե ղադ րա կան ուղղ վա ծութ յունն ա ռա վել 
ցայ տուն դրսևոր վում է քննի չի աշ խա տան քում, ով օ րեն քի ու ժով և 
 բա ցա հայտ ի րեն նույ նա կա նաց նում է մե ղադ րա կան գոր ծա ռույթ 
ի րա կա նաց նող սուբ յեկ տի հետ: Քն նի չի՝ որ պես մե ղադ րան քի 
կող մի օ րենսդ րա կան և  հո գե բա նա կան նույ նա կա նա ցումն ար գե-
լա փա կում է  ՀՀ քր. դատ. օր-ի 17-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սում ամ-
րագր ված այն պա հան ջի կեն սա գոր ծու մը` ըստ ո րի քննի չը պար-
տա վոր է ձեռ նար կել սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված բո լոր մի-
ջո ցա ռումնե րը` գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  
օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման հա մար, պար զել ինչ պես կաս կած յա լի 
և  մե ղադր յա լի մե ղա վո րութ յունն հիմնա վո րող, այն պես էլ նրանց 
ար դա րաց նող, ինչ պես նաև նրանց պա տաս խա նատ վութ յու նը 
մեղ մաց նող և  ծան րաց նող հան գա մանք նե րը:  Գործ նա կա նում 
քննի չի կող մից պաշտ պա նա կան ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու պա-
հան ջը դառ նում է ոչ ի րա կան:
16. Էկլեկտիզմ՝ տարբեր սկզբունքների, տեսակետների, հայացքների 
մեխանկիկական՝ սկզբունքայնությունից զուրկ միացում: Տես Մալխասեանց 
Ս. Հայերեն Բացատրական Բառարան: Հայկական ՍՍՌ Պետական 
Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1944, էջ 47։
17. Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного 
уголовно-процессуального права. Государство и право. 2002. N 5. С. 54.
18. Смирнов А. В. О процессуальной независимости следователя, за-
щитника и обеспечении законных интересов личности в уголовном 
процессе. Предварительное следствие в условиях правовой реформы: 
Сб. науч. тр. Ред. В.С. Шадрин. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991. С. 31-37.
19. Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного 
расследования в истории, теории и практике уголовного процесса 
России: монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006.  С. 23. Гуськова А. П. 
К вопросу о процессуальной функции следователя. Вестник Оренбургского 
госу дарственного университета. № 3. 2013 С. 62.
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Այս պի սով, քննի չի` որ պես մե ղադ րան քի կող մի մաս նակ ցի 
վտան գա վո րութ յու նը դրսևոր վում է նրա նում, որ քննութ յան մե-
ղադ րա կան ուղղ վա ծութ յան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում 
են մե ղադր յա լը և  պաշտ պա նը:  Տե սութ յան մեջ նշվում է, որ քիչ չեն 
այն դեպ քե րը, երբ պաշտ պա նը միջ նոր դում է ան ձին հար ցաքն-
նել որ պես վկա, սա կայն նա, հար ցաքնն վե լով պաշտ պա նի բա ցա-
կա յութ յամբ, վե րած վում է «առ ո չինչ» վկա յի, քա նի որ հար ցաքն-
նութ յան ժա մա նակ վկա յի հայտ նած տե ղե կութ յուն նե րը պատ շաճ 
կեր պով չեն ար տա ցոլ վում հար ցաքն նութ յան ար ձա նագ րութ յան 
մեջ20:  Ի.  Մի խայ լովս կա յան նույն պես նշում է, որ քննչա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի բո վան դա կութ յան մեջ 
ար տա ցոլ ված տե ղե կատ վութ յու նը շատ դեպ քե րում քննիչն ըն կա-
լում է ոչ ամ բող ջա կան եւ ոչ հա մար ժեք21:  Կար ծում ենք, որ նման 
պրակ տի կա յի պատ ճառն այն է, որ քննիչն ի րա վա բա նո րեն և 
 հո գե բա նո րեն (մտա ծո ղութ յամբ) դեռևս շա րու նա կում է լի նել մե-
ղադ րան քի կողմ, նրա կող մից մե ղադր յա լին ար դա րաց նող ա պա-
ցույց ներ հա վա քե լու պա հան ջը զուտ տե սա կան դա տո ղութ յուն է, 
ո րը, թեև ու նի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 17-րդ 
 հոդ ված), սա կայն, ի րա վա կան ռեա լիզ մի տե սանկ յու նից, այն չի 
ար տա ցոլ վում քննչա կան մար մին նե րի աշ խա տան քում: Քն նիչ նե-
րի հո գե բա նութ յան և  ի րա վամ տա ծո ղութ յան մեջ ամ րապնդ ված է 
այն գա ղա փա րը, որ նրանք կոչ ված են ձեռք բե րե լու միայն դա տա-
րա նում մե ղադ րանք պաշտ պա նե լու հա մար դա տա խա զին անհ-
րա ժեշտ ա պա ցույց ներ:  Հան րութ յան հա մար քննի չի գոր ծա ռույթն 
ըն կալ վում և բ նո րոշ վում է ա ռա վե լա պես մե ղադ րա կան ուղղ վա-
ծութ յամբ:  Բա ցա ռիկ են այն դեպ քե րը, երբ քննի չի  հա մա կող մա-
նի քննութ յան արդ յուն քում ձեռք են բեր վում ար դա րաց նող ա պա-
ցույց ներ, իսկ ա ռան ձին գոր ծե րով քրեա կան հե տապն դու մը դա-
դա րեց վում է միայն այն ժա մա նակ, երբ սպառ վել են ա մեն գնով 
մե ղադ րա կան ա պա ցույց ներ «ձեռք բե րե լու» ե ղա նակ նե րը և լ րա-
ցել են կա լան քի ա ռա վե լա գույն ժամ կետ նե րը: Ն ման դեպ քե րում` 
քննի չը թեև նա խա պես գի տակ ցում և  կան խա տե սում է քրեա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու ան խու սա փե լիութ յու նը, միև նույն 
է` շա րու նա կում են քրեա կան վա րույ թը մինչև կա լան քի ժամ կե տի 
լրա նա լը: 
20. Маджитов А. Депонирование доказательств защиты на стадии 
расследования. http://skachate.ru/pravo/107376 /index.html(12.08.2014).
21. Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию  в уголовном 
процессе. М.: Проспект, 2006, С. 126.
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 Նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ դա տա խա-
զա կան հսկո ղութ յան և  ա նա չառ քննութ յան գոր ծա ռույթ նե րի տա-
րան ջատ ման նպա տա կով 2006-2007թթ. « Դա տա խա զութ յան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քում, ՀՀ քր. դատ. օր-ում կա տար ված փո փո խութ-
յուն նե րով դա տա խա զութ յան հա մա կար գից հան վե ցին քննչա կան 
ստո րա բա ժա նումնե րը և  ու ժը կորց րած ճա նաչ վե ցին դա տա խա զի 
կող մից քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու և դ րանց մաս-
նակ ցե լու վե րա բեր յալ դա տա վա րա կան մի շարք նոր մեր:  Միև նույն 
ժա մա նակ, պետք է փաս տել, որ գոր ծող ՀՀ քր. դատ. օր-ով դա-
տա խազն ամ բող ջութ յամբ ձեր բա զատ ված չէ քննութ յան գոր ծա-
ռույ թի տար րե րից: Այս պես, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 34-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ հե տաքն նութ յան մար մի նը, քննի չը և  դա տա խա-
զը հան ցա գոր ծութ յան մեջ կաս կած վող ան ձին կա րող են ձեր բա-
կա լել, հար ցաքն նել, (ընդգ ծու մը՝ հեղ), նրա նկատ մամբ կի րա ռել 
դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց ներ, ինչ պես նաև որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վել և  մե ղադ րանք ա ռա ջադ րել սույն օ րենսգր-
քով նա խա տես ված հիմ քե րով և  կար գով, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ 
 հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի 5-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ նա խաքն նութ յան և 
 հե տաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա-
կա նաց նե լիս դա տա խազն ի րա վա սու է նաև դի մել դա տա րան` մե-
ղադր յա լի նկատ մամբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ-
րե լու և ն րան կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու, 
նա մա կագ րութ յան, փոս տա յին, հե ռագ րա կան և  այլ հա ղոր դում-
նե րի վրա կա լանք դնե լու, հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը 
լսե լու, բնա կա րա նի խու զար կութ յան միջ նոր դութ յուն նե րով: Նշ-
ված նոր մե րով պահ պան վել են դա տա խա զի կող մից քննչա կան և 
 դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու լիա զո րութ-
յուն նե րը՝ հար ցաքն նել ձեր բա կալ վա ծին, նա մա կագ րութ յան, փոս-
տա յին, հե ռագ րա կան և  այլ հա ղոր դումնե րի վրա կա լանք դնե լու, 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը լսե լու, բնա կա րա նի խու զար-
կութ յան միջ նոր դութ յուն նե րով դի մել դա տա րան22: 
22. Կարծում ենք մինչդատական վարույթում օրինականության ապահովման 
նպատակով դատախազի կողմից դատախազական գործողության 
կատարումն ինքնին չի հակասի ՀՀ Սահմանադրությանը, եթե դրա 
նպատակներ է դատավարական հարաբերություններին վերաբերող բողոք-
ների լուծման նպատակով քննիչի, հետաքննության մարմնի աշխատակցի 
գործողությունների, որոշումների օրինականության և հիմնավորվածության 
ստուգումը: Վերը նշված նպատակին հասնելու համար դատախազի կողմից 
դատախազական գործողությունների կատարումը չի կարող համարվել 
քննության գործառույթ, քանի որ դրանց կատարմամբ ապացույց ձեռք չի 
բերվում:
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Ա վե լին, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 202-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա-
ձայն՝ հիմ քե րի առ կա յութ յան դեպ քում քննի չը, դա տա խա զը պատ-
ճա ռա բան ված ո րո շում են կա յաց նում ան ձին որ պես մե ղադր յալ 
ներգ րա վե լու մա սին:  Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր, երբ 
քննի չի վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծով դա տա խա զը կա-
յաց նում է ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րո շում, 
սա կայն վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չը հա մա ձայն չէ այդ ո րոշ-
ման ի րա վա կան կամ փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ: Նշ ված 
ի րա վի ճա կի հիմնա կան խնդիրն այն է, որ օ րեն քով նա խա տես ված 
չէ դա տա խա զի՝ որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րոշ ման դեմ 
քննի չի կող մից ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նե լու ի րա վա կան ըն թա-
ցա կարգ: Ուս տի, քննի չը, հա մա ձայն չլի նե լով դա տա խա զի ո րոշ-
մա նը, իր ներ քին հա մոզ մուն քին հա կա ռակ, պետք է այդ ո րոշ ման 
հի ման վրա մե ղադ րանք ա ռա ջադ րի տվյալ ան ձին23:

Այս պի սով, քննչա կան և  դա տա խա զա կան իշ խա նութ յան մար-
մին նե րի ֆունկ ցիո նալ տա րան ջատ ման և քն նի չի աշ խա տան քում 
մե ղադ րա կան հակ վա ծութ յու նը նվա զեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
են հետև յալ նվա զա գույն քայ լե րը.

1. Քն նի չը հան դես չի գա լիս մե ղադ րան քի կող մում և  ի րա-
կա նաց նում է ա նա չառ քննութ յուն: Ինչ պես նշվեց, ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի նա խագ ծում քննի չը դիտ վում է ոչ թե մե ղադ-
րան քի կողմ, այլ վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից: 

2. Քն նի չը նա խաքն նութ յան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ 
պետք է կազ մի եզ րա կա ցութ յուն, ո րի հի ման վրա դա տա-
խազն ի րա կա նաց նում է մե ղադ րան քի տնօ րին ման գոր-
ծա ռույթ՝ հա րու ցում է քրեա կան հե տապն դում և  ան ձին 
ներգ րա վում է որ պես մե ղադր յալ կամ մեր ժում է քրեա-
կան հե տապնդ ման հա րու ցու մը,  կամ կազ մում մե ղադ րա-

23.  ՀՀ քր. դատ. օր-ի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ մեղադրանքը 
պետք է առաջադրվի տվյալ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին 
քննիչի կողմից (ընդգծումն՝ հեղ) որոշումն ընդունելու պահից ոչ ուշ, քան 
48 ժամվա ընթացքում, սակայն բոլոր դեպքերում ոչ ուշ, քան մեղադրյալի 
ներկայանալու կամ նրան բերման ենթարկելու օրը: Նշված նորմի տառացի 
մեկնաբանումից բխում է, որ քննիչը մեղադրանք է առաջադրում իր կողմից 
որպես մեղադրյալ ներգարվելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում: Օրենքով 
հստակ կարգավորված չէ դատախազի ընդունած՝ որպես մեղադրյալ 
ներգրավելու մասին որոշման հիման վրա քննիչի կողմից մեղադրանք 
առաջադրելու իրավիճակը: 



21

կան եզ րա կա ցութ յուն և  գործն ու ղար կում է դա տա րան24: 
Ո րո շա կի մա սով ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծով այս հար-
ցը նույն պես կար գա վոր վել է: Այս պես` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
նա խագ ծով տա րան ջատ վել են քրեա կան հե տապն դում 
հա րու ցե լու (որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու), քրեա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և  վա րույ թը կար ճե լու ո լոր-
տում քննի չի և հս կող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը: 
Այս պես`  Նա խագ ծի 191-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րա-
յին քրեա կան հե տապն դու մը հա րուց վում է ան ձին որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին հսկող դա տա խա զի ո րոշ-
մամբ:  Դա տա խազն ի րա վա սու է ան ձին որ պես մե ղադր-
յալ ներգ րա վել ինչ պես իր նա խա ձեռ նութ յամբ, այն պես էլ 
քննի չի միջ նոր դութ յամբ (այս մա սին տե՛ս հա ջորդ գլխում): 
 Սա կայն  Նա խագ ծով մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ-
մում է ոչ թե դա տա խա զը, այլ քննի չը: 

3. Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը. պոստ 
ֆակ տում դա տա խա զա կան հսկո ղութ յուն և պ րոակ-
տիվ գե րա տես չա կան վե րահս կո ղութ յուն

Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը քննի չի հա յե ցո-
ղութ յամբ՝ ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ ման հի ման վրա օ րեն-
քով նա խա տես ված ո րո շումներ ըն դու նե լու և  դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու լիա զո րութ յուն ներն են: Քն նի չի դա-
տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յան տար րերն են՝ 1. քրեա կան դա-
տա վա րութ յան խնդիր նե րը լու ծե լու ու ղի նե րի ընտ րութ յան ա զա-
24. Գրականության մեջ մի շարք հեղինակներ նշում են, որ քննիչը չպետք 
է կայացնի քրեական հետապնդմանն առնչվող որոշումներ՝ անձին որպես 
մեղադրյալ ներգրավելու որոշում, մեղադրական եզրակացություն: Անձի 
կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ ապացույցներ ձեռք 
բերելու դեպքում քննիչը քրեական գործի նյութերը իր եզրակացության 
հետ միասին,  ուղարկում է դատախազին, իսկ դատախազը որոշում է 
կայացնում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և արարքին քրեա-
իրավական գնահատական տալու մասին: Քննիչի աշխատանքում մեղա-
դրական ուղղվածությունը վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է փոխել 
նախաքննության ավարտման կարգը՝ սահմանելով, որ մեղադրական 
եզրակացություն կազմում է հսկող դատախազը, իսկ պաշտպանը պարտավոր 
է կազմել պաշտպանական եզրակացություն: Այս մասին տես՝ Лавдаренко 
Л. И. Функция следователя в российском уголовном процессе (проблемы 
реализации, перспективы развития). Автореф. дисс. … канд. юрид.наук. М.: 
2001, Картохина О. А. Начало и прекращение уголовного преследования 
следователями органов внутренних дел. Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. 
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/kartoh/02.htm (06.01.2015.).
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տութ յու նը, 2. մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում  իր կար ծի քը 
պնդե լու քննի չի հնա րա վո րութ յու նը, 3. քննի չի դա տա վա րա կան 
ակ տի վութ յու նը, 4. քննի չի ըն դու նած ո րո շումնե րի և  կա տար վող 
գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յան, հիմնա վոր վա ծութ յան և 
դ րանք ժա մա նա կին կա տա րե լու ե րաշ խիք նե րը, 5. քննի չի ո րո-
շումնե րի և  գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ գե րա տես չա կան վե-
րահս կո ղութ յու նը, դա տա խա զա կան հսկո ղութ յու նը և  դա տա կան 
վե րահս կո ղութ յու նը, 6. քննի չի անձ նա կան պա տաս խա նատ վութ-
յու նը գոր ծո ղութ յուն նե րը օ րի նա կան, հիմնա վոր ված և  ժա մա նա-
կին կա տա րե լու հա մար25:

Գ րա կա նութ յան մեջ «քննի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ-
նութ յուն» հաս կա ցութ յա նը զու գա հեռ օգ տա գործ վում է նաև 
«քննի չի ան կա խութ յուն» հաս կա ցութ յու նը:  Հե ղի նակ նե րի մի մա-
սը, նկա տի ու նե նա լով քննի չի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ գե րա-
տես չա կան վե րահս կո ղութ յու նը և  դա տա խա զա կան հսկո ղութ յու-
նը, բա ցա ռում են քննի չի ան կա խութ յան գա ղա փա րը26, հե ղի նակ-
նե րի մեկ այլ խումբ քննի չի ան կա խութ յան ներ քո հաս կա նում է 
հսկող և  վե րահս կող մար մին նե րի ո րո շումնե րը քննի չի բո ղո քարկ-
ման հնա րա վո րութ յու նը սահ մա նող ի րա վա կան նոր մե րի հա մա-
կարգ27: Ն կա տի ու նե նա լով, որ հսկող դա տա խա զը և քնն չա կան 
մարմնի ան մի ջա կան ղե կա վարն ի րա վա սու են քննի չին տալ ցու-
ցումներ, ուս տի քննի չը չի կա րող ան կախ լի նել հսկո ղութ յուն և 
 վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րից:  Դա տա խա զի և 
քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի ու քննի չի հա րա բե րութ յուն նե րում 
կի րա ռե լի է «դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յուն» հաս կա ցութ-
յու նը:  Գ րա կա նութ յան մեջ ար դա րա ցիո րեն նշվում է, որ քննի չի 
ան կա խութ յու նը դրսևոր վում է դա տա վա րութ յան այլ մաս նա կից-
նե րի,  ա ռան ձին պաշ տո նա տար ան ձանց և  քա ղա քա ցի նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: Այս դեպ քում քննի չի ան կա խութ-
յու նը բա ցար ձակ է, քա նի որ օ րեն քով ար գել վում է քննի չի գոր-

25. Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя 
по УПК РФ. Автореф.  дисс. … канд. юрид.наук. Краснодар, 2012. С. 8.
26. Гуляев А. П. Правовые основы управления следственным аппаратом 
органов внутренних дел. Организация работы следственного отдела. М.: 1977. 
С. 21.
27. Бабич А. В. Процессуальная самостоятельность и независимость  
следователя как основа его статуса в уголовном судопроизводстве. Автореф. 
дисс. … канд. юрид.наук. Саратов, 2012. С. 9.
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ծու նեութ յան որ ևէ մի ջամ տութ յուն28: Այս պես` «ՀՀ Քնն չա կան կո-
մի տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ 
քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յո ղի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
մա նը մի ջամ տելն ար գել վում է:  Թեև նշված հոդ վա ծում որ ևէ բա-
ցա ռութ յուն նա խա տես ված չէ, սա կայն քննչա կան կո մի տեի ծա-
ռա յո ղի գոր ծու նեութ յա նը մի ջամ տե լու ար գել քը չի տա րած վում ՀՀ 
քր. դատ. օր-ով նա խա տես ված հսկող դա տա խա զի և քնն չա կան 
մարմնի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ-
ցութ յամբ քննի չի գոր ծու նեութ յան մի ջամ տութ յան դեպ քե րի վրա:

Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը դա տա խա զից: 
Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յունն ի րա վա կան ար ժեք 
է ձեռք բե րում դա տա վա րա կան այն մո դել նե րում, որ տեղ քննչա-
կան իշ խա նութ յունն ինս տի տու ցիո նալ և  ծա ռա յո ղա կան ա ռու մով 
ա ռանձ նաց ված է դա տա խա զա կան իշ խա նութ յու նից, իսկ քննութ-
յան խնդիրն է հա մա կող մա նի հե տա զոտ ման մի ջո ցով վեր հա նել 
ինչ պես մե ղադ րա կան, այն պես էլ պաշտ պա նա կան ա պա ցույց-
ներ:  Դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յամբ օժտ ված քննի չը, զերծ 
մնա լով մե ղադ րա կան հակ վա ծութ յու նից, իր ներ քին հա մոզ մուն քի 
հի ման վրա և  օ րեն քով սահ ման ված կար գով պետք է ի րա կա նաց-
նի ա նա չառ և  հա մա կող մա նի քննութ յուն: 

Քն նիչն ինք նու րույն է ո րո շում նա խաքն նութ յան ժամ կետ նե-
րի շրջա նակ նե րում քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման 
ժա մա նա կը և  հեր թա կա նութ յու նը, այս կամ այն փաս տա կան 
տվյա լը ձեռք բե րե լու դա տա վա րա կան ե ղա նա կը: Այս ա ռու մով` 
դա տա խազն ի րա վա սու չէ քննի չին հանձ նա րա րել քննչա կան գոր-
ծո ղութ յուն կա տա րե լու կոնկ րետ ժամ կետ ներ, քա նի որ քննի չը 
նա խաքն նութ յան ընդ հա նուր ժամ կետ նե րի շրջա նակ նե րում ինք-
նու րույն է ո րո շում կոնկ րետ քննչա կան գոր ծո ղութ յան կա տար-
ման ժամ կե տը: Աս վածն ի հար կե չի նշա նա կում, որ քննիչն ու նի 
բա ցար ձակ հա յե ցո ղութ յուն ո րո շե լու քննչա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի կա տար ման ժամ կե տը:  Նախ` ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի կա տար ման ժամ կետ նե րը սահ ման ված են օ րեն քով, 
օ րի նակ՝ քննի չը պար տա վոր է մե ղադր յա լին հար ցաքն նել նրան 
մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լուց հե տո` ան հա պաղ, բայց ոչ ուշ, քան 24 

28.  Францифоров Ю. В., Ванин Д. В. Функциональное назначение деятельности 
следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе. Изд. 
Юрлитинформ. М.: 2013. С 169.
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ժամ վա ըն թաց քում (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 212-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մաս): 
 Բա ցի այդ, քննի չը պետք է քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա-
րի ժա մա նա կին, ին չը նշա նա կում է, որ քննչա կան գոր ծո ղութ յան 
կա տա րու մը չպետք է լի նի ոչ վա ղա ժամ, ոչ էլ ու շա ցած: Քն նիչն ի 
պաշ տո նե պետք է հրա տապ և  ա ռաջ նա հերթ կա տա րի բո լոր այն 
ան հե տաձ գե լի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնց ու շա ցու մը 
կա րող է հան գեց նել ա պա ցույց նե րի կորս տի: 

Քն նի չի ինք նու րույ նութ յան տի րույ թում է գտնվում փաս տա-
կան տվյալ նե րը ձեռք բե րե լու դա տա վա րա կան ե ղա նա կի ընտ-
րութ յու նը: Քն նիչն իր վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծի շրջա-
նակ նե րում ինք նու րույն է ո րո շում այս կամ այն փաս տա կան տվյա լը 
ձեռք բե րե լու հա մար ա ռա վել նպա տա կա հար մար քննչա կան գոր-
ծո ղութ յան տե սա կը: Այս ա ռու մով` դա տա խա զը ցու ցու մում պետք 
է սահ մա նի, թե ինչ փաս տա կան տվյալ ներն են անհ րա ժեշտ իր 
սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րը և  լիա զո րութ յուն ներն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար, իսկ այդ փաս տա կան տվյալ նե րի ձեռք բեր-
ման ե ղա նա կը ո րո շում է քննի չը: Օ րի նակ՝ դա տա խա զը ցու ցու մում 
չպետք է նշի, թե քննիչն այս կամ այն փաս տա կան տվյա լը պետք 
է ձեռք բե րի խու զար կութ յան կամ առգ րավ ման մի ջո ցով: Քն նի-
չը, ել նե լով կոնկ րետ քրեա կան գոր ծի հան գա մանք նե րից և  հաշ-
վի առ նե լով տվյալ հան ցա գոր ծութ յան քննութ յան մե թո դի կա յի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինք նու րույն է ո րո շում փաս տա կան 
տվյա լը ձեռք բե րե լու դա տա վա րա կան ե ղա նա կը:

Ինչ պես նշվեց, խորհր դա յին և  հետ խորհր դա յին ժա մա նա-
կաշր ջա նում դա տա խա զը ղե կա վա րում էր նա խաքն նութ յու նը, 
դա տա խա զի հետ նա խա պես հա մա ձայ նեց վում էր քննի չի դա տա-
վա րա կան ինք նու րույ նութ յան տի րույ թում գտնվող մի շարք հար-
ցեր:  Պետք է նշել, որ նա խաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա խա զա-
կան ման րու քա յին «խնա մա կա լութ յունն» ու ներ նաև օբ յեկ տիվ 
պատ ճառ ներ:  Նախ` ՀՀ ոս տի կա նութ յան հա մա կար գում գոր ծող 
քննիչ նե րը դա տա խա զա կան իշ խա նութ յու նը դի տում էին որ պես 
օ պե րա տիվ ստո րա բա ժա նումնե րի՝ նա խաքն նութ յան նկատ մամբ 
կի րառ վող ներ գոր ծութ յա նը հա կազ դե լու գոր ծուն մի ջոց: Ոս տի-
կա նութ յան հա մա կար գում գոր ծող քննիչ նե րը հա ճախ նա խընտ-
րում էին ի րենց ինք նու րույ նութ յան ո րո շա կի մաս զի ջել դա տա խա-
զա կան մար մին նե րին, ո րով հնա րա վոր էր խու սա փել օ պե րա տիվ 
ստո րա բա ժա նումնե րի ոչ ի րա վա չափ ազ դե ցութ յու նից: 
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 Բա ցի այդ, քննիչ նե րի նկատ մամբ դա տա խա զութ յան «խնա-
մա կա լութ յու նը» պայ մա նա վոր ված էր նաև գե րա տես չա կան 
քննչա կան ստո րա բա ժա նումնե րի և դ րանց ղե կա վար նե րի մաս-
նա գի տա կան և  կազ մա կեր պա կան կա րո ղութ յուն նե րով:  Դա տա-
խազ նե րը, նկա տի ու նե նա լով քննիչ նե րի մաս նա գի տա կան ու նա-
կութ յուն նե րի ո րա կը, ինք նու րույն գոր ծե լու ցածր կա րո ղութ յուն-
նե րը, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում` նաև քննչա կան բաժ նի պե տի 
կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե րի իս պառ բա ցա կա յութ յու-
նը, հա ճախ կա տա րում էին կազ մա կեր պա կան բնույ թի այն պի-
սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք հա տուկ էին քննչա կան բաժ նի պե-
տին: Քն նիչ նե րը, կա րիք ու նե նա լով մե թո դա կան և  ին տե լեկ տո ւալ 
ա ջակ ցութ յան, հա ճախ այդ պի սիք փնտրում և ս տա նում էին ոչ թե 
քննչա կան բաժ նի պե տի, այլ դա տա խա զի աշ խա տա սեն յա կում:

Ար տա գե րա տես չա կան քննչա կան մարմնի ձևա վոր ման պայ-
ման նե րում քրեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա նա յու մը բնա կան գոր ծըն թաց է: «ՀՀ 
Քնն չա կան կո մի տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դուն մամբ սկիզբ դրվեց 
դա տա խա զութ յու նից և  գե րա տես չութ յուն նե րից նա խաքն նութ յան 
մար մին նե րի է ման սի պա ցիա յի գոր ծըն թա ցին:  Նա խաքն նութ յան 
կազ մա կերպ ման հար ցում ծան րութ յան կշի ռը դա տա խա զութ յու-
նից պետք է տե ղա փոխ վի նա խաքն նութ յան մարմնի ղե կա վա րի 
տի րույթ:  Բանն այն է, որ գործ նա կա նում մեկ քրեա կան վա րույ թի 
շրջա նա կում չի կա րող փաս տա ցի առ կա լի նել եր կու ու ժեղ ղե կա-
վար (կազ մա կեր պիչ)՝  քննչա կան բաժ նի պետ և հս կող դա տա-
խազ: Ն ման ի րա վի ճա կը, նույ նիսկ դա տա խա զի և  բաժ նի պե տի 
լիա զո րութ յուն նե րի հստակ տա րան ջատ ման պա րա գա յում, պա-
րու նա կում է կոնֆ լիկ տո գեն ի րա վի ճակ, ո րից խու սա փե լու տար-
բե րակ նե րից է քրեա կան դա տա վա րութ յուն պրոակ տիվ քննչա-
կան բաժ նի պետ և  պոստ ֆակ տում հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
դա տա խազ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մո դե լի ներդ րու մը:   Պոստ 
ֆակ տում դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան մա սին նշվում է նաև 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան նոր օ րենսգր քի հա յե ցա կար գի 
4.4-րդ  կե տում. « Թեև նա խաքն նութ յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ 
գտնվում է դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան ներ քո, և քն նի չի կող-
մից ըն դուն վող ո րո շումնե րը և  ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րը 
դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան պար տա դիր օբ յեկտ են, սա կայն 
հաշ վի առ նե լով բա ցա ռա պես քննի չի կող մից քննութ յան գոր ծա-
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ռույ թի ի րա կա նաց ման հան գա ման քը և  ել նե լով քննի չի` որ պես 
նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի, օ րի նա-
պա հութ յան կան խա վար կա ծից, դա տա խա զը կա րող է ստու գել 
ըն դուն ված ո րոշ ման կամ կա տար ված գոր ծո ղութ յան օ րի նա կա-
նութ յու նը, ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում ձեռ նար կել օ րի նա կա-
նութ յան խախ տումնե րի վե րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումներ»: 

 Պոստ ֆակ տում դա տա խա զա կան հսկո ղութ յուն նշա նա կում 
է, որ դա տա խազն ստու գում է ար դեն իսկ կա տար ված դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ըն դուն ված ո րո շումնե րի օ րի նա կա-
նութ յու նը:  Դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան նման ո ճի պա րա գա-
յում քննի չը դա տա խա զի հետ նա խա պես չի հա մա ձայ նեց նում իր 
գոր ծո ղութ յուն նե րը` բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով ուղ ղա կի նա խա-
տես ված դեպ քե րի: 

Ընդ ո րում,  պա սիվ դա տա խա զա կան հսկո ղութ յու նը են-
թադ րում է նաև դա տա խա զի կող մից քրեա կան գործ պա հան ջե-
լու բա ցար ձակ հա յե ցո ղա կան լիա զո րութ յան սահ մա նա փա կում: 
Օ րեն քով պետք է սահ ման վեն դա տա խա զի պատ ճա ռա բան ված 
ո րոշ մամբ քրեա կան գոր ծը պա հան ջե լու հիմ քե րը, օ րի նակ՝ դա-
տա խա զը կա րող է քրեա կան գոր ծը պա հան ջել, ե թե առ կա է քննի-
չի գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ բո ղոք, բա ցար կի միջ նոր դութ-
յուն, կամ օ րեն քով դա տա խա զին պար տա դիր հանձն ման են թա-
կա դա տա վա րա կան ո րո շումնե րի օ րի նա կա նութ յունն ստու գե լիս 
(օ րի նակ՝ քրեա կան գործ հա րու ցե լու, որ պես մե ղադր յալ ներգ րա-
վե լու ո րո շում և  այլն): 

Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը քննչա կան 
բաժ նի պե տից:  Պոստ ֆակ տում դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան 
դեպ քում վե րա նում է քննի չի նկատ մամբ դա տա խա զի ման րու քա-
յին խնա մա կա լութ յու նը, սա կայն արդ յո՞ք  այն ա կա մա յից չի վե րա-
փոխ վի քննի չի նկատ մամբ քննչա կան բաժ նի պե տի ման րու քա յին 
խնա մա կա լութ յամբ, արդ յո՞ք  այն չի ու նե նա նույն բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը:  Դա տա վա րա գի տութ յան մեջ նշվում է, որ քննի չի 
դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յունն ան հա մա տե ղե լի է ցան կա-
ցած ղե կա վար ման հետ, սա կայն այս դեպ քում քննի չի դա տա վա-
րա կան ինք նու րույ նութ յան և քնն չա կան բաժ նի պե տի իշ խա նա-
կան լիա զո րութ յուն նե րի միջև առ կա է դիա լեկ տի կա կան հա կա-
սութ յուն, քա նի որ այն նպաս տում է  քննի չի ինք նու րույ նութ յան 
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դրսևոր մա նը, և լ րիվ, օբ յեկ տիվ, բազ մա կող մա նի ու արդ յու նա վետ 
քննութ յա նը29: 

 Կար ծում ենք` քննչա կան բաժ նի պե տի իշ խա նա կան և  վար-
չա կան լիա զո րութ յուն նե րով քննի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ-
նութ յան սահ մա նա փա կու մը մե ղադր յա լի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան հա մար և քն նի չի մե ղադ րա կան ուղղ վա ծութ յան ձևա-
վոր ման ա ռու մով չի կա րող ու նե նալ նույն բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րը, ինչ որ քննի չի կախ վա ծութ յու նը մե ղադ րա կան իշ խա նութ-
յու նից: Քնն չա կան բաժ նի պե տը չի ի րա կա նաց նում մե ղադ րա կան 
գոր ծա ռույթ ներ, նա, ի տար բե րութ յուն դա տա խա զի, կաշ կանդ ված 
չէ դա տա րա նում մե ղադ րանք պաշտ պա նե լու գոր ծա ռույ թով: Այս 
ա ռու մով` պա տա հա կան չէ, որ Վ.Ս.  Շադ րի նը քննի չի ոչ բա վա-
րար դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը դի տում է մարդ կանց 
ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու պատ ճառ նե րից մե կը30: 

Քնն չա կան բաժ նի պե տը պա տաս խա նա տու է նա խաքն նութ-
յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար, ուս տի քննի չի նկատ-
մամբ քննչա կան բաժ նի պե տի ազ դե ցութ յու նը չի կա րող կամ 
չպետք է ծնի միա կող մա նի և  մե ղադ րա կան ուղղ վա ծութ յամբ նա-
խաքն նութ յուն: 

 Ցան կա նում ենք քննչա կան բաժ նի պե տի և քն նի չի դա տա վա-
րա կան ինք նու րույ նութ յան հար ցը քննար կել ի րա վա կան ռեա լիզ մի 
տե սանկ յու նից:  Բանն այն է, որ կա րե լի է տե սա կան-գա ղա փա րա-
կան և  նույ նիսկ օ րենսդ րա կան հար թութ յու նում խո սել քննչա կան 
բաժ նի պե տից քննի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յան մա-
սին, սա կայն ի րա կան կյան քում քննի չի լայն ինք նու րույ նութ յունն 
օբ յեկ տի վո րեն ի րա տե սա կան չէ: Քն նի չը քննչա կան բաժ նի պե տի 
հետ գտնվում է ոչ միայն դա տա վա րա կան, այլև աշ խա տան քա յին, 
ծա ռա յո ղա կան և  մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ, ո րոնք 
չեն կա րող ի րենց ազ դե ցութ յու նը չթող նել քննի չի դա տա վա րա կան 
ինք նու րույ նութ յան վրա:  Սա ի րա կա նութ յուն է, ո րը  պետք է նկա-
տի ու նե նալ և  փոր ձել հա վա սա րակշ ռել քննի չի հա րա բե րա կան 
դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը և  գե րա տես չա կան վե րահս-
կո ղութ յու նը:
29. Влезько Д. А.  Проблемы организационных функций начальника  
следственного отделения (отдела) в расследовании. Автореф. дисс. … канд. 
юрид.наук.  Краснодар, 2002. С. 19.
30.  Шадрин В. С. Обеспечение прав личности и предварительное расследование 
в уголовном процессе. Государство и право 1994. № 4. С 100.
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Քնն չա կան բաժ նի պե տը, թեև չու նի քննի չի ո րո շումնե րը վե-
րաց նե լու լիա զո րութ յուն, սա կայն պրոակ տիվ գե րա տես չա կան 
վե րահս կո ղութ յան դեպ քում կա րող է կան խել քննի չի հնա րա վոր 
դա տա վա րա կան և ն յու թաի րա վա կան խախ տումնե րը, քննչա կան 
սխալ նե րը, ո րի պա րա գա յում նվա զում են դա տա խա զի կող մից 
քննի չի ո րո շումնե րը վե րաց նե լու դեպ քե րը:  

Կր կին նշենք, որ սույն աշ խա տան քում բաժ նի պե տի պրոակ-
տիվ վե րահս կո ղութ յու նը (աշ խա տաո ճը) քննարկ վում է ոչ թե 
ի րա վա կան դոգ մա տի կա յի, այլ ի րա վա կան ռեա լիզ մի հար թութ-
յու նում: Պ րոակ տիվ վե րահս կո ղութ յուն (աշ խա տաո ճը) ա սե լով` 
նկա տի ու նենք բաժ նի պե տի` որ պես ղե կա վա րի քննչա կան հնա-
րա վոր սխալ նե րը կան խե լու հար ցում նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը 
և ք րեա կան գոր ծե րի քննութ յան ո րա կի հա մար պա տաս խա նատ-
վութ յան ստանձ նու մը: Քնն չա կան բաժ նի պե տը կա րող է ի րա կա-
նաց նել պրոակ տիվ գե րա տես չա կան վե րահս կո ղութ յուն, ե թե նա 
օժտ ված է կազ մա կեր պա կան և  ին տե լեկ տո ւալ բա վա րար ու նա-
կութ յուն նե րով: Քն նի չի աշ խա տու նա կութ յու նը, նրա աշ խա տան-
քի կա յու նութ յու նը և  արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է քննչա կան 
բաժ նի պե տի` որ պես պրոակ տիվ ղե կա վա րի անձ նա յին, ին տե լեկ-
տո ւալ հատ կա նիշ նե րից և  ղե կա վար ման ո ճից: 

 Քնն չա կան բաժ նի պե տը, քննի չի հետ լինելով մշտա կան աշ-
խա տան քա յին և  ծա ռա յո ղա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ, 
կա րող է ի րա կա նաց նել ան մի ջա կան և  ա նընդ հատ վե րահս կո-
ղութ յուն: Պ րոակ տիվ գոր ծե լա ոճ ու նե ցող քննչա կան բաժ նի պե տը 
քննի չին ցու ցա բե րում է մե թո դա կան և  ին տե լեկ տո ւալ ա ջակ ցութ-
յուն, նա խա պես ու սումնա սի րում է նրա կազ մած դա տա վա րա կան 
փաս տաթղ թե րի նա խագ ծե րը, քննի չի հետ քննար կում և  հաս տա-
տում է քննութ յան պլա նը, քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար-
ման տակ տի կա կան հնարք նե րը և  այլն: Քնն չա կան բաժ նի պե տի 
պրոակ տիվ կազ մա կեր պա կան և  ին տե լեկ տո ւալ ա ջակ ցութ յու նը 
հատ կա պես կար ևոր վում է նո րան շա նակ քննիչ նե րի պա րա գա-
յում:  Միև նույն ժա մա նակ, ստրա տե գիա կան ի մաս տով քննչա կան 
բաժ նի պե տի ա ջակ ցութ յու նը և  մի ջամ տութ յու նը պետք է նպա տա-
կաուղղ ված լի նեն քննի չի նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան ու նա կութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը և  զար գաց մա նը, և  ոչ 
թե այդ հատ կա նիշ նե րի ոչն չաց մա նը: 
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 Թեև ի րա վա կան ռեա լիզ մի տե սանկ յու նից քննի չի դա տա վա-
րա կան ինք նու րույ նութ յու նը քննչա կան բաժ նի պե տից խիստ հա-
րա բե րա կան է, սա կայն ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված են 
քննի չի ինք նու րույ նութ յան նվա զա գույն ե րաշ խիք ներ.

1. Դա տա վա րա կան հա րա բե րութ յուն նե րում քննի չի ան մի ջա-
կան վե րա դա սի ինս տի տու տի ներդ րում: «ՀՀ Քնն չա կան կո մի տեի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է բազ մաս տի ճան 
վե րա դա սութ յան հա րա բե րութ յուն ներ: Այս պես` քննչա կան կո մի-
տեի նա խա գա հը վե րա դաս է քննչա կան կո մի տեի բո լոր ծա ռա-
յող նե րի հա մար: Քնն չա կան կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լը վե-
րա դաս է իր հա մա կարգ ման ներ քո գտնվող քննչա կան կո մի տեի 
բո լոր ծա ռա յող նե րի հա մար: Քնն չա կան կո մի տեի ստո րա բա ժան-
ման պե տը վե րա դաս է տվյալ ստո րա բա ժան ման բո լոր ծա ռա յող-
նե րի հա մար: Ս տաց վում է, որ ստո րա բա ժան ման քննի չը կա րող է 
ու նե նալ ե րեք վե րա դաս՝ քննչա կան կո մի տեի նա խա գահ, նրա տե-
ղա կալ և ս տո րա բա ժան ման պետ:  Սա կայն քրեա դա տա վա րա կան 
հար աբե րութ յուն նե րում ա ռանձ նաց վում են քննի չի վե րա դա սի և  
ան մի ջա կան վե րա դա սի լիա զո րութ յուն նե րը: Ան մի ջա կան վե րա-
դաս հան դի սա ցող քննչա կան բաժ նի պե տը հետ ևում է ի րեն ան-
մի ջա կա նո րեն են թա կա քննիչ նե րի վա րույ թում գտնվող քրեա կան 
գոր ծե րով քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ժա մա նա կին կա տա րե-
լուն, նա խաքն նութ յան և  կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կետ նե րը 
պահ պա նե լուն, դա տա խա զի ցու ցումնե րը և  այլ քննիչ նե րի հանձ-
նա րա րութ յուն նե րը կա տա րե լուն,  ի րեն ան մի ջա կա նո րեն են թա-
կա քննիչ նե րին ցու ցումներ է տա լիս ի րենց վա րույ թում գտնվող 
քրեա կան գոր ծե րով ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա-
տա րե լու վե րա բեր յալ:  Ընդ ո րում, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193.1-րդ  հոդ-
վա ծի 9-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քննի չը տվյալ վա րույ թի շրջա նակ նե-
րում ու նի մեկ ան մի ջա կան վե րա դաս31: Նշ ված լիա զո րութ յուն նե րը 
միայն ան մի ջա կան վե րա դա սին վե րա պա հե լով՝ օ րենս դի րը փոր-
31. Վ. Վ. Տոմինն առաջարկում է նվազագույնի հասցնել վարույթն 
իրականացնող մարմնի վերադասների թիվը, քանի որ այն հակասում 
է վարույթն իրականացնող մարմնի ինքնուրույնության սկզբունքին: 
Մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի ճակատագրի համար պատասխանատու 
է ոչ թե քննչական բաժնի պետը կամ դատարանի նախագահը, այլ քննիչը 
կամ դատավորը, ում վարույթում գտնվում է քրեական գործը: Томин В.Т. 
Насущные проблемы современной отечественной уголовной юстиции. 
Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие (для 
студентов высших юридических учебных заведений). Науч. ред. В.Т.Томин, 
А.П.Попов и И.А.Зинченко. Пятигорск: Изд., « РИА-КМВ» 2014. С. 68.
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ձել է գե րա տես չա կան բազ մաս տի ճան վե րա դա սութ յան պայ ման-
նե րում հնա րա վո րինս ա պա հո վել քննի չի դա տա վա րա կան ինք-
նու րույ նութ յու նը, բա ցա ռել նույն գոր ծի շրջա նակ նե րում տար բեր 
վե րա դաս նե րի կող մից նույն քննի չին տա րաբ նույթ ցու ցումներ 
տա լու ի րա վի ճա կը: 

2. Քն նի չին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան են-
թար կե լու ո լոր տում զսպում նե րի և  հա կակ շիռ նե րի կա ռու ցա կար-
գե րի ներդ րում: Քն նի չին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ-
յան են թար կե լու ո լոր տում քննչա կան մարմն  ի ղե կա վա րի ձեռ քում 
տա րաբ նույթ լիա զո րութ յուն նե րի կենտ րո նա ցու մը ոչ ի րա վա չափ 
կեր պով սահ մա նա փա կում է քննի չի ինք նու րույ նութ յու նը: Ան թույ-
լատ րե լի է կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու, ի րա վա խախտ-
ման փաստն ու ան ձի մե  ղա վո րութ յու նը հաս տա տե լու և  տույ ժի 
տե սակն ընտ րե լու ու կի րա ռե լու լիա զո րութ յուն նե րի կենտ րո նա-
ցու մը մե կ ան ձի ձեռ քում: Այդ նպա տա կով` «ՀՀ Քնն չա կան կո մի -
տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես վել է քննչա կան կո մի  տեի 
կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղով, ո րի կազ մում ընդգրկ վում են ոչ 
մի այն ՀՀ քննչա կան կո մի  տեի վի ճա կա հա նութ յամբ ընտր ված ծա-
ռա յող ներ, այլև   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի և 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վար չա պե տի կող մի ց հա մա պա-
տաս խա նա բար  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի 
աշ խա տա կազ մի ց և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յան աշ խա տա կազ մի ց նշա նակ ված եր կո ւա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ:   Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղովը, ըստ էութ յան, կի սադա-
տա կան մար մի ն է, ո րը ո րո շում է կար գա պա հա կան խախտ ման 
փաս տի առ կա յութ յու նը, կա տար ված խախտ ման մե ջ քննչա-
կան կո մի  տեի ծա ռա յո ղի մե  ղա վո րութ յան հար ցը, իսկ կար գա պա-
հա կան տույ ժե րը քննչա կան կո մի  տեի ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ 
կի րա ռում է քննչա կան կո մի  տեի նա խա գա հը` բա ցա ռութ յամբ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի: Օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է 
նաև ՀՀ քննչա կան կո մի  տեի նա խա գա հի կող մի ց «լիա զո րութ յուն-
նե րի դա դա րե ցում» կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու հա յե ցո-
ղութ յու նը:  Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը ՀՀ քննչա կան կո-
մի  տեի նա խա գա հի հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դութ յան դեպ քում 
ո րո շում է «լիա զո րութ յուն նե րի դա դա րե ցում» կար գա պա հա կան 
տույժ կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յան հար ցը:
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Օ րենս դի րը փոր ձել է կար գա պա հա կան վա րույ թում ՀՀ 
քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի և  Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո-
ղո վի լիա զո րութ յուն նե րի տա րան ջատ մամբ ա պա հո վել քննիչ նե-
րի ինք նու րույ նութ յու նը, սա կայն ըն կել է մեկ այլ ծայ րա հե ղութ յան 
մեջ: ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հին ներ հա տուկ գոր ծա դիր 
բնույ թի ո րոշ լիա զո րութ յուն ներ վե րա պահ վե լու է  Կար գա պա հա-
կան հանձ նա ժո ղո վին, ո րի հետ ևան քով խախտ վել է գոր ծա ռույթ-
նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քը: Այս պես, «ՀՀ քննչա կան կո մի-
տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կար գա պա հա կան խախտ ման փաս տի առ թիվ քննչա կան կո մի-
տեի ծա ռա յո ղի նկատ մամբ կար գա պա հա կան վա րույթ կա րող է 
հա րուց վել կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ՝ քննչա-
կան կո մի տեի նա խա գա հի, նրա տե ղա կա լի կամ կար գա պա հա-
կան հանձ նա ժո ղո վի որ ևէ ան դա մի միջ նոր դութ յամբ:  Կար գա պա-
հա կան վա րույթ հա րու ցե լու լիա զո րութ յու նը գոր ծա դիր բնույ թի 
լիա զո րութ յուն է, որն ա ռա վե լա պես պետք է վե րա պահ վեր ոչ թե 
 Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վին, այլ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի 
նա խա գա հին:  

 Կար գա պա հա կան խախտ ման փաս տի առ կա յութ յան, կա-
տար ված խախտ ման մեջ քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յո ղի մե ղա-
վո րութ յան հար ցի ո րո շումն ան կախ  Կար գա պա հա կան հանձ նա-
ժո ղո վին վե րա պա հե լով՝ ե րաշ խա վոր վում է քննի չի ինք նու րույ-
նութ յու նը ոչ միայն վե րա դա սից, այլև դա տա խա զից: « Դա տա-
խա զութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ  հոդ վա ծի  6-րդ  մա սի հա-
մա ձայն՝ հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը կա րող է 
դի մել հե տաքն նութ յուն կամ նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նող հա-
մա պա տաս խան մարմնին` հե տաքն նութ յուն կամ նա խաքն նութ-
յուն ի րա կա նաց նող ան ձի նկատ մամբ ծա ռա յո ղա կան քննութ յուն 
անց կաց նե լու միջ նոր դութ յամբ:  Միջ նոր դութ յունն ու ղարկ վում 
է խախ տում թույլ տված պաշ տո նա տար ան ձի վե րա դա սին, ո վ 
պար տա վոր է այն ստա նա լուց հե տո` մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում, 
սկսել ծա ռա յո ղա կան քննութ յու նը:

ՀՀ ոս տի կա նութ յան քննիչ նե րի նկատ մամբ դա տա խազ նե-
րի միջ նոր դութ յամբ ի րա կա նաց վող ծա ռա յո ղա կան քննութ յան 
պրակ տի կա յի ու սումնա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ծա ռա յո ղա-
կան քննութ յան ըն թաց քում ՀՀ ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս-
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խան ստո րա բա ժա նումնե րը, դա տա խա զի միջ նոր դութ յուն նե րում՝ 
քննի չին վե րագր վող խախ տումներն ըն դու նե լով որ պես հաս տատ-
ված ճշմար տութ յուն ներ և  գոր ծի հան գա մանք ներն ու կար գա պա-
հա կան խախտ ման առ կա յութ յունն ա ռանց խո ր վեր լու ծե լու, որ-
պես կա նոն, քննիչ նե րին են թար կում էին կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան: Ն ման պրակ տի կան հա կա սում էր ոչ միայն 
ան ձին ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու 
սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րին, այլև ստեղ ծում էր դա տա խա-
զից քննի չի ա նուղ ղա կի վար չա կան կախ վա ծութ յան վի ճակ: 

 Կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղովն իր գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում ա ռան ձին ու սումնա սի րում է քննիչ նե րին վե րագր վող 
յու րա քանչ յուր ա ռեր ևույթ խախ տում և դ րա կա պակ ցութ յամբ 
կազ մա կեր պում ա ռան ձին քվեար կութ յուն:  Կար գա պա հա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
քիչ չեն ե ղել այն դեպ քե րը, երբ  Հանձ նա ժո ղո վը միա ձայն ո րո շել 
է, որ դա տա խա զի միջ նոր դութ յամբ քննի չին վե րագր վող ա ռեր-
ևույթ խախ տումնե րի փաս տը բա ցա կա յում է: Օ րի նակ՝ դա տա խա-
զի 27.10.2014թ.և 06.11.2014թ. միջ նոր դութ յուն նե րում նշված են ե ղել 
քրեա կան գոր ծե րի  նա խաքն նութ յան ըն թաց քում քննի չի թույլ 
տված հետև յալ դա տա վա րա կան խախ տումնե րը` 

- նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կու ամ սով եր կա րաց նե լուց 
հե տո ա վե լի քան 50 օր որ ևէ քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն չկա տա րե լը,

- բջջա յին կա պի եր կու օ պե րա տո րի կող մից իր ու ղար կած 
գրութ յան պա հանջ նե րի կա տար մա նը հե տա մուտ չլի նե լը,

- օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի ի րա կա նաց-
ման մա սին` ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 55-րդ 
 հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի 7-րդ  կե տով սահ ման ված կար գով, ՀՀ ոս տի-
կա նութ յան հա մա պա տաս խան բաժ նին 25.06.2014թ., 04.09.2014թ. 
և 01.10.2014թ. տրված նույ նա բո վան դակ հանձ նա րա րութ յուն նե րի 
կա տար մա նը հետ ևո ղա կան չլի նե լը: 

Քնն չա կան և  դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չկա տա րե-
լու ա ռեր ևույթ խախտ ման կա պակ ցութ յամբ քննի չը  Կար գա պա-
հա կան հանձ նա ժո ղո վին բա ցատ րութ յուն է տվել այն մա սին, որ 
50 օր քրեա կան գոր ծով որ ևէ քննչա կան և  դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղութ յուն չկա տա րե լը  պայ մա նա վոր ված է ե ղել թա փա ռաշր-
ջիկ Գ. Գ.-ին չհայտ նա բե րե լով, իսկ  քրեա կան գոր ծի վա րույ թը չի 
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կա սեց րել,  քա նի որ դա տա խա զը բա նա վոր հայ տա րա րել է, որ 
քրեա կան գոր ծը չի կա րող կա սեց վել, քա նի դեռ թա փա ռաշր ջի-
կութ յամբ զբաղ վող Գ. Գ.-ն  չի հայտ նա բեր վել:  Կար գա պա հա կան 
հանձ նա ժո ղո վը միա ձայն ո րո շել է, որ քննի չի ա րար քում բա ցա կա-
յում է խախտ ման փաս տը, քա նի որ դա տա խա զը չի ներ կա յաց րել, 
թե քննի չի կող մից ինչ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ պետք 
է կա տար վեր, ո րոնք չեն կա տար վել:  Բա ցի այդ, քրեա կան գոր ծի 
նյու թե րի ու սումնա սի րութ յամբ հնա րա վոր չէր պար զել, թե տվյալ 
փաս տա կան հան գա մանք նե րում ող ջամ տո րեն ինչ քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն կա րող էր ակն կալ վել, ո ր քննի չը չի կա տա րել: 

 Բջ ջա յին կա պի եր կու օ պե րա տո րի կող մից քննի չի ու ղար-
կած գրութ յան պա հանջ նե րի և ՀՀ ոս տի կա նութ յան հա մա պա-
տաս խան բաժ նին 25.06.2014թ., 04.09.2014թ. և 01.10.2014թ. տրված 
նույ նա  բովան դակ հանձ նա րա րութ յուն նե րի կա տար մա նը հե տա-
մուտ չլինե լու  քննի չին վե րագր վող ա ռեր ևույթ ի րա վա խախտ ման 
կա պակ ցութ յամբ  Հանձ նա ժո ղո վը միա ձայն ո րո շել է, որ քննի  չի 
ա րար քում  բա ցա կա յում  է  ի րա վա խախտ ման  փաս տը,  քա նի 
որ ՀՀ քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված չէ 
որ ևէ ի րա վա կան կա ռու ցա կարգ, ո րի գոր ծադր մամբ հնա րա վոր 
կլի ներ ա պա հո վել, որ գեր ծան րա բեռն վա ծութ յան պայ ման նե րում 
աշ խա տող կա պի օ պե րա տոր նե րը քննի չի հար ցումնե րին ժա մա-
նա կին պա տաս խա նեն:  Կա պի օ պե րա տոր նե րին ու ղարկ վող հի-
շե ցումնե րն ինք նին արդ յու նա վետ մի ջոց չեն, քա նի որ տվյալ գոր-
ծի շրջա նակ նե րում քննիչն ու ղար կել է բազ մա թիվ հի շե ցումներ, 
ո րոնք մնա ցել են ան պա տաս խան: Օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես-
ված չէ նաև ՀՀ ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս խան ստո րա բա-
ժան ման կող մից քննի չի ու ղար կած հանձ նա րա րութ յուն նե րի կա-
տա րումն ա պա հո վող կա ռու ցա կար գեր, ուս տի պարզ չէ, թե քննի-
չից ինչ գոր ծո ղութ յուն էր ակն կալ վում, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր 
կլի ներ ա պա հո վել ՀՀ ոս տի կա նութ յան ե րեք հանձ նա րա րութ յան 
կա տա րու մը:   

3. Քնն չա կան կո մի տեի ծա ռա յո ղի ա տես տա վո րու մը Ո րա-
կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Քնն չա կան կո մի տեի ծա ռա-
յող նե րի ա տես տա ցիա յի արդ յուն քում ըն դուն վում են քննի չի հե-
տա գա ծա ռա յութ յան հա մար կար ևոր և  նույ նիսկ վճռա կան նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող ո րո շումներ: Այս պես` «ՀՀ Քնն չա կան կո մի-
տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ  հոդ վա ծի 14-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ 
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ա տես տա վոր ման արդ յունք նե րով ըն դու նվում է հետև յալ ո րո շում-
նե րից մե կը. 1) հա մա պա տաս խա նում է զբա ղեց րած պաշ տո նին. 
2) հա մա պա տաս խա նում է զբա ղեց րած պաշ տո նին՝ նե րա ռե լով 
քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րի ա ռաջ խա ղաց ման ցու ցա կում. 
3) հա մա պա տաս խա նում է զբա ղեց րած պաշ տո նին՝ լրա ցու ցիչ 
վե րա պատ րաս տում անց նե լու պայ մա նով. 4) հա մա պա տաս խա-
նում է զբա ղեց րած պաշ տո նին՝ միջ նոր դե լով ար տա հերթ կո չում 
շնոր հե լու մա սին. 5) չի հա մա պա տաս խա նում զբա ղեց րած պաշ-
տո նին՝ միջ նոր դե լով ա վե լի ցածր պաշ տո նի փո խադ րե լու մա սին. 
6) չի հա մա պա տաս խա նում զբա ղեց րած պաշ տո նին՝ միջ նոր դե լով 
պաշ տո նից ա զա տե լու մա սին:

Ա տես տա վոր ման ա նա չա ռութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
այս գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցու մը վե րա պահ վել է Ո րա կա վոր ման 
հանձ նա ժո ղո վին, ո րի կազ մում ընդգրկ ված են ոչ միայն ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի ծա ռա յող ներ, այլև 4 ի րա վա բան - գիտ նա կան: ՀՀ 
քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի հրա մա նով հաս տատ ված՝ Ո րա-
կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան կար գի հա մա ձայն՝ 
ծա ռա յող նե րի ա տես տա վո րումն անց կաց վում է հար ցա տոմ սե րով՝ 
նրանց գործ նա կան կա րո ղութ յուն ներն ստու գե լու նպա տա կով: 
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ԳԼՈՒԽ 2 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 
ՎԻՃԵԼԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ                        
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

1. Ք րեա կան մե ղադ րան քը տնօ րի նե լու`                                    
դա տա խա զութ յան սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի 
ար գե լա փակ ման ի րա վա չա փութ յու նը

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա խա զը քրեա կան գոր ծը կար ճե լու,  քրեա կան գործ հա րու ցե լու 
կամ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին հե տաքն նութ-
յան մարմնի կամ քննի չի կա յաց րած ո րո շու մը կա րող է վե րաց նել 
ո րոշ ման պատ ճենն ստա նա լու պա հից 7 օր վա ըն թաց քում: Դ րա-
նից հե տո քրեա կան հե տապնդ ման մարմնի՝ գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու,  քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու կամ քրեա-
կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է 
վե րաց վել մեկ ան գամ և  միայն գլխա վոր դա տա խա զի կող մից՝ 
այդ պի սի ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո` վեց ամս վա ժամ կե տում32: 
Նշ ված կար գա վոր ման պա րա գա յում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի 
կող մից քննի չի` քրեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու կամ 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու (քրեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու) ո րո շու մը վե րաց նե լուց հե տո, ե թե քննի չը կար-
ճում է քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կամ դա դա րեց նում քրեա կան 
հե տապն դու մը, ա պա դրա նով իսկ ար գե լա փակ վում է ՀՀ դա տա-
խա զութ յան քրեա կան հե տապնդ ման տնօ րին ման գոր ծա ռույ թը, 
քա նի որ նշված նորմն ար գե լում է երկ րորդ ան գամ վե րաց նել ո րո-
շու մը: 
32. ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ հոդվածը տարբեր ժամանակահատվածներում 
ենթարկվել է փոփոխությունների, ներկայացվել է նոր խմբագրությամբ, 
սակայն այդ փոփոխությունների ընթացքում չեն պահպանվել քրեական 
դատավարության հանրային և մասնավոր շահերի զուգակցման, 
դատախազ – քննիչ փոխհարաբերություններում նրանց դատավարական 
գործառույթների հստակ տարանջատման հիմնարար մոտեցումները, որի 
արդյունքում ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ հոդվածն ինքնին պարունակում է 
խիստ անորոշ և հակասական կարգավորումներ: Կարծում ենք, որ գործող 
քր. դատ. օր-ով քրեական հետապնդման ոլորտում քննիչի և դատախազի 
լիազորությունները  հստակ տարանջատված չեն: Տես Ղամբարյան Ա., 
Վարդևանյան Ա. ՀՀ գլխավոր դատախազի և հսկող դատախազի կողմից 
քրեական գործի հարուցումը մերժելու կամ քրեական գործի վարույթը 
կարճելու մասին որոշումը վերացնելու լիազորության տարանջատման 
հիմնախնդիրը: «Օրինականություն», 2013, թիվ 78. էջեր 28-33:
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ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի մեկ նա բա նութ-
յու նը և պ րակ տի կա յի ձևա վո րու մը չպետք է հան գեց նեն նա խաքն-
նութ յան մարմնի կող մից դա տա խա զութ յան քրեա կան հե տապն-
դու մը տնօ րի նե լու (քրեա կան հե տապն դում հա րու ցել և  մե ղադ-
րանք պաշտ պա նել) սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի ար գե լա-
փակ մա նը` մինչև խնդրի օ րենսդ րա կան և  հա մա կար գա յին լու ծում 
տա լը. ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի կի րառ ման ժա-
մա նակ ա ռա ջար կում ենք ձևա վո րել հետև յալ պրակ տի կան: Հս-
կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը քրեա կան վա րույ թը կար-
ճե լու (հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու), քրեա կան հե տապն դում չի-
րա կա նաց նե լու  վե րա բեր յալ քննի չի ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին 
ո րոշ ման հետ միա ժա մա նակ, որ պես ա ռան ձին դա տա վա րա կան 
փաս տա թուղթ, կազ մում է նաև ցու ցում: Ք րեա կան վա րույ թը կար-
ճե լու (հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու), քրեա կան հե տապն դում չի-
րա կա նաց նե լու  վե րա բեր յալ քննի չի ո րո շու մը վե րաց նե լու` դա տա-
խա զի ո րոշ ման մեջ նշվում են միայն թույլ տրված խախ տումնե րը, 
իսկ ցու ցու մում` կա տար վե լիք գոր ծո ղութ յուն նե րը: Այս դեպ քում 
ցու ցումն ըստ բո վան դա կութ յան կա րող է լի նել եր կու տե սա կի: 

Ա ռա ջին` ե թե քրեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը ո րո շե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ձեռք բե րել նոր ա պա ցույց ներ, ստու գել և 
գ նա հա տել ա պա ցույց նե րը, ա պա`  դա տա խա զը քննի չին հանձ նա-
րա րում է հա վա քել անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ, ստու գել ու գնա-
հա տել դրանք և ն յու թե րը ներ կա յաց նել դա տա խա զին: Ն յու թե րը 
դա տա խա զին ներ կա յաց նե լու դեպ քում դա տա խա զը լրա ցու ցիչ 
ցու ցու մով հանձ նա րա րում է կար ճել քրեա կան գոր ծի վա րույ թը 
կամ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ մե լով ա վար տել նա-
խաքն նութ յու նը: 

Երկ րորդ` ե թե առ կա է բա ցա ռա պես ի րա վա կան հարց (օ րի-
նակ` առ կա է ա րար քի ո րակ ման վե րա բեր յալ ի րա վա կան վեճ), 
ա պա` դա տա խա զը կա րող է ան մի ջա պես ցու ցում տալ քրեա կան 
վա րույթն ա վար տել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ մե-
լով: 

Ա ռա ջար կի ի րա վա կան հիմ քը կազ մում են հետև յալ դրույթ նե-
րը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 196-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նա-
խաքն նութ յունն ա վարտ վում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն, 
բժշկա կան բնույ թի մի ջոց նե րի կի րառ ման հա մար քրեա կան գոր-
ծը դա տա րան ու ղար կե լու մա սին կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ-
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թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կազ մե լով: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 55-րդ 
 հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի 27-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ քննիչն ի րա վա սու է 
որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, հան ցա գոր ծութ յու նը ո րա կե լու և 
 մե ղադ րան քի ծա վա լի, նա խաքն նութ յունն ա վար տե լու կամ գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու 
մա սին դա տա խա զի ցու ցումնե րին հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում 
դրանք ա ռանց կա տա րե լու բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա խա զին: 
Նշ ված նոր մե րից բխում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ-
մե լով նա խաքն նութ յունն ա վար տե լու դա տա խա զի ցու ցու մի ի րա-
վա չա փութ յու նը և քն նի չի կող մից այն բո ղո քար կե լու ի րա վա սու թ-
յունը:  

Ա ռա ջարկ վող պրակ տի կա յի ձևա վոր ման դեպ քում քննի-
չը կամ պետք է կա տա րի դա տա խա զի ցու ցու մը՝ մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցութ յուն կազ մե լով ա վար տի վա րույ թը, կամ էլ ա ռանց 
այն կա տա րե լու ցու ցու մը բո ղո քար կի վե րա դաս դա տա խա զին: 
Ե թե վե րա դաս դա տա խա զը նույն պես գա այն եզ րա հանգ ման, 
որ պետք է վա րույթն ա վար տել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն 
կազ մե լով, ա պա` քննի չը, չու նե նա լով այ լընտ րանք, պար տա վոր է 
կա տա րել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ մե լու և  նա խաքն-
նութ յունն ա վար տե լու մա սին դա տա խա զի ցու ցու մը: Ն ման ի րա-
վի ճա կում քննի չը փաս տա ցի զրկվում է վա րույ թը կրկին կար ճե լու, 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու, հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու 
լիա զո րութ յու նից, իսկ դա տա խա զը հնա րա վո րութ յուն է ստա նում 
ի րա կա նաց նել քրեա կան հե տապն դու մը տնօ րի նե լու սահ մա նադ-
րա կան լիա զո րութ յուն նե րը: Այս պա րա գա յում վե րա նում է ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով նա խա տես ված՝ դա տա խա-
զի կող մից քննի չի ո րո շու մը վե րաց նե լու ի րա վա սահ մա նա փա կում-
նե րի հրա տա պութ յու նը:

 Միա ժա մա նակ, կար ծում ենք, որ մինչև վե րը նշված մի ջո ցա-
ռումնե րի ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ 
 մա սի ներ կա յիս կար գա վոր ման պայ ման նե րում հսկող դա տա-
խազն ի րա վա սու է յոթ օր վա ըն թաց քում վե րաց նել նախ` քրեա-
կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը, ո րից հե տո, ե թե 
քննի չը կար ճում է քրեա կան վա րույ թը (դա դա րեց նում է քրեա կան 
հե տապն դու մը), ա պա` հսկող դա տա խազն ի րա վա սու է վե րաց-
նել նաև վա րույ թը կար ճե լու (քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց-
նե լու) մա սին ո րո շու մը:  Բանն այն է, որ նշված դեպ քե րում հսկող 
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դա տա խա զը գնա հա տա կան է տա լիս տար բեր դա տա վա րա կան 
փաս տաթղ թե րի, մի դեպ քում վե րաց նում է քրեա կան գոր ծի հա-
րու ցու մը մեր ժե լու ո րո շու մը՝ պատ ճենն ստա նա լու պա հից յոթ օր-
վա ըն թաց քում, միա ժա մա նակ՝ հա րու ցում է քրեա կան գործ: Ե թե 
քննի չը վա րույ թը կար ճե լու (քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց-
նե լու) մա սին ո րո շում է կա յաց նում, ա պա` ո րոշ ման պատ ճենն 
ստա նա լու պա հից յոթ օր վա ըն թաց քում հսկող դա տա խա զը վե-
րաց նում է նաև վա րույ թը կար ճե լու (հե տապն դու մը դա դա րեց նե-
լու) քննի չի ո րո շու մը: Ե թե հսկող դա տա խա զի կող մից վա րույ թը 
կար ճե լու (քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու) մա սին ո րո-
շու մը վե րաց նե լուց հե տո քննի չը կրկին կար ճում է քրեա կան վա-
րույ թը (դա դա րեց նում է քրեա կան հե տապն դու մը), ա պա նրա ո րո-
շու մը կա րող է վե րաց նել `

 վե րա դաս դա տա խա զը բո ղո քի առ կա յութ յան դեպ քում, ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 263-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով սահ ման ված 
կար գով՝  բո ղոքն ստա նա լու պա հից յոթ օր վա ըն թաց քում, 

 ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, ան կախ բո ղո քի առ կա յութ յու-
նից, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով սահ-
ման ված կար գով, ո րոշ ման կա յաց ման պա հից վեց ամս վա 
ըն թաց քում33:   

Այս պի սով, նա խաքն նութ յան մարմնի կող մից քրեա կան մե-
ղադ րան քը տնօ րի նե լու դա տա խա զութ յան սահ մա նադ րա կան 
գոր ծա ռույթն ար գե լա փա կող ի րա վա կան կար գա վո րու մը չի հա-
մա պա տաս խա նում ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված դա-
տա խա զութ յան գոր ծա ռույթ նե րի բո վան դա կութ յա նը: ՀՀ քր. դատ. 
օր-ի 21-րդ  հոդ վա ծում առ կա ա նո րոշ և  հա կա սա կան կար գա վո-
րումնե րը խա թա րում են քրեա կան ար դա րա դա տութ յան բնա կա-
նոն ի րա կա նա ցու մը, հան րա յին և  մաս նա վոր շա հե րի հա վա սա-
րակշ ռութ յու նը` ստեղ ծե լով հա կա սահ մա նադ րա կան ի րա վի ճակ: 
Ն ման հա կա սութ յուն նե րի վե րա ցու մը պա հան ջում է օ րենսդ րա-
կան և  հա մա կար գա յին լու ծումներ:

33. Դավթյան Ա. Ղամբարյան Ա. Քրեական գործի վարույթը կարճելու և 
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշման օրինականության  
ապահովման կառուցակարգերը  (դատախազական և դատական 
քաղաքականության հիմնահարցեր): «Օրինականություն»,  2010, թիվ 59,  
էջեր 8-14:
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2. Ք րեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և                         
մե ղադր յա լին կա լան քից ա զա տե լու` քննի չի և                                                                                              
դա տա խա զի  լիա զո րութ յուն նե րի                               
հա կադ րութ յու նը

Ք րեա կան հե տապնդ ման և ք րեա դա տա վա րա կան հար կադ-
րան քի կի րառ ման ո լոր տում դա տա խա զի և քն նի չի լիա զո րութ-
յուն նե րի ոչ հստակ տա րան ջատ ման հետ ևան քով  նույն պես ծա-
գում են հա կա սա կան ի րա վի ճակ ներ: Այս պես` ՀՀ  քր. դատ. օր-ի 
55-րդ  հոդ վա ծի 28-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ քննի չը լիա զոր ված է ըն-
դու նել ո րո շում քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու, քրեա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին և  այդ ո րոշ ման պատ ճե նը 
24 ժամ վա ըն թաց քում ու ղար կել դա տա խա զին` ո րոշ ման օ րի նա-
կա նութ յունն ստու գե լու նպա տա կով, իսկ 22-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ 
քննի չը լիա զոր ված է ո րո շում ըն դու նել խա փան ման մի ջոց ներ 
ընտ րե լու, փո խե լու, վե րաց նե լու և  դա տա վա րա կան հար կադ րան-
քի այլ մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին` բա ցա ռութ յամբ կա լան քի, իր 
ո րոշ մամբ ա զա տել կա լան քի տակ պահ վող այն մե ղադր յա լին, 
ում կա լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տը լրա ցել է: Նշ ված նոր մե րից 
բխում է, որ քննիչն ա ռանց դա տա խա զի նախ նա կան հա մա ձայ-
նութ յան ի րա վա սու է կար ճել քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կամ դա-
դա րեց նել քրեա կան հե տապն դու մը, ինչ պես նաև փո փո խել և  վե-
րաց նել դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րը` բա ցա ռութ-
յամբ կա լան քի: Քն նի չը կա րող է կա լան քի տակ գտնվող մե ղադր-
յա լին ա զատ ար ձա կել միայն այն դեպ քում, երբ լրա ցել է կա լան քի 
ժամ կե տը, մյուս դեպ քե րում՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
մե ղադր յա լին կա լան քից ա զա տե լու ի րա վա սութ յու նը վե րա պահ-
ված է դա տա խա զին: 

 Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր, երբ քննի չը զրկվում 
է քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նե լու լիա զո րութ յունն ինք նու րույն ի րա կա նաց նե լու հնա-
րա վո րութ յու նից: Ն ման ի րա վի ճակ ա ռա ջա նում է այն դեպ քե րում, 
երբ կարճ ման են թա կա քրեա կան գոր ծով մե ղադր յա լը գտնվում է 
կա լան քի տակ: Այս պես` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 261-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ 
 մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե-
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում 
շա րադր վում են քրեա կան գոր ծը կար ճե լու հիմ քե րը, օ րեն քի նոր-
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մը, ո րի հի ման վրա կա յաց վում է ո րո շու մը, խա փան ման մի ջո ցը 
վե րաց նե լու (ընդգ ծու մը՝ հե ղի նակ նե րի) վե րա բեր յալ հար ցե րը։ 
Ս տաց վում է մի ի րա վի ճակ, որ կա լան քի տակ գտնվող մե ղադր յա-
լի վե րա բեր յալ գոր ծե րով քննիչն ի րա վա սու է ինք նու րույն կար ճել 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը և  դա դա րեց նել քրեա կան հե տապն դու-
մը, միա ժա մա նակ՝ նա այդ ի րա վուն քից չի կա րող օգտ վել, քա նի 
որ վա րույ թը կար ճե լու ո րոշ ման մեջ  պետք է վե րաց նի խա փան-
ման մի ջո ցը, իսկ կա լան քը վե րաց նե լու ի րա վա սութ յուն վե րա-
պահ ված է դա տա խա զին:

Նշ ված ի րա վի ճա կում քննի չի՝ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու օ րեն քով նա-
խա տես ված լիա զո րութ յան ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով կա րող է կի րառ վել հետև յալ լու ծու մը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
151-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` կա լա նա վոր ման և գ րա-
վի ձևով դա տա րա նի ընտ րած խա փան ման մի ջո ցը կա րող է փո-
փոխ վել և  վե րաց վել դա տա րա նի կող մից, իսկ քրեա կան գոր ծով 
մինչ դա տա կան վա րույ թում` նաև դա տա խա զի կող մից: Ինչ պես 
նկա տում ենք, նշված նոր մը կար գա վո րում է մինչ դա տա կան և 
 դա տա կան վա րույ թում կա լան քը և գ րա վը փո խե լու ի րա վա կան 
ռե ժիմնե րը:  Դա տա կան վա րույ թում կա լան քը և գ րա վը փո խե լու 
և  վե րաց նե լու լիա զո րութ յուն ու նի միայն դա տա րա նը, իսկ մինչ 
դա տա կան վա րույ թում` նաև դա տա խա զը:  Մեկ նա բան վող հոդ-
վա ծում օգ տա գործ վում է «մինչ դա տա կան վա րույ թում՝ նաև դա-
տա խա զը» բա ռե րը, ին չը կա րող է հիմք տալ եզ րա կաց նե լու, որ 
բա ցի դա տա խա զից, մինչ դա տա կան վա րույ թում կա լան քը և գ րա-
վը փո խե լու և  վե րաց նե լու լիա զո րութ յուն ու նի նաև դա տա րա նը: 
Այս ա ռու մով`  քննի չը, ե թե եզ րա կաց նում է, որ քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, իսկ հե տապն դու մը են թա կա է դա-
դա րեց ման, ա պա` կա րող է  միջ նոր դութ յամբ դի մել դա տա րան` 
ստա նա լու կա լան քը վե րաց նե լու և  մե ղադր յա լին կա լան քից ա զա-
տե լու թույլտ վութ յուն:  Դա տա րա նի կող մից այն բա վա րար վե լու 
դեպ քում քննի չը կա րող է ո րո շում կա յաց նել վա րույ թը կար ճե լու և 
ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին: 

Ա ռա ջարկ վող լուծ ման թե րի կողմն այն  է, որ ՀՀ քր. դատ. 
օր-ի 151-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սում նա խա տես ված նյու թա կան նոր-
մի ի րա կա նաց ման դա տա վա րա կան ձև  նա խա տես ված չէ: ՀՀ քր. 
դատ. օր-ը չի կար գա վո րում մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
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դա տա րա նի կող մից կա լան քը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ քննի չի 
միջ նոր դութ յան քննարկ ման դա տա վա րա կան կարգ:    Կար ծում 
ենք` նյու թա կան նոր մի ի րա կա նաց ման ձևի բա ցա կա յութ յունն 
ինք նին չի կա րող վա րույ թի սուբ յեկ տին զրկել օ րեն քով նա խա-
տես ված իր հնա րա վո րութ յու նից: Ուս տի, մե ղադր յա լին կա լան քից 
ա զա տե լու թույլտ վութ յուն ստա նա լու մա սին միջ նոր դութ յու նը դա-
տա րա նը կա րող է քննար կել ՀՀ քր. դատ. օր-ի 39-րդ գլ խով նա-
խա տես ված վե րա բեր եր դա տա վա րա կան նոր մե րի կի րառ մամբ: 

Ինչ պես նա խորդ, այն պես էլ սույն պա րագ րա ֆում ա ռա ջադր-
ված հար ցե րի լուծ ման ե ղա նա կը քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց-
ման ո լոր տում քննի չի և  դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րի հստակ 
տա րան ջա տումն է: ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծով տա րան ջատ-
ված են քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու, քրեա կան հե տապն-
դու մը դա դա րեց նե լու և  վա րույ թը կար ճե լու ո լոր տում քննի չի և 
հս կող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը: Այս պես`  Նա խագ ծի 191-
րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րա յին քրեա կան հե տապն դու մը հա-
րուց վում է ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին հսկող 
դա տա խա զի ո րոշ մամբ: Ան ձի նկատ մամբ հան րա յին քրեա կան 
հե տապն դում հա րուց վում է նրա կող մից հան ցան քի կա տա րու մը 
վկա յող փաս տե րի հի ման վրա: Օ րեն քով նա խա տես ված փաս տե-
րի առ կա յութ յան դեպ քում քննիչն ի րա վա սու է հսկող դա տա խա-
զին ներ կա յաց նել ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին 
միջ նոր դութ յուն` դրան կցե լով վա րույ թի նյու թե րը և  մատ նան շե-
լով այդ փաս տե րը հաս տա տող ա պա ցույց նե րը: Ան մի ջա կա նո րեն 
ծա գած հիմնա վոր կաս կա ծի հիմ քով ան ձի ձեր բա կալ ված լի նե լու 
դեպ քում քննի չը սույն մա սով նշված միջ նոր դութ յու նը և ն յու թե րը 
հսկող դա տա խա զին է ներ կա յաց նում ոչ ուշ, քան ձեր բա կալ ման 
ո րո շումն ան ձին հանձ նե լու պա հից 24 ժամ վա ըն թաց քում:

Այս պի սով, քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու լիա զո րութ-
յուն ու նի բա ցա ռա պես հսկող դա տա խա զը:  Վեր ջինս ան ձի նկատ-
մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող է հա րու ցել ինչ պես սե փա-
կան նա խա ձեռ նութ յամբ, այն պես էլ քննի չի միջ նոր դութ յան հի-
ման վրա (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 38-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ  կե տեր): 
Ք րեա կան հե տապն դում հա րու ցե լը հսկող դա տա խա զի սահ մա-
նադ րա կան լիա զո րութ յունն է, ուս տի այն չի կա րող սահ մա նա-
փակ վել մեկ այլ պաշ տո նա տար ան ձի կա մա հայտ նութ յամբ, այդ 
իսկ պատ ճա ռով օ րենսդ րութ յամբ դա տա խա զին հնա րա վո րութ-
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յուն է տրված սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ ո րո շել ան ձին որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու հար ցը: Հս կող դա տա խա զը սե փա կան 
նա խա ձեռ նութ յամբ քրեա կան հե տապն դում է հա րու ցում, երբ հե-
տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ 
հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լիս  ու սումնա սի րե լով վա րույ թի նյու-
թե րը, եզ րա կաց նում է, որ առ կա են քրեա կան հե տապն դում հա-
րու ցե լու բա վա րար հիմ քեր:

Ք րեա կան հե տապնդ ման հա րուց ման ո լոր տում քննի չի և հս-
կող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րի հստակ և  գործ նա կան տա-
րան ջա տումն ա պա հո վե լու նպա տա կով օ րենս դիրն ի րա վա կան 
ար գել քի ե ղա նա կով  սահ մա նել է, որ  դա տա խազն ի րա վունք չու-
նի քննի չին հանձ նա րա րել ներ կա յաց նե լու ան ձին որ պես մե ղադր-
յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րո շա կի բո վան դա կութ յամբ միջ նոր-
դութ յուն, ինչ պես նաև` կազ մե լու այդ պի սի ո րոշ ման նա խա գիծ: 
Քն նի չի` որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին միջ նոր դութ յու նը 
և հս կող դա տա խա զի ո րո շու մը  չպետք է ու նե նան նույն բո վան դա-
կութ յու նը: Այս պես` որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շում կա-
յաց նե լու միջ նոր դութ յան մեջ քննի չը թվար կում է ա պա ցույց նե րը, 
մինչ դեռ հսկող դա տա խա զը, հիմք ըն դու նե լով վա րույ թի նյու թե-
րը, որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րոշ ման մեջ պետք է ներ կա-
յաց նի մե ղադ րան քի փաս տա կան հիմնա վո րումնե րը` վեր լու ծե լով 
հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րը: Այդ նպա տա կով օ րենս դի րը 
քննի չին պար տա վո րեց նում է միջ նոր դութ յա նը կցել նաև վա րույ-
թի նյու թե րը, ո րի կազ մում ընդգրկ վում են վա րույ թի ըն թաց քում 
հա վաք ված ու ստաց ված փաս տաթղ թե րը և  այլ նյու թե րը, ո րոնք 
պետք է լի նեն հա մա րա կալ ված:

Ինչ պես նշվեց, որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րո-
շու մը կա յաց նում է հսկող դա տա խա զը:  Վե րա դաս դա տա խազն 
ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ հսկող դա տա խա զին` նրա 
ի րա վա սութ յան ներ քո գտնվող ցան կա ցած հար ցի կա պակ ցութ-
յամբ, ուս տի վե րա դաս դա տա խա զը կա րող է հանձ նա րա րել 
հսկող դա տա խա զին կա յաց նել որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու 
ո րո շում: Ե թե հսկող դա տա խա զը հա մա ձայն չէ վե րա դաս դա տա-
խա զի` որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շում կա յաց նե լու հանձ-
նա րա րութ յա նը, ուս տի ի րա վա սու է, ա ռանց վե րա դաս դա տա խա-
զի հանձ նա րա րութ յու նը կա տա րե լու, ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել 
հանձ նա րա րութ յուն տված դա տա խա զի վե րա դա սին:
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Քն նիչն ի րա վա սու է հսկող դա տա խա զի` որ պես մե ղադր յալ 
ներգ րա վե լու ո րոշ ման վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել 
վե րա դաս դա տա խա զին:  Թեև վե րա դաս դա տա խա զի ձևա կան 
ի րա վա բա նա կան ա ռու մով ի րա վա սու է վե րաց նել հսկող դա տա-
խա զի ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն ո րո շումնե րը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
37-րդ  հոդ վա ծի 10 կետ), սա կայն նկա տի ու նե նա լով, որ որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին ո րոշ մամբ ան ձը ձեռք է բե րում 
դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, ուս տի վե րա դաս դա տա խա զը 
որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շումն ա նօ րի նա կան կամ ան-
հիմն հա մա րե լու դեպ քում պետք է կի րա ռի ոչ թե նշված ո րո շու-
մը վե րաց նե լու ի րա վա կան գոր ծի քը, այլ հանձ նա րա րութ յուն տա 
մե ղադ րան քի ի րա վա կան կամ փաս տա կան հիմնա վո րումնե րը 
փո խե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին: 
 Հա կա ռակ մո տեց ման դեպ քում ան ձը կհայտն վի ա նո րոշ ի րա վա-
կան կար գա վի ճա կում և կզրկ վի մի շարք ե րաշ խիք նե րից: Այս պես` 
վե րա դաս դա տա խա զի կող մից որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու 
ո րո շու մը վե րաց նե լու դեպ քում այլևս չպետք է կա յաց վի  քրեա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շում, ո րի բա ցա կա յութ-
յան պայ ման նե րում ան ձը կզրկվի կրկին դատ վե լու ան թույ լատ րե-
լիութ յան սկզբուն քից բխող այն պա հան ջից` ըստ ո րի քրեա կան 
հե տապն դում չհա րու ցե լու կամ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու մա սին քրեա կան հե տապնդ ման մարմնի օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած ո րոշ ման առ կա յութ յու նը բա ցա ռում է քրեա կան հե-
տապն դու մը նո րո գե լը: 

 Նա խագ ծով՝ ե թե քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու և  այն 
դա դա րեց նե լու լիա զո րութ յու նը վե րա պահ ված է հսկող դա տա-
խա զին, ա պա վա րույ թը կար ճե լու լիա զո րութ յու նը վե րա պահ ված 
է քննի չին, սա կայն վա րույ թը կար ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը 
հաս տա տում է հսկող դա տա խա զը: 
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3. Քն նի չի և  դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը քննչա կան 
են թա կա յութ յու նը փո խե լիս կամ գործն ըստ են թա կա-
յութ յան ու ղար կե լիս

 
Քնն չա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րը նա խաքն նութ յան 

մար մին նե րի և դ րանց ստո րա բա ժա նումնե րի միջև ի րա վա սութ-
յուն նե րի տա րան ջատ ման չա փա նիշ են: Քնն չա կան են թա կա յութ-
յան հստակ կա նոն նե րի սահ մա նու մը կան խում է նա խաքն նութ յան 
տար բեր մար մին նե րի միջև ի րա վա սութ յան վե րա բեր յալ վե ճե րը, 
աշ խա տան քի բա ժան ման ո լոր տում ստեղ ծում է ո րո շա կիութ յուն, 
քա նի որ նա խաքն նութ յան մար մին նե րին նա խա պես հայտ նի են 
ի րենց են թա կա գոր ծե րի շրջա նա կից: Քնն չա կան են թա կա յութ յան 
կա նոն նե րը նպաս տում են նաև նա խաքն նութ յան մար մին նե րի 
մաս նա գի տաց մա նը և ք րեա կան գոր ծե րի քննութ յան ո րա կի բարձ-
րաց մա նը, օ րի նակ՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յա նը են թակ 
են ընտ րա կան ի րա վուն քի դեմ ուղղ ված մի շարք հան ցա գոր ծութ-
յուն ներ, ուս տի ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յան քննիչ նե րը 
մաս նա գի տա նում են ի րենց են թա կա հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
ո րակ ման և քն նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ո լոր տում:

Քնն չա կան են թա կա յութ յան դա տա վա րա կան ինս տի տու տի 
կա ռուց ված քում հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նեն քննչա կան են թա-
կա յութ յու նը ո րո շե լու, քրեա կան գոր ծերն ըստ են թա կա յութ յան ու-
ղար կե լու վե րա բեր յալ դա տա խա զի, քննի չի և քնն չա կան մարմնի 
ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րը սահ մա նող նոր մե րը: Գ րա կա նութ-
յան մեջ ա վան դա բար գե րիշ խել է այն մո տե ցու մը, որ հսկո ղութ-
յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը բա ցա ռիկ լիա զո րութ յուն ու նի 
ո րո շե լու քրեա կան գոր ծե րի են թա կա յութ յու նը:  Դա տա խազն ի րա-
վա սու է, քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան, քրեա կան գոր ծը վերց նել և  հանձ նել այլ նա խաքն նութ յան 
մարմնի, ցան կա ցած քրեա կան գործ հանձ նել դա տա խա զութ յան 
քննիչ նե րին34: Քնն չա կան են թա կա յութ յան հար ցե րի լուծ մա նը դա-
տա խա զութ յան մաս նակ ցութ յու նը դիտ վում էր որ պես քննչա կան 
են թա կա յութ յան օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ-
մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան ո լորտ35: 
34. Александров А., Марчук А. Подследственность уголовных дел. 
Электронный ресурс, 2003. http://www.juristlib.ru/book_2772.htm(26.12.2014).
35. Селютин А. В. Проблемы разграничения подследственности в 
уголовном процессе. Автореф. дисс. … канд. юрид.наук.  М.: 2000. С. 15.
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 Մինչև 2006թ -ը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում 
կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը, դա տա խա զը բա ցար ձակ հա-
յե ցո ղութ յուն ու ներ ցան կա ցած գործ հանձ նել դա տա խա զութ յան 
քննիչ նե րին, ա վե լին՝ դա տա խազն ի րա վա սու էր քրեա կան գոր ծը 
ոս տի կա նութ յան և  այլ գե րա տես չութ յուն նե րի մի քննի չից վերց նել 
և  հանձ նել այլ քննի չի: 

Քնն չա կան են թա կա յութ յու նը ո րո շե լու հար ցում դա տա խա-
զի բա ցար ձակ հա յե ցո ղութ յու նը, օ րի նակ՝ ցան կա ցած քրեա կան 
գործ հանձ նել դա տա խա զութ յան քննիչին, ինք նին հա կա սում էր 
քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րի բնույ թին: Օ րենսդ րա կան 
հե տա գա փո փո խութ յուն նե րով փորձ ար վեց հստա կեց նել և  սահ-
մա նա փա կել քննչա կան են թա կա յութ յու նը ո րո շե լու և  փո փո խե լու 
դա տա խա զի հա յե ցո ղա կան լիա զո րութ յուն նե րը: 

 Ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յան մեջ նույն պես քննչա կան են-
թա կա յութ յու նը ո րո շե լու դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը սահ մա-
նա փակ վում են ա ռա վե լա պես քննչա կան են թա կա յութ յան վե րա-
բեր յալ վե ճե րի լուծ մամբ36, իսկ ա ռան ձին հե ղի նակ ներ ա ռա ջար-
կում են օ րենսդ րութ յան մեջ հստակ սահ մա նել, որ դա տա խա զը 
քննչա կան են թա կա յութ յան վե րա բեր յալ վե ճը լու ծե լիս կա յաց նում 
է պատ ճա ռա բան ված ո րո շում37:

Քնն չա կան են թա կա յութ յան ինս տի տու տի ո լոր տում պետք է 
տա րան ջա տել ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի, դա տա խա զի և քն նի չի ի րա-
վա սութ յուն նե րը:

Ա ռա ջին` քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րը ո րո շե լու 
բա ցա ռիկ ի րա վա սութ յու նը վե րա պահ ված է ՀՀ ազ գա յին ժո ղո-
վին: Քնն չա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րի բուն նպա տակն է 
սահ մա նա փա կել քրեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի 
հա յե ցո ղութ յու նը կոնկ րետ դեպ քե րով քրեա կան գոր ծե րը չպատ-
ճա ռա բան ված կամ որ ևէ ար դա րաց ված շա հով չպայ մա նա վոր-
ված ե ղա նա կով մի նա խաքն նութ յան մարմնից հանձ նել մեկ այլ 
նա խաքն նութ յան մարմնի: Քնն չա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե-
րը ո րո շե լու բա ցա ռիկ լիա զո րութ յունն օ րենս դիր իշ խա նութ յան 
մարմնին վե րա պա հե լը կոչ ված է սահ մա նա փա կե լու քրեա կան 

36. Захаров Н. В. Теория и практика определения подследственности уголовных 
дел. Автореф. дисс. … канд. юрид.наук. Самара, 2009. С 16.
37. Османова Н.В. Институт подследственности в досудебном уго ло-
вномпроизводстве. Автореф. дисс. … канд. юрид.наук. М.: 2013. С. 9. 
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վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի քննչա կան են թա կա յութ յու նը 
ո րո շե լու և  փո փո խե լու հա յե ցո ղութ յու նը: 

Ե թե հետ ևենք այն տրա մա բա նութ յա նը, որ ար դար դա տաքն-
նութ յան ի րա վուն քի՝ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով  ե րաշ խա վոր-
ված մի շարք ե րաշ խիք ներ տա րած վում են նաև մինչ դա տա կան 
վա րույ թի վրա, ա պա` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ քրեա կան գոր ծե-
րի են թա կա յութ յու նը, ինչ պես քրեա կան գոր ծե րի ընդ դա տութ յու-
նը, ար դար դա տաքն նութ յան անհ րա ժեշտ բաղ կա ցու ցիչ տար րեր 
են: 

Գ րա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ քննչա կան են թա կա յութ յու նը 
և  ընդ դա տութ յու նը նման, իսկ ո րո շա կի ա ռու մով` նաև նույ նաբ-
նույթ ինս տի տուտ ներ են: 

Են թա կա յութ յու նը և  ընդ դա տութ յունն ու նեն միև նույն նպա-
տա կը՝ ո րո շել այն ի րա վա սու մար մին նե րին, ո րոնք օժտ ված են 
լրիվ, բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և  ո րակ յալ քննութ յուն կա տա րե-
լու հա մար բա վա րար հատ կա նիշ նե րով38:  Թերևս ընդ դա տութ յան 
և  են թա կա յութ յան ինս տի տուտ նե րի նմա նութ յամբ է պայ մա նա-
վոր ված այն հան գա ման քը, որ ա ռան ձին պե տութ յուն նե րում (օ րի-
նակ՝ Ֆ րան սիա) քրեա կան գոր ծե րի ա ռար կա յա կան են թա կա յութ-
յու նը կախ ված է գոր ծե րի ընդ դա տութ յու նից: 

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 24-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ոչ ոք չի կա-
րող զրկվել իր գործն այն դա տա րա նում և  այն դա տա վո րի կող մից 
քննե լու ի րա վուն քից, ո րոնց ընդ դա տութ յանն այն վե րա պահ ված 
է օ րեն քով: Եվ րո պա յի  Խորհր դի  Նա խա րար նե րի  Կո մի տեի « Դա-
տա վոր նե րի ան կա խութ յան, արդ յու նա վե տութ յան և  պա տաս խա-
նատ վութ յան մա սին» թիվ (2010)12  Հանձ նա րա րա կա նում (հաս-
տատ վել է 2010թ. նո յեմ բե րի 17-ին) ընդգծ վում է, որ դա տա րա նում 
գոր ծե րի բաշ խու մը պետք է կա տար վի օբ յեկ տիվ, նա խա պես սահ-
ման ված չա փա նի շի հի ման վրա` ե րաշ խա վո րե լու հա մար ան կախ 
և  ան կողմնա կալ դա տա վոր ու նե նա լու ի րա վուն քը: Այդ գոր ծըն թա-
ցի նկատ մամբ կող մե րը կամ գոր ծով շա հագրգռ ված այլ ան ձինք 
ներ գոր ծութ յուն ու նե նալ չեն կա րող (տե՛ս նշված  Հանձ նա րա րա-
կա նի 24-րդ  կե տը):  Դա տա րան նե րի ընդ դա տութ յան վե րը նշված 
ար ժե քա յին հատ կա նիշ նե րը կա րող են լիար ժեք պահ պան ված լի-
նել, ե թե դա տաքն նութ յա նը նա խոր դող քննչա կան են թա կա յութ-
յու նը նույն պես ո րոշ վի օբ յեկ տիվ, օ րենսդ րի կող մից նա խա պես 
38. Захаров Н. В. Теория и практика определения подследственности уголов-
ных дел. Автореф. дисс. … канд. юрид.наук. Самара, 2009. С 8.
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սահ ման ված չա փա նի շի հի ման վրա՝ բա ցա ռե լով այդ գոր ծըն թա-
ցի նկատ մամբ կող մե րի կամ գոր ծով շա հագրգռ ված այլ ան ձանց 
ներ գոր ծութ յուն ու նե նա լու հնա րա վո րութ յու նը: 

Ել նե լով վե րը նշված պա հանջ նե րից` ՀՀ օ րենս դի րը ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծում ընդ հա նուր առ մամբ նա խա պես սահ-
մա նել է այն օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րը, ո րոնց հի ման վրա պետք է 
ո րո շել, թե քրեա կան գոր ծե րը որ նա խաքն նութ յան մարմնի կող-
մից են քննվե լու: Այս ա ռու մով` ոչ դա տա խա զը, ոչ քննիչն ի րա վա-
սու չեն սահ մա նե լու կամ փո փո խե լու օ րենսդ րի կող մից նա խա պես 
սահ ման ված քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րը` բա ցա ռութ-
յամբ օ րենսդ րի  սահ մա նած հա տուկ դեպ քե րի:  

Երկ րորդ` դա տա խազն ի րա վա սու է փո խել են թա կա յութ յունն 
օ րենսդ րի կող մից  սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում: 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 53-րդ  հոդ վա-
ծի 2-րդ  մա սի 3-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ «2.  Նա խաքն նութ յան և  հե-
տաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա-
նաց նե լով` դա տա խա զի բա ցա ռիկ լիա զո րութ յունն է` 3) ցան կա-
ցած քրեա կան գործ վերց նել հե տաքն նութ յան մարմնից և  հանձ նել 
նա խաքն նութ յան մարմնին, քրեա կան գոր ծը սույն օ րենսգր քի 190-
րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված նա խաքն նութ յան մի մարմնից հանձ-
նել նա խաքն նութ յան մեկ այլ մարմնին` բազ մա կող մա նի, լրիվ և  
օբ յեկ տիվ քննութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով…»: Նշ ված նոր մը 
կար գա վո րում է դա տա խա զի լիա զո րութ յու նը քրեա կան գոր ծը 
նա խաքն նութ յան մեկ մարմնից մյու սին հանձ նե լու վե րա բեր յալ՝ 
հղում կա տա րե լով ՀՀ քր. դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի վրա: ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի վրա հղում կա տա րե լով՝ օ րենս-
դի րը սահ մա նա փա կում է դա տա խա զի՝ քննչա կան են թա կա յութ-
յու նը փո խե լու հա յե ցո ղութ յու նը:  Դա տա խազն ի րա վա սու է փո-
խել քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րը բա ցա ռա պես ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումնե րի, մաս նա վո-
րա պես` այ լընտ րան քա յին են թա կա յութ յան շրջա նակ նե րում: ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի կար գա վո րու մից դուրս քննչա կան 
են թա կա յութ յու նը փո խե լու դա տա խա զի բա ցար ձակ հա յե ցո ղութ-
յունն  ինք նին հա կա սում է քննչա կան են թա կա յութ յան ինս տի տու-
տի էութ յա նը: 

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի հա մա կար գա յին վեր լու-
ծութ յու նից պարզ է դառ նում, որ օ րեն քը դա տա խա զին քննչա կան 
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են թա կա յութ յու նը ո րո շե լու հա յե ցո ղութ յուն է տա լիս բա ցա ռա պես 
հետև յալ դեպ քե րում՝

1. տար բեր պե տա կան մար մին նե րի քննիչ նե րին են թա կա 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րը մեկ վա-
րույ թում միաց նե լու դեպ քում,

2. այ լընտ րան քա յին են թա կա յութ յան դեպ քում: Օ րի նակ՝ 
նա խաքն նութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
քրեա կ ան օ րենսգր քի 215-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ գոր ծե րով կա տա րում են 
ազ գա յին անվ տան գութ յան կամ մաք սա յին մար մին նե րի 
քննիչ նե րը: Այս դեպ քում դա տա խա զը ի րա վա սու է ո րո շել, 
թե որ մար մի նը պետք է նա խաքն նութ յուն կա տա րի,

3. գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում այլ քննի չին են թա կա և 190-
րդ  հոդ վա ծի ու թե րորդ մա սով չնա խա տես ված հան ցա-
գոր ծութ յան բա ցա հայտ ման դեպ քում, 

4. ՀՀ քր. դատ. օր-ի 190-րդ  հոդ վա ծի երկ րորդ և  չոր րորդ 
մա սե րով նա խա տես ված գոր ծե րով նա խաքն նութ յուն կա-
տա րում է այն մար մի նը, ո րը հա րու ցել է տվյալ քրեա կան 
գոր ծը: Այս դեպ քում դա տա խա զը կա րող է գոր ծը հանձ նել 
նա խաքն նութ յան այլ մարմնի,

5. անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան գլխա վոր դա տա խա զը կա րող է քննչա կան այլ 
մար մին նե րի քննիչ նե րի վա րույ թից վերց նել և  Հա տուկ 
քննչա կան ծա ռա յութ յան քննիչ նե րի վա րույ թին հանձ նել 
ցան կա ցած այլ քրեա կան գործ, ե թե դրա փաս տա կան 
հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված` առ կա է բազ մա-
կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն:

 Դա տա խա զը չու նի բա ցար ձակ հա յե ցո ղութ յուն՝ ցան կա ցած 
քրեա կան գործ նա խաքն նութ յան մեկ մարմնից վերց նել և  հանձ-
նել մեկ այլ նա խաքն նութ յան մարմնի: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 190-րդ 
 հոդ վա ծը չի թույ լատ րում փո խել քննչա կան են թա կա յութ յու նը, 
ե թե օ րեն քով սահ ման ված է այն մար մի նը, ով ի րա վա սու է տվյալ 
քրեա կան գոր ծով նա խաքն նութ յուն կա տա րել:  Դա տա խա զը բա-
ցա ռիկ լիա զո րութ յուն ու նի միայն օ րեն քով ուղ ղա կի նա խա տես-
ված դեպ քե րում ո րո շել են թա կա յութ յու նը:  
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Եր րորդ` քննիչն ի րա վա սու է, օ րենսդ րի կող մից նա խա պես 
սահ ման ված են թա կա յութ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան, 
գոր ծը քննութ յան հա մար ու ղար կել այլ քննի չի: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 
55-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քննի չը լիա զոր ված է հան-
ցա գոր ծութ յան դեպ քով նա խա պատ րաս տել նյու թեր և  հա րու ցել 
քրեա կան գործ և  սույն օ րենսգր քով սահ ման ված են թա կա յութ յան 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` գործն ըն դու նել իր վա րույթ կամ 
քննութ յան հա մար ու ղար կել այլ քննի չի: Քն նի չը նշված լիա զո րութ-
յու նից օգտ վում է այն դեպ քում, երբ են թա կա յութ յան կա նոն նե րի 
հա մա ձայն հստակ է, որ տվյալ գոր ծով նա խաքն նութ յու նը պետք է 
կա տա րի այլ մար մին կամ միև նույն նա խաքն նութ յան մարմնի այլ 
քննիչ: Նշ ված դեպ քում քննի չը չի ո րո շում են թա կա յութ յու նը, քա-
նի որ դա ար դեն իսկ նա խա պես ո րոշ ված է օ րեն քով: Ն ման դեպ-
քե րում քննիչն օ րեն քի ու ժով՝ ի պաշ տո նե պար տա վոր է կի րա ռել 
են թա կա յութ յան կա նոն նե րը, և  կազ մա կեր պել գոր ծի փո խան ցու-
մը պատ շաճ նա խաքն նութ յան մարմնին: Այս դեպ քում գործն այլ 
քննի չի ու ղար կե լով՝ քննիչն ի րա կա նաց նում է ոչ թե ֆունկ ցիո նալ, 
այլ կազ մա կեր պաի րա վա կան լիա զո րութ յուն: Այս ո լոր տում դա-
տա խա զը, բա ցի տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քից, որ ևէ այլ գոր-
ծա ռույթ չու նի:

Քն նիչն ի րա վա սու չէ գործն ու ղար կել նա խաքն նութ յան այլ 
մարմնի, ե թե տվյալ ի րա վի ճա կը վե րա բե րում է դա տա խա զի կող-
մից են թա կա յութ յու նը ո րո շե լու վե րը նշված հինգ դեպ քե րին: 

4. Քնն չա կան բաժ նի պե տին հաս ցեագր ված`                              
դա տա խա զի ցու ցու մի սահ ման նե րը և                                                                                      
ի րա վա չա փութ յու նը

Հս կող (դա տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող) դա-
տա խա զի կող մից քննչա կան բաժ նի պե տին տրված ցու ցու մի 
ա ռար կան և  ի րա վա չա փութ յան պայ ման նե րը պար զե լու նպա-
տա կով անհ րա ժեշտ է հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան են թար կել 
ստորև նշված հար ցադ րումնե րը:

2.1 ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի ի մաս տով դա տա խա-
զի կող մից քննի չին և քնն չա կան բաժ նի պե տին տրված ցու ցու մի 
ա ռար կա յի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը: 
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ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ 
նա խաքն նութ յան և  հե տաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա վա րա-
կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նե լով` դա տա խա զի բա ցա ռիկ լիա-
զո րութ յունն է` 4) անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում քննչա կան բաժ նի 
պե տին գրա վոր ցու ցում տալ գոր ծի քննութ յու նը քննչա կան խմբի 
կող մից կա տա րե լու վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև ցու ցում տալ նա-
խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նող տար բեր մար մին նե րի քննչա կան 
բա ժին նե րի պե տե րին` այդ մար մին նե րի քննիչ նե րից ստեղծ ված 
քննչա կան խմբում նե րա ռե լու վե րա բեր յալ, ... 6) հե տաքն նութ յան 
մարմնին, քննի չին գրա վոր ցու ցումներ տալ քննչա կան և  այլ դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու, ո րո շումներ ըն դու-
նե լու վե րա բեր յալ: 

 Դա տա խա զի կող մից քննի չին տրված ցու ցու մի պա րա գա յում 
օ րենս դի րը չի հստա կեց րել այն դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի և  ըն դուն վող ո րո շումնե րի շրջա նա կը, ո րոնց վե րա բեր յալ դա-
տա խա զը քննի չին կա րող է ցու ցում տալ:  Ն ման կար գա վոր մամբ 
դա տա խազն ու նի լայն հա յե ցո ղութ յուն քննի չին տա լու ցու ցում՝ 
քննի չի լիա զո րութ յուն նե րի մեջ մտնող ցան կա ցած դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման և  ո րո շումնե րի ըն դուն ման 
վե րա բեր յալ: Օ րենս դի րը, ի տար բե րութ յուն քննի չին տրված ցու-
ցու մի ա ռար կա յի, հստա կեց րել է քննչա կան բաժ նի պե տին հաս-
ցեագր ված ցու ցու մի ա ռար կան, այն է՝ 1. քննութ յու նը քննչա կան 
խմբի կող մից կա տա րե լու վե րա բեր յալ, 2. նա խաքն նութ յուն ի րա-
կա նաց նող տար բեր մար մին նե րի քննիչ նե րից ստեղծ ված քննչա-
կան խմբում նե րա ռե լու վե րա բեր յալ:

Այս պի սով, նշված դրույթ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու-
նից պարզ է դառ նում, որ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի ի մաս-
տով, դա տա խա զը ի րա վա սու է ցու ցում տալ վա րույթն ի րա կա-
նաց նող քննի չի  ի րա վա սութ յան ներ քո գտնվող ցան կա ցած հար-
ցի կա պակ ցութ յամբ, իսկ քննչա կան բաժ նի պե տին՝ բա ցա ռա պես 
քննչա կան խումբ ստեղ ծե լու՝ վե րը նշված եր կու հար ցադ րումնե րի 
վե րա բեր յալ:

2.2 ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի ի մաս տով՝ 
դա տա խա զի կող մից քննչա կան բաժ նի պե տին ցու ցում տա լու 
ի րա վա չա փութ յու նը: 

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա խա զի ցու ցումնե րը տրվում են գրա վոր և  պար տա դիր են 
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քննչա կան բաժ նի պե տի հա մար, ո րոնք կա րող են բո ղո քարկ-
վել վե րա դաս դա տա խա զին՝ չկա սեց նե լով դրանց կա տա րու մը` 
բա ցա ռութ յամբ սույն օ րենսգր քի 55-րդ  հոդ վա ծի չոր րորդ մա սի 
27-րդ  կե տով նա խա տես ված դեպ քե րի։ Արդ յո՞ք նշ ված նոր մը դա-
տա խա զին ի րա վունք է վե րա պա հում քննչա կան բաժ նի պե տին 
տալ այն պի սի ցու ցումներ, ո րոնց ա ռար կան կազ մում են քննի չի 
լիա զո րութ յուն նե րի մեջ մտնող գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը և  
ո րո շումնե րի ըն դու նու մը:  Հար ցին պա տաս խա նե լու նպա տա կով 
պետք է պար զել. ա ռա ջին` նշված նոր մի կար գա վոր ման ա ռար-
կան և խն դի րը, մաս նա վո րա պես` արդ յո՞ք նշ ված դրույ թը նյու թաի-
րա վա կան ի մաս տով ի րա վա լիա զո րող նորմ է, թե` ոչ,  երկ րորդ՝ 
մեկ նա բան վող նոր մում քննի չի լիա զո րութ յուն նե րը սահ մա նող ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 55-րդ  հոդ վա ծի վրա հղման ի մաս տա յին նշա նա-
կութ յու նը: 

Ա ռա ջին` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սը կար-
գա վո րում է դա տա խա զի ցու ցումնե րի ձևը, պար տա դի րութ յու նը 
և  բո ղո քար կու մը, այլ կերպ ա սած` քննարկ վող նոր մը սահ մա նում 
է դա տա խա զի կող մից քննչա կան բաժ նի պե տին ցու ցում տա լու 
նյու թաի րա վա կան լիա զո րութ յան ի րա կա նաց ման վա րու թա յին 
կար գը:  Թեև ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծը սպա ռիչ կեր պով չի 
սահ մա նում դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը, սա կայն դա տա խա-
զի՝ այդ թվում քննչա կան բաժ նի պե տին ցու ցում տա լու լիա զո րութ-
յուն նե րը պետք է հստակ և  ուղիղ սահ ման ված լի նեն օ րենսգր քի 
հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րում: ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 5-րդ 
 հոդ վա ծը հստակ պա հան ջում է, որ պաշ տո նա տար ան ձի լիա-
զո րութ յուն նե րը պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քով: ՀՀ  Սահ-
մա նադ րութ յան 5-րդ  հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը մեր ժում է 
ի րա վա կան նոր մե րի այն պի սի մեկ նա բա նութ յու նը, ո րով պաշ տո-
նա տար ան ձին կվե րա պահ վի լա տեն տա յին լիա զո րութ յուն ներ: 
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի կար գա վո րու մը չի 
ընդգր կում դա տա խա զի ցու ցում տա լու նյու թաի րա վա կան լիա զո-
րութ յուն, իսկ հա կա ռակ մեկ նա բա նութ յու նը կհա կա սի ՀՀ  Սահ-
մա նադ րութ յան 5-րդ  հոդ վա ծին:

Երկ րորդ` մեկ նա բան վող դրույ թում հղում է կա տար վում քննի-
չի լիա զո րութ յուն նե րը սահ մա նող 55-րդ  հոդ վա ծի վրա, ո րը պետք 
է դի տար կել ՀՀ քր. դատ օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հետ 
ու նե ցած հա մա կար գա յին կա պե րի լույ սի ներ քո: ՀՀ քր. դատ օր-ի 
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193-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քննչա կան բաժ նի պետն 
ի րա վունք ու նի ան ձամբ կա տա րել նա խաքն նութ յու նը` օգտ վե լով 
քննի չի լիա զո րութ յուն նե րից: ՀՀ քր. դատ օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 
2-րդ և 4-րդ  մա սե րի հա մա կար գա յին կա պից բխում է, որ քննչա-
կան բաժ նի պե տը, հան դես գա լով որ պես վա րույթ ի րա կա նաց նող 
մար մին, ի րա վա սու է ա ռանց կա տա րե լու բո ղո քար կել դա տա խա-
զի ցու ցու մը, ե թե դա վե րա բե րում է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 55 –րդ  հոդ-
վա ծի 27-րդ  կե տով նա խա տես ված հար ցե րին:

Այս պի սով, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի 
կար գա վոր ման ա ռար կան չի ընդգր կում դա տա խա զի՝ քննչա կան 
բաժ նի պե տին ցու ցում տա լու նյու թաի րա վա կան լիա զո րութ յուն: 
 Հա կա ռակ մեկ նա բա նութ յան պա րա գա յում դա տա խա զին կվե րա-
պահ վի լա տեն տա յին լիա զո րութ յուն, ին չը հա կա սում է ՀՀ  Սահ-
մա նադ րութ յան 5-րդ  հոդ վա ծի կար գա վոր մա նը: 

2.3 Քն նի չի վա րույ թում ե ղած քրեա կան գոր ծով քննչա կան 
բաժ նի պե տի կող մից դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա-
րե լու վե րա բեր յալ դա տա խա զի ցու ցու մի ի րա վա չա փութ յու նը: 

Ան կախ դա տա խա զի կող մից քննչա կան բաժ նի պե տին 
տրված ցու ցու մի ա ռար կա յի վե րա բեր յալ առ կա մո տե ցումնե րից, 
մի բան հստակ է. դա տա խազն ի րա վա սու չէ քննչա կան բաժ նի 
պե տին տալ այն պի սի ցու ցում, ո րի կա տա րու մը դուրս է քննչա-
կան բաժ նի պե տի ընդ հա նուր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կից: ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 193-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քննչա կան 
բաժ նի պետն ի րա վունք ու նի մաս նակ ցելու քննի չի վա րույ թում 
գտնվող քրեա կան գոր ծով նա խաքն նութ յան կա տար մա նը, ան-
ձամբ կա տա րելու նա խաքն նութ յու նը` օգտ վե լով քննի չի լիա զո-
րութ յուն նե րից: Այս նոր մից բխում է, որ քննչա կան բաժ նի պե տը 
քննի չի վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծով կա րող է մաս նակ-
ցել քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին, սա կայն ան ձամբ չի կա րող 
կա տա րել քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ` բա ցա ռութ յամբ այն դեպ-
քի, երբ քննչա կան բաժ նի պե տը քրեա կան գործն ըն դու նում է իր 
վա րույթ և  կա տա րում է նա խաքն նութ յուն: 

Այն դեպ քում, երբ քննչա կան բաժ նի պե տը տվյալ քրեա կան 
գործն ըն դու նել է իր վա րույթ և  ան ձամբ է կա տա րում նա խաքն-
նութ յուն, ա պա` դա տա խա զը, քննչա կան բաժ նի պե տին` որ պես 
տվյալ գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չի, տա լիս է ՀՀ քր. 
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դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 6-րդ  կե տով նա խա տես ված՝ 
քննչա կան և  դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ցու-
ցում:

Այս ա ռու մով՝ ակն հայտ ա պօ րի նի կհա մար վի դա տա խա զի 
այն ցու ցու մը, ո րով քննչա կան բաժ նի պե տին կհանձ նա րար վի 
քննի չի վա րույ թում ե ղած քրեա կան գոր ծով կա տա րել քննչա կան 
և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Ե թե քննչա կան բաժ-
նի պե տը դա տա խա զի նման ցու ցու մի հի ման վրա իր վա րույ թում 
չգտնվող գոր ծով կա տա րի դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, 
ա պա դրա նով կխախ տի ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 5-րդ  հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րը:

Այս պի սով` քննչա կան բաժ նի պետն օ րեն քով լիա զոր ված չէ 
քննի չի վա րույ թում գտնվող գոր ծով կա տա րել քննչա կան և  այլ 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ:

2.4 Քնն չա կան բաժ նի պե տի կող մից քննչա կան և  այլ դա տա-
վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ դա տա խա-
զի ցու ցու մը կա տա րե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

Ե թե գործ նա կա նում քննչա կան բաժ նի պե տը կա տա րի քննի-
չի վա րույ թում գտնվող գոր ծով քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու մա սին դա տա խա զի ոչ ի րա-
վա չափ ցու ցու մը, ա պա դա կա րող է ա ռա ջաց նել հետև յալ բա ցա-
սա կան հետ ևանք նե րը.

ա. Քնն չա կան բաժ նի պե տի կող մից ցու ցու մի հի ման վրա 
կա տար ված քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում ձեռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի ան թույ լատ րե լիութ յան վի ճար կու մը: ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քրեա կան 
գոր ծով վա րույ թում մե ղադ րան քի հիմ քում չեն կա րող դրվել և  որ-
պես ա պա ցույց օգ տա գործ վել այն նյու թե րը, ո րոնք ձեռք են բեր-
վել տվյալ քրեա կան գոր ծով քրեա կան դա տա վա րութ յուն ի րա կա-
նաց նե լու, հա մա պա տաս խան քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից: 
Ինչ պես նշվեց, քննչա կան բաժ նի պետն առ հա սա րակ լիա զոր ված 
չէ քննի չի վա րույ թում ե ղած քրեա կան գոր ծով քննչա կան և  այլ դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րել, ուս տի նրա` քննչա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ե ղա նա կով ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րը կճա նաչ վեն ան թույ լատ րե լի՝ հա մա պա տաս խան 
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քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու 
ի րա վունք չու նե ցող ան ձի  ձեռք բե րե լու հիմ քով:

բ. Քն նի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յան և  դա տա-
վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջատ ման խախ տում: ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 55-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քրեա կան գործն 
իր վա րույթն ըն դու նե լուց հե տո քննի չը գոր ծի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննութ յան հա մար լիա զոր ված է ինք նու րույն 
ուղ ղութ յուն տալ քննութ յա նը, ըն դու նել անհ րա ժեշտ ո րո շումներ, 
սույն օ րենսգր քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան` ի րա կա նաց-
նել քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Քն նի չը 
պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում քննչա կան և  այլ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներն օ րի նա կան ու ժա մա նա կին կա տա րե լու 
հա մար: Ե թե քննչա կան բաժ նի պե տը քննի չի վա րույ թում ե ղած 
քրեա կան գոր ծով կա տա րի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, ա պա 
դրա նով կխա թար վի քննի չի ինք նու րույ նութ յան ինչ պես դա տա-
վա րա կան, այն պես էլ կրի մի նա լիս տի կա կան բա ղադ րա տար րե րը: 
Քն նիչն է ո րո շում քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման ժա-
մա նա կը, հեր թա կա նութ յու նը, դրանց տակ տի կա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը և քն նիչն է պա տաս խա նա տու դրանց հա մար:

Քնն չա կան բաժ նի պե տի կող մից քննի չի վա րույ թում գտնվող 
գոր ծով քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու դեպ քում խա-
թար վում են նաև քննի չի և քնն չա կան բաժ նի պե տի գոր ծա ռույթ-
նե րը: Քն նի չի դա տա վա րա կան գոր ծա ռույ թը քննութ յան ի րա կա-
նա ցումն է, իսկ քննչա կան բաժ նի պե տը քննի չի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի կազ մա կերպ ման նկատ մամբ ի րա կա նաց նում է ա ռա վե լա պես 
գե րա տես չա կան վե րահս կո ղութ յուն:  Գե րա տես չա կան վե րահս-
կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը չի կա րող նույն 
վա րույ թում ի րա կա նաց նել նաև քննութ յան բո վան դա կութ յու նը 
կազ մող քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ:  Թերևս դա տա վա րա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի հստակ տա րան ջատ ման նպա տա կով ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի նա խագ ծի 36-րդ և 37-րդ  հոդ ված նե րով կար գա վոր-
վում են վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի ինք նու րույ նութ յու նը 
և  պա տաս խա նատ վութ յու նը, վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե-
րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը:  Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ քննչա կան 
մարմնի ղե կա վա րը պա տաս խա նա տու է իր ան մի ջա կան են թա-
կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող նա-
խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յան, այդ թվում` դրա պատ շաճ 
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կազ մա կերպ ման հա մար: Քն նի չը պա տաս խա նա տու է նա խաքն-
նութ յան հա մա կող մա նիութ յան, դրա բնա կա նոն ըն թաց քի, քննչա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժա մա-
նա կին կա տա րե լու հա մար:

5. Քն նի չի վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծով                                                                            
հե տաքն նութ յան մարմնին քննչա կան                                    
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու հանձ նա րա րա կա նի 
ի րա վա չա փութ յու նը

 Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր, երբ նա խաքն նութ-
յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
դա տա խա զը, ղե կա վար վե լով ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի 
3-րդ  մա սի 5-րդ  կե տով (դի մել դա տա րան` նա մա կագ րութ յան, փոս-
տա յին, հե ռագ րա կան և  այլ հա ղոր դումնե րի վրա կա լանք դնե լու, 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը լսե լու, բնա կա րա նի խու զար-
կութ յան միջ նոր դութ յուն նե րով), ստա նում է ան ձի բնա կա րա նում 
խու զար կութ յուն կա տա րե լու մա սին ո րո շում և դ րա կա տա րումն 
հանձ նա րա րում է ոչ թե վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չին, այլ հե-
տաքն նութ յան մարմնին: 

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծում նա խա տես ված է, որ դա-
տա խազն ի րա վա սու է հե տաքն նութ յան մարմնին, քննի չին գրա-
վոր ցու ցումներ տալ քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներ կա տա րե լու, հե տաքն նութ յան մարմնին` հանձ նա րա րել 
ի րա կա նաց նել ձեր բա կալ ման, բեր ման են թար կե լու, կա լա նա վոր-
ման, այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու վե րա-
բեր յալ ո րո շումնե րը, իսկ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 57-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ 
 մա սի 7-րդ  կե տում նա խա տես ված է, որ հե տաքն նութ յան մար մի նը 
քննի չի վա րույ թում գտնվող՝ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր-
յալ քրեա կան գոր ծե րով կա տա րում է քննի չի, դա տա խա զի հանձ-
նա րա րութ յուն նե րը, դա տա խա զի ցու ցումնե րը: Նշ ված նոր մե րը 
մեկ նա բա նե լիս պետք է տա րան ջա տել ե րեք ի րա վի ճակ: Ա ռա ջին՝ 
դա տա խա զը հե տաքն նութ յան մարմնի կող մից նյու թե րի նա խա-
պատ րաստ ման ըն թաց քում կա րող է նրան հանձ նա րա րել կա-
տա րել օ րեն քով նա խա տես ված քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ: Երկ րորդ` դա տա խա զը հե տաքն նութ յան մարմ-
նի կող մից հե տաքն նութ յուն (քրեա կան գործ հա րու ցե լուց հե տո 
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ա ռա վե լա գույ նը 10 օր) ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում կա րող է նրան 
հանձ նա րա րել կա տա րել օ րեն քով նա խա տես ված ան հե տաձ գե լի 
քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Եր րորդ` դա-
տա խա զը քննի չի վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծով կա րող 
է հե տաքն նութ յան մարմնին հանձ նա րա րել կա տա րել նա խաքն-
նութ յան բուն բո վան դա կութ յու նը չկազ մող դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղութ յուն ներ, օ րի նակ՝ քրեա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին ո րո շումնե րը: Քնն չա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի կա տա րու մը կազ մում է նա խաքն նութ յան բուն բո վան դա-
կութ յու նը, իսկ նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նում են օ րեն քով նա-
խա տես ված նա խաքն նութ յան մար մին նե րը: 

 Հե տաքն նութ յան մարմնին՝ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ ո րո շումներն ի րա կա նաց նե լու 
դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան տա րա ծա կան մեկ նա բան ման 
դեպ քում կխա թար վի քրեա կան դա տա վա րութ յան փու լե րի սահ-
մա նա զատ ման և  հան րա յին սուբ յեկտ նե րի դա տա վա րա կան գոր-
ծա ռույթ նե րի տա րան ջատ ման պա հանջ նե րը: Քն նի չի վա րույ թում 
գտնվող քրեա կան գոր ծով հե տաքն նութ յան մարմնի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու պրակ տի կա յի ձևա վոր ման դեպ քում 
հե տաքն նութ յան մար մի նը կվե րած վի նա խաքն նութ յան մարմնի, 
իսկ հե տաքն նութ յու նը՝ նա խաքն նութ յա նը: 

Օ րեն քով նա խա տես ված են բա ցա ռիկ դեպ քեր, երբ քննիչն 
ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը հանձ նա րա-
րում է հե տաքն նութ յան մարմնին: Այս պես` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 55-րդ 
 հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի 10-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ քննի չը լիա զոր ված է 
ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը հանձ նա րա-
րել հե տաքն նութ յան մարմնին: Ուս տի, քննի չի վա րույ թում գտնվող 
քրեա կան գոր ծով հե տաքն նութ յան մարմնին ա ռան ձին քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ հանձ նա րա րութ յուն 
կա րող է տալ քննի չը: 

Քն նի չի վա րույ թում գտնվող գոր ծով ա ռանց քննի չի հանձ նա-
րա րութ յան հե տաքն նութ յան մարմնի կող մից կա տար ված քննչա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը և  ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը կա րող են 
հա մար վել ոչ պատ շաճ սուբ յեկ տի կող մից հա վաք ված ա պա ցույց-
ներ և ՀՀ քր. դատ. օր-ի 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ  կե տով՝ 
ճա նաչ վել ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց:



57

6. Քնն չա կան մարմնին հաս ցեագր ված` վե րա դաս              
դա տա խա զի նոր մա տիվ բնույ թի հանձ նա րա րութ յան 
ի րա վա չա փութ յու նը

Արդ յո՞ք  վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա սու է քննչա կան բաժ-
նի պե տին հաս ցեագ րել ընդ հա նուր բնույ թի հանձ նա րա րա կան՝ 
ո րո շա կի խումբ քրեա կան գոր ծով տրա մադ րե լու դա տա վա րա կան 
փաս տաթղ թեր: Օ րի նակ՝ արդ յո՞ք  վե րա դաս դա տա խա զը ի րա վա-
սու է  քննչա կան վար չութ յան պե տին հանձ նա րա րել  ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի որ ևէ հոդ վա ծով հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րով նա-
խաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան արդ-
յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով քրեա կան գործ հա-
րու ցե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս 24 ժամ վա ըն թաց քում այդ 
ո րոշ ման պատ ճե նին կից դա տա խա զութ յուն ներ կա յաց նել նաև 
դեպ քի վայ րի զննութ յան ար ձա նագ րութ յան և դ րան կից հա վել-
ված նե րի պատ ճեն նե րը:  Սույն հար ցադր ման կա պակ ցութ յամբ 
նշենք, որ վե րա դաս դա տա խա զի կող մի ց նա խաքն նութ յան մարմ-
նին հաս ցեագր ված ոչ ան հա տա կան բնույ թի հանձ նա րա րա կան-
ներն ի րա վա չափ չեն ինչ պես քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի, այն պես էլ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
տե սանկ յու նից:

4.1.  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա ս?  չէ քննչա կան բաժ նի 
պե տին ներ կա յաց նել ընդ հա ն? ր բն? յ թի պա հանջ՝ ա ռան ձին տե-
սա կի հան ցա գոր ծ? թ յ? ն նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րով 
տրա մադ րե լ?  դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ներ 
կամ տե ղե կատ վ? թ յ? ն:  Միայն հսկո ղ? թ յ? ն ի րա կա նաց նող դա-
տա խազն է ի րա վա ս?  կոնկ րետ քրեա կան գոր ծի վա ր? յթն ի րա-
կա նաց նող քննի չից պա հան ջել տվյալ վա ր? յ թի վե րա բեր յալ նյ? -
թեր և  տե ղե կատ վ? թ յ? ն:

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 2-րդ  կե տի հա-
մա ձայն՝ նա խաքն նութ յան և  հե տաքն նութ յան նկատ մամբ դա տա-
վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նե լով` դա տա խա զի բա ցա ռիկ 
լիա զո րութ յունն է` ստուգ ման հա մար հե տաքն ն? թ յան մարմն  ից, 
քննի չից պա հան ջել նյու թեր, փաս տաթղ թեր, քրեա կան գոր ծեր և 
քն նութ յան ըն թաց քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ, ինչ պես նաև ծա նո-
թա նալ դրանց կամ դրանք ստու գել նրանց գտնվե լու վայ րում: Նշ-
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ված դրույ թից բխում է, որ նյու թեր պա հան ջե լու լիա զո րութ յուն ու-
նի քրեա կան գոր ծով հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը և  
ոչ թե վե րա դաս դա տա խա զը:  Պա տա հա կան չէ, որ օ րենս դի րը 
սահ մա նել է, որ դա տա խա զը նյու թեր պա հան ջում է ոչ թե քննչա-
կան բաժ նի պե տից, այլ քննի չից կամ հե տաքն նութ յան մարմն  ից, 
ով կոնկ րետ գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
անձն է:  

4.2.  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա սու չէ ըն դու նել ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ նոր մա տիվ (հա մընդ հա-
նուր) բնույ թի դա տա խա զա կան ակ տեր (ի րա վա կան ակ տեր):    

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ  հոդ վա ծի 
3-րդ  մա սի հա մա ձայն`  Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում և  կար գով ... ըն դու նած պաշ տո նա կան 
գրա վոր այն փաս տա թուղթն է, որն ուղղ ված է ի րա վա կան նոր-
մի կամ նոր մե րի սահ ման մա նը, փո փոխ մա նը կամ գոր ծո ղութ յան 
դա դա րեց մա նը, իսկ նույն հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ ի րա-
վա կան նոր մը ... վար քագ ծի կա նոնն է, ո րը պար տա դիր է ա նո րոշ 
կամ ո րո շա կի (բայց ոչ ան հա տա կան) ան ձանց հա մար: «Ի րա վա-
կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ  հոդ վա ծը սպա ռիչ ցան կով 
նա խա տե սում է այն սուբ յեկտ նե րը, ով քեր ի րա վա սու են ըն դու նե-
լու նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր, իսկ այդ ցան կում ՀՀ դա տա-
խա զութ յու նը նա խա տես ված չէ:  Նույն օ րեն քի 6-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ 
 մա սի հա մա ձայն՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ և  սույն օ րեն քով չնա-
խա տես ված մար մին նե րի ըն դու նած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տերն ի րա վա բա նա կան ուժ չու նեն:

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րին ոչ ան հա տա կան 
բնույ թի հանձ նա րա րութ յուն ներ տա լու լիա զո րութ յու նը վե րա պահ-
ված է ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հին և ն րա տե ղա կալ նե-
րին: Այս պես` «ՀՀ քննչա կան կո մի տեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ 
 հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հը՝ 
իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ըն դու նում է ներ քին և  ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տեր (ո րո շումներ, հրա ման ներ, հանձ նա-
րա րա կան ներ): «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
 հոդ վա ծի ի մաս տով ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րին հաս-
ցեագր ված՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի ոչ ան հա տա կան 
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ի րա վա կան ակ տե րը հան դի սա նում են ներ քին ակ տեր, քա նի որ 
նշված օ րեն քի 2-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ ներ քին ակտ 
են այն վար քագ ծի կա նոն նե րը, ո րոնք տա րած վում են միայն ա նո-
րոշ կամ ո րո շա կի (բայց ոչ ան հա տա կան) այն ան ձանց վրա, ով քեր 
գտնվում են դա ըն դու նող մարմնի հետ աշ խա տան քա յին, վար չա-
կան կամ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ:

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հը և ՀՀ քննչա կան կո մի տեի 
ծա ռա յող նե րը, ի թիվս այլ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի, գտնվում 
են նաև վար չաի րա վա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ, ուս տի ՀՀ 
քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րին հաս ցեագր ված ոչ ան հա տա-
կան բնույ թի ներ քին ակ տեր կա րող են ըն դու նել ՀՀ քննչա կան կո-
մի տեի նա խա գա հը կամ նրա տե ղա կա լը: ՀՀ դա տա խա զութ յան 
պաշ տո նա տար ան ձանց՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րին 
հաս ցեագր ված ոչ ան հա տա կան բնույ թի ակ տե րը ներ քին ակ տեր 
չեն, քա նի որ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ծա ռա յող նե րը և ՀՀ դա տա-
խա զութ յան պաշ տո նա տար ան ձինք գտնվում են բա ցա ռա պես 
դա տա վա րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ: 

7. Դա տա խա զի կող մից նա խաքն նութ յան ժամ կե տը            
չեր կա րաց նե լը և դ րա ի րա վա կան հետ ևանք նե րը

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 197-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ  կե տե րի հա-
մա ձայն՝ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը կա րող է եր կա րաց նել դա-
տա խա զը` քննի չի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի ման վրա:  Նա-
խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին պատ ճա ռա բան-
ված ո րո շու մը քննի չը պար տա վոր է ներ կա յաց նել դա տա խա զին` 
քննութ յան ժամ կե տը լրա նա լու օր վա նից առն վազն 3 օր ա ռաջ: 
Ձ ևա վոր ված պրակ տի կա յի հա մա ձայն՝ քրեա կան վա րույթ ի րա-
կա նաց նող քննի չը հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին 
ներ կա յաց նում է ոչ թե նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե-
լու մա սին ո րո շում, այլ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու միջ նոր դութ յան մա սին ո րո շում, իսկ հսկո ղութ յուն ի րա կա-
նաց նող դա տա խա զը նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու 
մա սին միջ նոր դութ յուն հա րու ցե լու ո րոշ ման վրա ստո րագ րութ-
յամբ՝ պար զա պես եր կա րաց նում կամ չի եր կա րաց նում նա խաքն-
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նութ յան ժամ կե տը39: Այս դեպ քում դա տա խա զը չի կա յաց նում նա-
խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու ա ռան ձին դա տա վա րա-
կան ակտ, մինչ դեռ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նում է 
դա տա խա զը, ով պետք է ներ կա յաց նի նա խաքն նութ յան ժամ կե տը 
եր կա րաց նե լու վե րա բեր յալ իր դիր քո րո շու մը: Օ րեն քով կար գա-
վոր ված չէ, թե դա տա խազն ինչ դա տա վա րա կան ակ տով է եր կա-
րաց նում նա խաքն նութ յան ժամ կե տը, սա կայն նկա տի ու նե նա լով, 
որ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լը դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն է, ուս տի դա տա խա զը նա խաքն նութ յան ժամ կե տը 
կա րող է եր կա րաց նել ա ռան ձին պատ ճա ռա բան ված դա տա վա-
րա կան ո րո շում կա յաց նե լով: 

 Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր, երբ հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող դա տա խա զը, հիմք ըն դու նե լով նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու միջ նոր դութ յան մա սին ո րո շու մը ներ-
կա յաց նե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված ե ռօր յա ժամ կե տը խախ տե լու 
փաս տը, պար զա պես չի եր կա րաց նում նա խաքն նութ յան ժամ կե-
տը: Ընդ հա նուր կար գի հա մա ձայն` ցան կա ցած միջ նոր դութ յուն 
ի րա վա սու մարմնի կող մից քննարկ վե լու արդ յուն քում կա րող է 

39. ՀՀ քր. դատ. օր-ի 6-րդ հոդվածում տարանջատված են «որոշում» և 
«միջնորդություն» հասկացությունները: Քրեադատավարական օրենս-
դրության համակարգային վերլուծությունից երևում է, որ քննիչի որոշումը 
չի կարող միաժամանակ պարունակել միջնորդություն, բացառության 
օրենքով նախատեսված դեպքերի, որոնք վերաբերում են առավելապես 
մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությանը: 
Այսպես ՀՀ քր. դատ. օր-ի 282-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահմանված է, որ 
դատարանում վարույթն սկսելու հիմք է ծառայում հետաքննության մարմնի, 
քննիչի կամ դատախազի պատճառաբանված որոշման մեջ պարունակվող 
միջնորդությունը` համապատասխան գործողություններ կատարելու մասին 
թույլտվություն ստանալու համար, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 239-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի համաձայն ՝ քննիչը կարող է պատճառաբանված որոշում կայացնել, 
որում պարունակվում է միջնորդություն դատարանին` նշված անձանց 
նամակագրությունը վերահսկելու համար, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 241-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի համաձայն՝ խոսակցությունների լսման և ձայնագրառման 
անհրաժեշտության մասին քննիչը կայացնում է` դատարանին միջնորդություն 
հարուցելու մասին պատճառաբանված որոշում: Նշված դեպքերում 
օրենսդիրը հստակ սահմանում է, որ քննիչի որոշումը պարունակում է նաև 
դատարանին հասցեագրված միջնորդություն, որի քննարկման արդյունքում 
կայացվում է համապատասխան որոշում: Նախաքննության ժամկետը 
երկարացնելու վերաբերյալ քրեադատավարական նորմերում նախատեսված 
չէ, որ նախաքննության ժամկետը երկարացնելու մասին քննիչի որոշումը 
պարունակում է միջնորդություն: Սակայն նկատի ունենալով, որ միևնույն 
հարցի վերաբերյալ քրեական վարույթի տարբեր սուբյեկտներ չեն կարող 
կայացնել պետաիշխանական բնույթի ակտ (որոշում), ուստի քննիչները 
գործնականում կայացնում են որոշում, որը պարունակում է նախաքննության 
ժամկետը երկարացնելու մասին միջնորդություն:
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մերժ վել, սա կայն ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված չեն դա-
տա խա զի կող մից նա խաքն նութ յան ժամ կետ նե րը եր կա րաց նե լու 
մա սին միջ նոր դութ յու նը մեր ժե լու (նա խաքն նութ յան ժամ կե տը 
չեր կա րաց նե լու) ի րա վա կան ռե ժիմ, ինչ պես նաև՝ այդ ի րա վի ճա-
կում քրեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը լու ծե լու ըն թա ցա կարգ: 
 Դա տա խա զի կող մից նա խաքն նութ յան ժամ կե տը չեր կա րաց նե լու 
դեպ քում նա խաքն նութ յու նը հայտն վում է փա կու ղա յին ի րա վի ճա-
կում, քա նի որ նա խաքն նութ յան ժամ կե տից դուրս քննիչն ի րա-
վունք չու նի կա տա րե լու որ ևէ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն, 
այդ թվում` նա խաքն նութ յունն ա վար տե լուն ուղղ ված գոր ծո ղութ-
յուն ներ: Այս պա րա գա յում քրեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը 
մնում է առ կախ ված վի ճա կում: Ուս տի հա մա կար գա յին մո տեց-
ման դեպ քում հաս կա նա լի է, որ դա տա խա զի`  նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տը չեր կա րաց նե լու ի րա վա կան գոր ծի քի կի րա ռութ յու նը չի 
տե ղա վոր վում գոր ծող քրեա կան ար դա րա դա տութ յան տրա մա-
բա նութ յան շրջա նակ նե րում40:  

 Կար ծում ենք` դա տա խա զը, ստա նա լով նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին միջ նոր դութ յուն պա րու նա կող 
քննի չի պատ ճա ռա բան ված ո րո շու մը, կա րող է կա յաց նել հետև յալ 
ո րո շումնե րից որ ևէ մե կը: Ա ռա ջին` դա տա խա զը, հա մա ձայ նե լով 
քննի չի դիր քո րոշ մա նը, կա յաց նում է ա ռան ձին ո րո շում՝ նա խաքն-
նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու միջ նոր դութ յու նը բա վա րա րե լու 
մա սին: Երկ րորդ` դա տա խա զը, մաս նա կի հա մա ձայ նե լով քննի չի 
դիր քո րոշ մա նը, ո րո շում է կա յաց նում նա խաքն նութ յան ժամ կե տը 
մաս նա կի եր կա րաց նե լու կամ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը՝ քննի-
չի պատ ճա ռա բա նութ յու նից տար բեր վող պատ ճա ռա բա նութ յամբ 
եր կա րաց նե լու մա սին: Եր րորդ` դա տա խա զը չի հա մա ձայ նում նա-
խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու քննի չի ո րոշ մա նը և  ո րո-
շում է կա յաց նում քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին կամ 
նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նում է այն քա նով, որ քա նով 
անհ րա ժեշտ է նա խաքն նութ յունն ա վար տե լու և  մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցութ յուն կազ մե լու հա մար: Ի դեպ, Ուկ րաի նա յի քրեա կան 
դա տա վա րութ յան նոր օ րենսգր քի 297-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա-
մա ձայն՝ ե թե հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը մեր ժում 

40. Տեր-Գևորգյան Վ. Դատախազի կողմից նախաքննության ժամկետը 
չերկարացնելու կառուցակարգերը: 
http://www.aravot.am/2014/10/29/511092/ (25.10.2014):
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է եր կա րաց նել նա խաքն նութ յան ժամ կետ նե րը, ա պա պար տա վոր 
է 5-օր յա ժամ կե տում կա յաց նել հետև յալ ո րո շումնե րից որ ևէ մե-
կը՝ քրեա կան վա րույ թը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շում, կամ դի մել 
դա տա րան ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից ա զա տե-
լու միջ նոր դութ յամբ, կամ դի մել դա տա րան՝ մե ղադ րա կան ակ տով 
կամ բժշկա կան բնույ թի, կամ դաս տիա րակ չա կան բնույ թի հար-
կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու միջ նոր դութ յամբ:

 Նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին քննի չի 
ո րո շու մը քննութ յան ժամ կե տը լրա նա լու օր վա նից առն վազն 3 
օր ա ռաջ ներ կա յաց նե լու պա հան ջը խախ տե լու դեպ քում արդ յո՞ք 
 դա տա խա զը կա րող է նա խաքն նութ յան ժամ կետ նե րը լրա ցած լի-
նե լու պայ ման նե րում եր կա րաց նել նա խաքն նութ յան ժամ կե տը: 
Ի րա վա բան նե րի ո րո շա կի խումբ կար ծում է, որ նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո դա տա խազն ի րա վա սու չէ եր կա րաց-
նել այն:  Կար ծում ենք` նման մո տե ցու մը վի ճե լի է:  Բանն այն է, 
որ նախ պետք է պար զել, թե նա խաքն նութ յան ժամ կե տը քրեա-
կան վա րույ թի որ սուբ յեկտ նե րի հա մար է նա խա տե սում ի րա վա-
սահ մա նա փա կող դրույթ ներ, այդ ժամ կե տը ում է հաս ցեագր ված: 
 Կար ծում ենք՝ պետք է տար բե րա կել նա խաքն նութ յան և  դա տա-
խա զի հսկո ղա կան վա րույ թի հա մար նա խա տես ված դա տա վա-
րա կան ժամ կետ նե րը:  Նա խաքն նութ յան ժամ կե տը բո վան դա կում 
է քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե-
լու ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում, ուս տի՝ քննի չը դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա րող է կա տա րել բա ցա ռա պես նա-
խաքն նութ յան ժամ կետ նե րի շրջա նակ նե րում:  Նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տը լրա նա լու պայ ման նե րում քննի չի կա տա րած գոր ծո ղութ-
յուն ներն ի րա վա չափ չեն:  Սա կայն նա խաքն նութ յան ժամ կետ նե րը 
հաս ցեագր ված չեն հսկող դա տա խա զին, ուս տի նա խաքն նութ յան 
ժամ կե տի լրա ցած լի նելն ինք նին չի խո չըն դո տում դա տա խա զին 
կա տա րե լու իր ի րա վա սութ յան մեջ մտնող դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղութ յուն ներ (օ րի նակ՝ ո րո շում կա յաց նել վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին), այդ թվում՝ նա խաքն նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լը:       
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ41 
(ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

1. Քն նի չի, դա տա խա զի և քնն չա կան                                           
ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի գոր ծա ռույթ նե րը                 
(քաղ վածք ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան                                                                                            
օ րենսգր քի նա խագ ծի Հա յե ցա կար գից42)

4.1.  Մինչ դա տա կան վա րույ թում գոր ծող այս սուբ յեկտ նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նա կարգ ման հիմ քում պետք է 
դրվի գոր ծա ռու թա յին տա րան ջատ ման սկզբուն քը:  Փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի ա ռանց քը սուբ յեկտ-գոր ծա ռույթ-լիա զո րութ յուն 
շղթան է:  Մեկ սուբ յեկ տը չպետք է մի ջամ տի մյու սի գոր ծա ռույ թի 
ի րա կա նաց մա նը կամ կրկնօ րի նա կի այն:  Միա ժա մա նակ, նշված 
սուբ յեկտ նե րի լիա զո րութ յուն նե րը պետք է օր գա նա պես բխեն 
նրանց գոր ծա ռույթ նե րից և  սահ ման վեն այն հաշ վով, որ ա պա հո-
վեն հա կակ շիռ նե րի կա ռու ցա կար գեր, այլ ոչ թե ձևա վո րեն են թա-
կա յութ յան հա րա բե րութ յուն ներ:

4.2.  Մինչ դա տա կան վա րույ թում քննի չի միակ գոր ծա ռույ թը 
քննութ յան ի րա կա նա ցումն է, նա խաքն նութ յուն կա տա րե լը: Այս 
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում քրեա կան վա րույ-
թի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննութ յան հա մար քննի չը 
լիա զոր ված է ինք նու րույն ուղ ղութ յուն տալ քննութ յա նը, ըն դու-
նել անհ րա ժեշտ ո րո շումներ և  ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան 
քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Քն նի չը պա-
տաս խա նա տու է նա խաքն նութ յան ըն թաց քի, իր ըն դու նած ո րո-
շումնե րի և  ի րա կա նաց րած գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար: Քն նի չի 
դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը նշա նա կում է նաև, որ ի րա-
41. ՀՀ ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի 
օրակարգում ընդգրկված՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
նախագիծ:
42. ՀՀ կառավարությունը 2011թ.-ի ապրիլի 10-ի թիվ 9 արձանագրային 
որոշում «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր 
օրենսգրքի հայեցա կարգին հավանություն տալու մասին»: 
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վունք ու նի դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յուն նե րը և  ո րո շումնե րը 
բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա խա զին, ինչ պես նաև հսկող դա տա-
խա զին բոո ղո քար կել քննչա կան ստա րա բա ժան ման ղե կա վա րի 
հանձ նա րա րութ յուն ներն ու ո րո շումնե րը:

4.3.  Սահ մա նադ րութ յան 103-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի 2-րդ  կե-
տով դա տա խազն օժտ ված է հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան 
օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու բա-
ցա ռիկ գոր ծա ռույ թով:  Նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ-
մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղութ յու նը են թադ րում է դա տա խա զի 
կող մից օ րեն քի խախ տումնե րի բա ցա հայտ մա նը, վե րաց մա նը և 
 նա խազ գու շաց մանն ուղղ ված իր հսկո ղա կան լիա զո րութ յուն նե րի 
ի րա ցում:

4.4.  Թեև նա խաքն նութ յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ գտնվում 
է դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան ներ քո, և քն նի չի կող մից ըն դուն-
վող ո րո շումնե րը և  ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րը դա տա-
խա զա կան հսկո ղութ յան պար տա դիր օբ յեկտ են, սա կայն հաշ վի 
առ նե լով բա ցա ռա պես քննի չի քննութ յան գոր ծա ռույ թի ի րա կա-
նաց ման հան գա ման քը և  ել նե լով քննի չի` որ պես նա խաքն նութ յուն 
ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի օ րի նա պա հութ յան կան խա-
վար կա ծից՝ դա տա խա զը կա րող է ստու գել միայն ար դեն ըն դուն-
ված ո րոշ ման կամ կա տար ված գոր ծո ղութ յան օ րի նա կա նութ յու-
նը, ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում ձեռ նար կել օ րի նա կա նութ յան 
խախ տումնե րի վե րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումներ:

4.5.  Նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ դա-
տա խա զա կան հսկո ղութ յու նը նե րա ռում է այն պի սի լիա զո րութ-
յուն ներ, ինչ պի սիք են քննի չին օ րի նա կա նութ յան խախ տումնե րի 
վե րաց մանն ուղղ ված հանձ նա րա րութ յուն ներ տա լը, քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մա նը մաս նակ ցե լը, քննի չի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը քննե լը, քննի չի ըն դու նած 
ո րո շումնե րը վե րաց նե լը, քննի չին վա րույ թից հե ռաց նե լը, մե ղադ-
րա կան եզ րա կա ցութ յու նը կամ մե ղադ րա կան ակ տը հաս տա տե լը 
և  այլն:

4.6.  Դա տա խա զա կան հսկո ղութ յան սահ մա նադ րա կան գոր-
ծա ռույ թի ի րա ցու մը չի նշա նա կում դա տա խա զի քննութ յան ըն-
թաց քի կան խո րո շում կամ ուղ ղոր դում, քննի չի փո խա րեն ո րո-
շումնե րի ըն դու նում կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րում: Ն ման 
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մո տեց ման պայ ման նե րում ան հար կի չի սահ մա նա փակ վի նաև 
քննի չի դա տա վա րա կան ինք նու րույ նութ յու նը:

4.7. ՀՀ-ում մինչ դա տա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րի գո յութ յուն ու նե ցող հա մա կար գի պայ ման նե րում քննչա կան 
ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րը պետք է օժտ ված լի նի քննութ յան 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու և  ա պա հո վե լու, այ սինքն` գե րա-
տես չա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծա ռույ թով, 
ին չը են թադ րում է իր են թա կա յութ յամբ գոր ծող քննիչ նե րի նկատ-
մամբ մե թո դա կան, կազ մա կեր պա կան և  աշ խա տանք նե րի արդ-
յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ-
յուն նե րի ի րա կա նա ցում: Դ րանք պետք է ուղղ ված լի նեն քննի չի 
գոր ծու նեութ յա նը օ ժան դա կե լուն:

4.8.  Միա ժա մա նակ, պետք է ել նել այն հիմնա րար գա ղա-
փա րից, որ քննչա կան ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րին ո րո շա կի 
լիա զո րութ յուն նե րի վե րա պա հու մը չպետք է խախ տի քրեա կան 
դա տա վա րութ յան սուբ յեկտ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ներ դաշ նակ 
հա րա բե րակ ցութ յու նը և չ պետք է հան գեց նի դա տա խա զի փո-
խա րին մա նը քննչա կան ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րով:  Պետք 
է բա ցառ վեն նրանց միջև մրցակ ցութ յունն ու լիա զո րութ յուն նե րի 
կրկնութ յու նը: Ընդ ո րում, քննչա կան ստո րա բա ժան ման ղե կա վա-
րին ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան ա պա գա օ րենսգր քով վե րա-
պահ վե լիք լիա զո րութ յուն նե րը պետք է ու նե նան խիստ ո րո շա կի 
շրջա նակ:

4.9.  Մաս նա վո րա պես, քննութ յան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր-
պե լու և  ա պա հո վե լու նպա տա կով քննչա կան ստո րա բա ժան ման 
ղե կա վա րը պետք է ի րա վունք ու նե նա ա) քննի չին հանձ նա րա-
րել նա խաքն նութ յան կա տա րու մը բ) միև նույն ստո րա բա ժան ման 
շրջա նակ նե րում վա րույ թը մի քննի չից հանձ նել մյու սին. գ) վա-
րույ թից հե ռաց ված քննի չին փո խա րի նել այլ քննի չով. դ) ինչ պես 
սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, այն պես էլ դա տա խա զի հանձ նա-
րա րութ յամբ ձևա վո րել քննչա կան խումբ. ե) հետ ևել քննի չի կող-
մից դա տա խա զի և քնն չա կան մարմնի հանձ նա րա րութ յուն նե րի 
կա տար մա նը, քրեա կան հե տապնդ ման և  կա լան քի տակ պա հե լու 
ժամ կետ նե րի պահ պան մա նը. զ) գործն ըն դու նել իր վա րույթ և  ան-
ձամբ կա տա րել նա խաքն նութ յուն. է) քննի չին տալ իր գոր ծա ռույ-
թից բխող հանձ նա րա րութ յուն ներ:
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4.10. Դ րա հետ մեկ տեղ, քննչա կան ստո րա բա ժան ման ղե կա-
վա րը չպետք է քննի չին հանձ նա րար ված վա րույ թի շրջա նակ նե-
րում ըն դու նի ո րո շումներ կամ կա տա րի քննչա կան կամ այլ դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, վե րաց նի քննի չի ո րո շումնե րը 
կամ նրան տա քննութ յան ըն թաց քը կան խո րո շող հանձ նա րա-
րութ յուն ներ:

2. Ք րեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի               
պա տաս խա նատ վութ յու նը և փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը

 Հոդ ված 35.  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի ինք նու-
րույ նութ յու նը և  պա տաս խա նատ վութ յու նը

1. Ք րեա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր լիա զո րութ յուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս վա րույ թի հան րա յին մաս նա կի ցը գոր ծում է ինք-
նու րույն` հիմն վե լով օ րեն քի, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ  քե-
րում` նաև ի րա վա սու ան ձի հանձ նա րա րութ յուն նե րի վրա:  Վարույ-
թի հան րա յին մաս նա կի ցը պա տաս խա նա տու է ներ քին հա մոզ-
մուն քի վրա հիմն ված իր վա րու թա յին ակ տե րի հա մար:

2.  Դա տա խա զը պա տաս խա նա տու է քրեա կան հե տապնդ-
ման հա րուց ման, չհա րուց ման և  դա դա րեց ման ի րա վա չա փութ-
յան, հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան, 
հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման օ րի նա կա նութ յան, ինչ պես 
նաև դա տա րա նում հան րա յին մե ղադ րան քը պաշտ պա նե լու կամ 
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հայց հա րու ցե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ հան գա մանք նե րի վեր հան ման հա մար:

3. Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վա րը պա տաս խա նա տու է իր 
ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննիչ նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յան, այդ 
թվում` դրա պատ շաճ կազ մա կերպ ման հա մար:

4. Քն նի չը պա տաս խա նա տու է նա խաքն նութ յան հա մա կող-
մա նիութ յան, դրա բնա կա նոն ըն թաց քի, քննչա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժա մա նա կին կա տա-
րե լու հա մար:

5.  Հե տաքն ն? թ յան մար մի  նը պա տաս խա նա տ?  է գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղ? թ յ? ն նե րը և  օ պե րա տիվ-հե տա խ?  զա կան մի-
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ջո ցա ռում ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ժա մա նա կին և  
արդ յու նա վետ կա տա րե լու հա մար: 

1.  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն են՝ դա տա խա զը, 
քննի չը, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը, հե տաքն նութ յան մարմնի 
պե տը, հե տաքն նի չը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 6-րդ  հոդ վա ծի 12-րդ  կետ): 
 Դա տա րա նը թեև հան րա յին իշ խա նութ յան պե տա կան մար մին 
է, սա կայն քրեա դա տա վա րա կան ի մաս տով վա րույ թի հան րա յին 
մաս նա կից չէ, ուս տի մեկ նա բան վող հոդ վա ծը չի կար գա վո րում 
դա տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի հետ առնչ վող հա րա բե-
րութ յուն նե րը:  

2.  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն ի րենց գոր ծու նեութ-
յունն ի րա կա նաց նում են ինք նու րույն, դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րը և  ո րո շումնե րը կա յաց նում են ներ քին հա մոզ մուն քի 
հի ման վրա:  Մաս նա վո րա պես քննի չը, դա տա խա զը, ղե կա վար վե-
լով քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յամբ, նե րառ յալ` ա պա ցուց-
ման չա փա նիշ նե րի մա սին վե րա բե րե լի կա նոն նե րով, ա պա ցույց-
նե րը գնա հա տում են պատ շաճ հե տա զոտ ման և  վեր լու ծութ յան 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի  
105-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս):  Հան րա յին մե ղադ րողն ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նում մե ղադ րան քը պաշտ պա նում է ա պա ցույց նե րի 
վրա հիմն ված իր ներ քին հա մոզ մամբ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ-
ծի 284-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մաս):   Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից-
նե րի գոր ծու նեութ յան հիմ քում ըն կած է քրեա կան դա տա վա րութ-
յու նը կար գա վո րող օ րենսդ րութ յու նը՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան  Սահ մա նադ րութ յու նը,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը, ՀՀ քր. դատ. օ րենս գիր քը, ինչ պես 
նաև դրանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օ րենսգր քե րը և  
օ րենք նե րը: 

3. Ք րեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից ներն օժտ ված են 
հա րա բե րա կան ինք նու րույ նութ յամբ: Այս պես` նա խաքն նութ յան և 
 հե տաքն նութ յան մար մին նե րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց 
ինք նու րույ նութ յունն ի րա վա չա փո րեն սահ մա նա փակ ված է մի 
կող մից` գե րա տես չա կան վե րահս կո ղութ յամբ (գոր ծա դիր իշ խա-
նութ յան մար մին ներ են, ուս տի նրանց վրա տա րած վում է գոր ծա-
դիր իշ խա նութ յա նը հա տուկ են թա կա յութ յան սկզբունք նե րը), մյուս 
կող մից` նրանց գոր ծու նեութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ 
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ի րա կա նաց վում է դա տա խա զա կան հսկո ղութ յուն, կի րառ վում են 
դա տա կան ե րաշ խիք ներ: ՀՀ դա տա խա զութ յու նը միաս նա կան 
հա մա կարգ է, որ տեղ նույն պես գոր ծում են են թա կա յութ յան փոխ-
հա րա բե րութ յուն ներ: Ուս տի վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի 
գոր ծու նեութ յու նը հիմն ված է նաև օ րեն քի շրջա նակ նե րում տրված 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի վրա:

4. « Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի պա տաս խա նատ-
վութ յու նը» հաս կա ցութ յու նը նշա նա կում է, որ դա տա խա զը, քննի-
չը, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը, հե տաքն նութ յան մարմնի պե-
տը և  հե տաքն նի չը դրա կան (պո զի տիվ) պա տաս խա նատ վութ յուն 
են կրում  ի րենց պաշ տո նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, պար տա կա նութ-
յուն նե րը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Վա րույ թի հան րա յին 
մաս նա կից ներն ի պաշ տո նե պար տա վոր են օ րեն քով նա խա տես-
ված դեպ քե րում և  կար գով դրսևո րել ակ տի վութ յուն, կա տա րել 
անհ րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն ներ և  ըն դու նել ո րո շումներ: Օ րի նակ՝ 
հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը պար տա վոր է մի ջոց-
ներ ձեռ նար կել մար դու ի րա վունք նե րի ա պօ րի նի սահ մա նա փա-
կումնե րը վե րաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 

5.  Վա րույ թի հան րա յին մաս նակ ցի դրա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան բո վան դա կութ յու նը կախ ված է նրա դա տա վա րա-
կան գոր ծա ռույթ նե րից և  լիա զո րութ յուն նե րից:  Վա րույ թի հան-
րա յին մաս նա կի ցը չի կա րող պա տաս խա նատ վութ յուն կրել որ ևէ 
գոր ծո ղութ յան կամ ան գոր ծութ յան հա մար, ե թե այդ ակ տե րը չեն 
բխում տվյալ մարմնի կամ պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծա ռույթ նե-
րից և  լիա զո րութ յուն նե րից:  

6.  Դա տա խա զի պա տաս խա նատ վութ յան ծա վա լը բխում է ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 103-րդ  հոդ վա ծում թվարկ ված ՀՀ դա տա խա-
զութ յան գոր ծա ռույթ նե րից և  դա տա վա րա կան լիա զո րութ յուն նե-
րից, մաս նա վո րա պես` դա տա խա զը պա տաս խա նա տու է քրեա-
կան հե տապնդ ման հա րուց ման, չհա րուց ման և  դա դա րեց ման 
ի րա վա չա փութ յան, հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա-
կա նութ յան, հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման օ րի նա կա նութ-
յան, ինչ պես նաև դա տա րա նում հան րա յին մե ղադ րան քը պաշտ-
պա նե լու կամ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հայց հա րու-
ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ հան գա մանք նե րի վեր հան ման հա մար: 
 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում օգ տա գործ վում է «դա տա խազ» եզ-
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րույ թը, ուս տի նշված ո լորտ նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է ոչ 
միայն հսկող դա տա խա զը, այլ նաև վե րա դաս դա տա խա զը` իր 
լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում: Օ րի նակ՝ վե րա դաս դա տա խա զը 
պա տաս խա նա տու է քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի, քննի չի կամ 
հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի ա նօ րի նա կան ո րո շու մը վե րաց նե-
լու և դ րա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա պակ ցութ յամբ հսկող 
դա տա խա զին մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ուղ ղութ յամբ հանձ նա րա-
րութ յուն ներ չտա լու հա մար :  

7. Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի պա տաս խա նատ վութ յան 
ծա վա լը բխում է ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 40-րդ  հոդ վա ծով 
սահ ման ված լիա զո րութ յուն նե րից, որ տեղ տար բե րակ ված են վե-
րա դաս և  ան մի ջա կան վե րա դաս հան դի սա ցող քննչա կան մարմնի 
ղե կա վար նե րի լիա զո րութ յուն նե րը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա-
րը պա տաս խա նա տու է նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յան, 
այդ թվում` դրա պատ շաճ կազ մա կերպ ման հա մար, մաս նա վո րա-
պես՝ քննիչ նե րի միջև աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յան 
հա մա չա փութ յան պահ պան ման, նա խաքն նութ յան կա տա րու մը 
մաս նա գի տաց ման սկզբուն քով հանձ նա րա րե լու, քրեա կան վա-
րույ թի օ պե րա տի վութ յու նը և  ող ջա միտ ժամ կետ նե րը պահ պա-
նե լու նպա տա կով քննչա կան խումբ ստեղ ծե լու, կոնկ րետ քննի չի 
կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թով միև նույն ստո րա բա ժան ման 
քննիչ նե րին ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա կան կամ այլ վա րու թա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը հանձ նա րա րե լու, քննի չի կող մից 
քրեա կան հե տապնդ ման և  կա լա նա վոր ման ժամ կետ նե րը պահ-
պա նե լու, դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յուն նե րը կա տա րե լու հա-
մար:

8. Քն նի չը պե տա կան պաշ տո նա տար անձ է, ով իր ի րա վա-
սութ յան սահ ման նե րում քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա-
կա նաց նում է նա խաքն նութ յուն, ուս տի պա տաս խա նա տու է նա-
խաքն նութ յան հա մա կող մա նիութ յան, դրա բնա կա նոն ըն թաց քի, 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ու ժա մա նա կին կա տա րե լու հա մար:  Հե տաքն նութ յան մար մի նը 
նա խաքն նութ յան շրջա նակ նե րում ի րա վա սու է կա տա րել գաղտ-
նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռումներ, ուս տի պա տաս խա նա տու է գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
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ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ժա մա նա կին և  արդ յու նա-
վետ կա տա րե լու հա մար:

 Հոդ ված 36.  Վա րույ թի հան րա յին  մաս նա կից նե րի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը

1.  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա ս?  է հանձ նա րա ր? թ յ? ն 
տալ հսկող դա տա խա զին` նրա ի րա վա ս? թ յան ներ քո գտնվող 
ցան կա ցած հար ցի կա պակ ց? թ յամբ:

2. Իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում վե րա դաս դա տա խա զի 
տված հանձ նա րա րութ յու նը պար տա դիր է հսկող դա տա խա զի 
հա մար` բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ հսկող դա տա խա զի 
կար ծի քով` նման հանձ նա րա րութ յունն ա նօ րի նա կան է կամ ան-
հիմն: Այդ դեպ քում հսկող դա տա խա զը, ա ռանց վե րա դաս դա տա-
խա զի հանձ նա րա րութ յու նը կա տա րե լու, ա ռար կութ յուն է ներ կա-
յաց նում հանձ նա րա րութ յուն տված դա տա խա զի վե րա դա սին:

3. Հս կող դա տա խազն ի րա վա ս?  է հանձ նա րա ր? թ յ? ն տալ`
1) քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րին, քննի չին կամ հե տաքն-

նութ յան մարմ նի պե տին` նրանց կա տա րած ա նօ րի նա կան գոր ծո-
ղութ յու նը դա դա րեց նե լու և (կամ) դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե-
լու կա պակ ցութ յամբ.

2) քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րին, քննի չին կամ հե տաքն-
նութ յան մարմ նի պե տին` նրանց ա նօ րի նա կան ո րո շու մը վե րաց-
նե լու դեպ քում դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա պակ ցութ-
յամբ.

3) քննի չին` քրեա կան հե տապնդ ման հա ր? ց ման կամ դա դա-
րեց ման հար ցը լ?  ծե լ? , դա տա րա ն? մ հան րա յին մե  ղադ րան քը 
պաշտ պա նե լ?  կամ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա ն? թ յան հայց 
հա ր?  ցե լ?  հա մար նշա նա կ? թ յ? ն ?  նե ցող ո րո շա կի հան գա-
մանք ներ պար զե լ?  կա պակ ց? թ յամբ:

4. Իր ի րա վա ս? թ յան սահ ման նե ր? մ հսկող դա տա խա զի 
տված հանձ նա րա րութ յու նը պար տա դիր է քննչա կան մարմ նի ղե-
կա վա րի, քննի չի և  հե տաքն նութ յան մարմ նի պե տի հա մար, սա-
կայն վեր ջին ներս ի րա վա սու են ի րենց հաս ցեագր ված հանձ նա-
րա րութ յան վե րա բեր յալ գրա վոր ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել վե-
րա դաս դա տա խա զին: Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վարն ի րա վա ս?  
է վե րա դաս դա տա խա զին գրա վոր ա ռար կ? թ յ? ն ներ կա յաց նել 
նաև իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող քննի չին 
հաս ցեագր ված հանձ նա րա ր? թ յան կա պակ ց? թ յամբ:
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5. Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վարն ի րա վա սու է հանձ նա րա-
րութ յուն տալ իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող 
քննի չին` նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յա նը վե րա բե րող 
ցան կա ցած հար ցի, այդ թվում` կոնկ րետ ա պա ցու ցո ղա կան գոր-
ծո ղութ յուն կա տա րե լու կա պակ ցութ յամբ:

6. Իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում քննչա կան մարմ նի ղե-
կա վա րի տված հանձ նա րա րութ յու նը պար տա դիր է քննի չի հա-
մար, սա կայն վեր ջինս ի րա վա սու է դրա վե րա բեր յալ գրա վոր 
ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել հսկող դա տա խա զին` չկա սեց նե լով 
հանձ նա րա ր? թ յան կա տա ր?  մը:

7. Քն նիչն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ հե տաքն-
նութ յան մարմ նին` նա խաքն նութ յան հա մա կող մա նիութ յու նը և 
բ նա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լ?  կա պակ ց? թ յամբ:

8. Իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում քննի չի տված հանձ -
նարա րութ յու նը պար տա դիր է հե տաքն նութ յան մարմ նի հա մար, 
սա կայն հե տաքն նութ յան մարմ նի պետն ի րա վա սու է դրա վե րա-
բեր յալ գրա վոր ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել հսկող դա տա խա զին 
կամ քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րին` չկա սեց նե լով հանձ նա րա-
րութ յան կա տա րու մը:

1.  Վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րը դա տա վա րա կան 
տա րաբ նույթ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մե ջ են, օ րի նակ՝ քրեա-
կան հե տապնդ ման հա րուց ման, մե  ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յան 
հաս տատ ման ո լոր տում դա տա խա զի և քն նի չի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րը:  Սա կայն մե կ նա բան վող հոդ վա ծը կար գա վո րում է մի այն 
վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 
հանձ նա րա րութ յուն ներ տա լու ո լոր տում, մաս նա  վորա պես` հանձ-
նա րա րութ յան ա ռար կան, սուբ յեկտ նե րի շրջա  նակը, կա սեց ման 
հնա րա վո րութ յու նը և  բո ղո քարկ ման կար գը:  Հանձ նա րա րութ յու-
նը՝ դա տա խա զի կող մի ց քննի չին, քննչա կան մարմն  ի ղե կա վա-
րին, քննչա կան մարմն  ի ղե կա վա րի կող մի ց քննի չին կամ քննի չի 
կող մի ց հե տաքն նութ յան մարմն  ին` ի րենց ի րա վա սութ յան սահ-
ման նե րում տրվող գրա վոր հրա հանգ է պար զե լու ո րո շա կի հան-
գա մանք ներ, կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ, կա յաց նե լու 
ո րո շումն  եր կամ ձեռն պահ մն ա լու որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կա տա րե-
լուց կամ ո րո շում կա յաց նե լուց (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 6-րդ 
 հոդ վա ծի 49-րդ  կետ):  Հանձ նա րա րութ յու նը պար տա դիր է հանձ-
նա րա րութ յուն ստա ցած պաշ տո նա տար ան ձի հա մար:
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2.  Վե րա դաս դա տա խազն իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում 
կա րող է հանձ նա րա րութ յուն տալ հսկող դա տա խա զին և քնն չա-
կան մարմնի ղե կա վա րին:  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա սու 
չէ հանձ նա րա րութ յուն տալ քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող 
քննի չին:

2.1  Վե րա դաս դա տա խա զը կա րող է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
հսկող դա տա խա զին` նրա ի րա վա սութ յան ներ քո գտնվող ցան կա-
ցած հար ցի կա պակ ցութ յամբ: Ե թե հսկող դա տա խազն այն հա-
մոզ մանն է, որ վե րա դաս դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յունն ա նօ-
րի նա կան է կամ ան հիմն, ա պա ա ռանց այն կա տա րե լու ա ռար-
կութ յուն է ներ կա յաց նում հանձ նա րա րութ յուն տված դա տա խա զի 
վե րա դա սին:

2.2 Օ րեն քը սպա ռիչ սահ մա նում է քննչա կան մարմնի ղե կա-
վա րի ի րա վա սութ յան մեջ մտնող այն հար ցե րի շրջա նա կը, ո րոնց 
վե րա բեր յալ վե րա դաս դա տա խա զը կա րող է հանձ նա րա րութ յուն 
տալ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին. դրանք են՝ նա խաքն նութ-
յուն սկսե լու, հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մից վա րույթն ի րա-
կա նաց նե լու, քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան՝ վա րույ թը նա խաքն նութ յան մեկ այլ մարմնին հանձ նե-
լու վե րա բեր յալ: 

3. Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին, քննի չին և  հե տաքն նութ յան մարմ-
նի պե տին: Օ րեն քը սահ մա նում է այն հար ցե րի շրջա նա կը, ո րոնց 
վե րա բեր յալ հսկող դա տա խա զը կա րող է հանձ նա րա րութ յուն 
տալ:

3.1 Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին, քննի չին կամ հե տաքն նութ յան 
մարմնի պե տին` նրանց կա տա րած ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յու-
նը դա դա րեց նե լու և (կամ) դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա-
պակ ցութ յամբ: Օ րի նակ՝ հսկող դա տա խա զը քննի չին հանձ նա րա-
րում է դա դա րեց նել  մե ղադր յա լի հար ցաքն նութ յու նը, ե թե լրա ցել 
է հար ցաքն նութ յան՝ օ րեն քով նա խա տես ված ժա մա նա կը: Ն կա տի 
ու նե նա լով, որ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը քրեա կան վա րույ թի 
շրջա նակ նե րում ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու 
ի րա վա սութ յուն չու նի, ուս տի բա ցա կա յում է քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րի ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րը դա դա րեց նե լու վե րա-
բեր յալ դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան ա ռար կան: Քնն չա կան 
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մարմնի ղե կա վա րի գոր ծո ղութ յուն նե րը դրսևոր վում են ա ռա վե-
լա պես քննի չին հանձ նա րա րութ յուն ներ տա լու և  ո րո շումներ կա-
յաց նե լու ձևով, ուս տի ե թե քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը քննի չին 
տվել է ա պօ րի նի հանձ նա րա րութ յուն, ա պա հսկող դա տա խա զը 
վե րաց նում է հանձ նա րա րութ յու նը և քնն չա կան մարմնի ղե կա վա-
րին հանձ նա րա րում է չե զո քաց նել դրա հետ ևանք նե րը: Օ րի նակ՝ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը նա խաքն նութ յան կա տա րու մը 
հանձ նա րա րում է ար ձա կուր դում գտնվող քննի չին: Հս կող դա տա-
խա զը վե րաց նում է ա պօ րի նի հանձ նա րա րութ յու նը, այ նու հետև 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին հանձ նա րա րութ յուն է տա լիս նա-
խաքն նութ յան կա տա րու մը հանձ նա րա րել մեկ այլ քննի չի՝ ա ռանց 
նշե լու քննի չի ան ձը: Հս կող դա տա խա զը հե տաքն նութ յան մարմնի 
պե տին կա րող է հանձ նա րա րել դա դա րեց նե լ ա նօ րի նա կան կար-
գով ի րա կա նաց վող գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը:

3.2 Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին, քննի չին կամ հե տաքն նութ յան 
մարմնի պե տին` նրանց ա նօ րի նա կան ո րո շու մը վե րաց նե լու դեպ-
քում դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա պակ ցութ յամբ: Օ րի նակ՝ 
հսկող դա տա խա զը վե րաց նում է մե ղադր յա լի նկատ մամբ որ պես 
խա փան ման մի ջոց՝ բա ցա կա յե լու ար գելք կի րա ռե լու մա սին քննի-
չի ա պօ րի նի ո րո շու մը և  հանձ նա րա րում է քննի չին ան հա պաղ վե-
րա դարձ նել մե ղադր յա լի անձ նա գի րը:  Մեկ այլ օ րի նակ՝ քննչա կան 
մարմնի ղե կա վա րը, ա ռանց վե րա դաս դա տա խա զի գրա վոր հա-
մա ձայ նութ յան, ո րո շում է կա յաց րել վա րույ թը մի քննի չից հանձ նել 
մեկ այլ քննի չի, ո րի արդ յուն քում փոխ վել է նա խաքն նութ յան կա-
տար ման վայ րը:  Այս դեպ քում հսկող դա տա խա զը վե րաց նում է 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ա նօ րի նա կան ո րո շումնե րը և ն րան 
հանձ նա րա րութ յուն է տա լիս քրեա կան վա րույ թը վե րա դարձ նել 
նա խաքն նութ յան կա տար ման՝ օ րեն քով նա խա տես ված վայ րի 
քննչա կան ստո րա բա ժա նում: Հս կող դա տա խա զը ի րա վա սու է 
վե րաց նել հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռումներ ի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շու մը և ն րան 
հանձ նա րա րութ յուն տալ չե զո քաց նե լու օ րեն քի խախտ ման հետ-
ևանք նե րը:

Հս կող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յունն ար տա ցոլ վում է ոչ 
թե ա նօ րի նա կան ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին դա տա խա զի ո րոշ-
ման մեջ, այլ ա ռան ձին դա տա վա րա կան փաս տաթղ թում: 
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3.3 Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն 
տալ քննի չին`  քրեա կան  հե տապնդ ման  հա րուց ման  կամ  դա-
դա րեց   ման հար ցը լու ծե լու, դա տա րա նում հան րա յին մե ղադ րան-
քը պաշտ պա նե լու կամ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
հայց հա րու ցե  լու հա մար նշա նա կութ յուն ու նե ցող ո րո շա կի հան-
գա մանք ներ պար զե լու կա պակ ցութ յամբ: Հս կող դա տա խազն 
այս կետով քննի  չին հանձ նա րա րութ յուն է տա լիս ա պա ցու ցո ղա-
կան և  այլ վա րու թա  յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ե ղա նա-
կով պար զել  դա տա խա  զի  սահ մա նադ րա կան  գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք-
ներ: Հս կող դա տա խա զը հանձ նա րա րութ յան մեջ նշում է միայն 
ի րեն անհ րա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րի շրջա նա կը: 
Հս կող դա տա խա զը ի րա վա սու չէ ուղ ղոր դել քննի չին և  հանձ նա-
րա րութ յան մեջ նշել, թե ինչ ա պա ցու ցո ղա կան կամ վա րու թա յին 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ե ղա նա կով է անհ րա ժեշտ պար զել 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը: Քն նի չը` որ պես նա խաքն նութ յուն 
ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար անձ, ինք նու րույն կամ քննչա կան 
մարմնի ղե կա վա րի հետ հա մա տեղ է ո րո շում այն ա պա ցու ցո  ղա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով պետք է պար զել հսկող 
դա տա խա զին  անհ րա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րը:

3.4 Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
քննի չին` վա րույ թը կար ճե լու կամ նա խաքն նութ յունն այլ կերպ 
ա վար տե լու, հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու մա սին (ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի նա խագ ծի 41-րդ  հոդ վա ծի 23-րդ  կետ):  Դա տա խա զը 
նման հանձ նա րա րութ յուն է տա լիս այն դեպ քում, երբ ակն հայ-
տո րեն ա ռակ են նա խաքն նութ յունն ա վար տե լու կամ հար կադ-
րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու հիմ քեր, սա կայն քննի չը դրսևո րում 
է ան գոր ծութ յուն: Այս պես` մե ղադր յա լը պար բե րա բար սպառ նում 
է տու ժո ղի կյան քին և  ա ռող ջութ յա նը, ինչն ակն հայ տո րեն խա-
փան ման մի ջոց կի րա ռե լու հիմք է, սա կայն քննի չը չի կա տա րում 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու իր պո զի տիվ պար տա կա նութ յու նը: 
Հս կող դա տա խա զը, պա տաս խա նա տու լի նե լով նա խաքն նութ յան 
օ րի նա կա նութ յան հա մար, ի պաշ տո նե պար տա վոր է մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել վե րաց նե լու նա խաքն նութ յունն ա վար տե լու կամ հար-
կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու ո լոր տում քննի չի ան գոր ծութ յամբ 
դրսևոր ված խախ տումնե րը: 
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3.5 Հս կող դա տա խազն ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ 
քննի չին` ա զատ ար ձա կե լու կա լա նա վոր ված ան ձին (ՀՀ քր. դատ. 
օր-ի 41-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  կետ):

4. Քնն չա կան մարմնի ղե կա վարն իր ան մի ջա կան են թա կա-
յութ յան ներ քո գոր ծող քննի չին ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն 
տալ նա խաքն նութ յան կա տար ման վե րա բեր յալ, միև նույն ստո րա-
բա ժան ման քննիչ նե րին այլ քննի չի կող մից ի րա կա նաց վող վա-
րույ թով ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա կան կամ այլ վա րու թա յին գոր ծո-
ղութ յուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ (ա ռանց քննչա կան խումբ 
ստեղ ծե լու), դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յամբ վե րա դարձ ված  
քրեա կան գոր ծով վա րույ թը շա րու նա կե լու վե րա բեր յալ, նա խաքն-
նութ յան արդ յու նա վե տութ յա նը վե րա բե րող ցան կա ցած հար ցի, 
այդ թվում` կոնկ րետ ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե-
լու վե րա բեր յալ: Քն նի չը հե տաքն նութ յան մարմնին հանձ նա րա-
րում է կա տա րել գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումներ, ձեր բա կալ ման, կա լա նա-
վոր ման վե րա բեր յալ ո րո շումնե րը:

5.  Վե րա դաս դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր-
յալ հսկող դա տա խա զը գրա վոր ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում 
հանձ նա րա րութ յուն տված դա տա խա զի վե րա դա սին: Հս կող դա-
տա խա զի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րը, քննի չը և  հե տաքն նութ յան մարմնի պե տը գրա վոր 
ա ռար կութ յուն են ներ կա յաց նում վե րա դաս դա տա խա զին: Քնն-
չա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ քննի-
չը գրա վոր ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զին: 
Քն նի չի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ հե տաքն նութ յան մարմնի 
պե տը գրա վոր ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա-
զին կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին: 

5.1  Թեև մեկ նա բան վող հոդ վա ծում սահ ման ված է, որ  քննի չի 
հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ հե տաքն նութ յան մարմնի պետն 
ա ռար կութ յուն կա րող է ներ կա յաց նել նաև քննչա կան մարմնի ղե-
կա վա րին, սա կայն քննի չի հանձ նա րա րութ յու նը վե րաց նե լու լիա-
զո րութ յուն ու նի միայն հսկող դա տա խա զը, ուս տի քննի չի հանձ-
նա րա րութ յան օ րի նա կա նութ յան և  հիմնա վոր վա ծութ յան վե րա-
բեր յալ հար ցը կա րող է լու ծել միայն հսկող դա տա խա զը:
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6. Օ րենս դիրն ա ռանձ նաց րել է հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր-
յալ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նե լիս՝ հանձ նա րա րութ յան կա տա րե-
լու (կամ չկա տա րե լու) եր կու ի րա վի ճակ. ա ռար կութ յուն ներ կա յաց-
նել՝ հանձ նա րա րութ յան կա տա րու մը կա սեց նե լով (ա ռանց կա տա-
րե լու) և  ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել՝ ա ռանց հանձ նա րա րութ յան 
կա տա րու մը կա սեց նե լու (այն կա տա րե լով): Ա ռա ջին ի րա վի ճա կը 
վե րա բե րում է, երբ հսկող դա տա խազն ա ռար կութ յուն է ներ կա-
յաց նում հանձ նա րա րութ յուն տված դա տա խա զի վե րա դա սին՝ 
կա սեց նե լով դրա կա տա րու մը (ա ռանց կա տա րե լու), կամ քննի չը 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վա րույ թը կար ճե լու կամ նա խաքն-
նութ յունն այլ կերպ ա վար տե լու, հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե-
լու մա սին հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ` 
ա ռանց այն կա տա րե լու:  Ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել՝ ա ռանց 
հանձ նա րա րութ յան կա տա րու մը կա սեց նե լու դեպ քերն են՝ քննի չը 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա-
րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ վե րա դաս դա տա խա զին` բա ցա ռութ-
յամբ վե րը նշված դեպ քե րի (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 41-րդ 
 հոդ վա ծի 22-րդ  կետ), քննի չը ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ 
հսկող դա տա խա զին, հե տաքն նութ յան մարմնի պե տը ա ռար-
կութ յուն է ներ կա յաց նում քննի չի հանձ նա րա րութ յան վե րա բեր յալ 
հսկող դա տա խա զին կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին:

3. Վե րա դաս դա տա խա զի և հս կող դա տա խա զի                         
լիա զո րութ յուն նե րը մինչ դա տա կան վա րույ թում

 Հոդ ված 37.  Վե րա դաս դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը 
մինչ դա տա կան վա րույ թում

 Մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում վե րա դաս դա տա խա-
զը ՝

1) ա ռեր և? յթ հան ցա գոր ծ? թ յան հատ կա նիշ նե րի առ կա յ? թ-
յան դեպ ք? մ կազ մ? մ է քրեա կան վա ր? յթ նա խա ձեռ նե լ?  վե րա-
բեր յալ ար ձա նագ ր? թ յ? ն և  ս? յն օ րենսգր քով սահ ման ված 
քննչա  կան են թա կա յ? թ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
քննչա  կան մարմն  ի ղե կա վա րին ան հա պաղ հանձ նա րա ր? թ յ? ն է 
տա լիս նա խաքն ն? թ յ? ն սկսե լ?  մա սին.
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2) հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը հանձ նա րա րում է ստո րա դաս դա-
տա խա զին կամ այն ի րա կա նաց նում է ան ձամբ՝ օգտ վե լով սույն 
օ րենսգր քով մինչ դա տա կան վա րույ թում հսկող դա տա խա զի լիա-
զո րութ յուն նե րից.

3) անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հե տաքն նութ յան և  նա խաքն-
նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը հանձ -
նարա րում է մի քա նի դա տա խազ նե րի և ն րանց միջև կա տա րում 
աշ խա տան քի բա ժա նում.

4) իր ո րոշ մամբ հսկող դա տա խա զին հե ռաց նում է վա րույ-
թից և  նա խաքն նութ յան ու հե տաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը հանձ նա րա րում այլ 
դա տա խա զի կամ այն ի րա կա նաց նում է ան ձամբ՝ օգտ վե լով սույն 
օ րենսգր քով մինչ դա տա կան վա րույ թում հսկող դա տա խա զի լիա-
զո րութ յուն նե րից.

5) սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում իր ո րոշ մամբ 
փո խում է հսկող դա տա խա զին.

6) ո րո շում է կա յաց նում հսկող դա տա խա զին հայտն ված բա-
ցար կի, ինչ պես նաև նրա ինք նա բա ցար կի կա պակ ցութ յամբ.

7) մի քա նի քննչա կան մար մին նե րի ղե կա վար նե րին հանձ-
նա րա րում է վա րույթն ի րա կա նաց նել հա մա տեղ քննչա կան խմբի 
կող մից.

8) իր ո րոշ մամբ, քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րին 
հա մա պա տաս խան, վա րույ թը շա րու նա կե լը հանձ նա րա րում է 
նա խաքն նութ յան մեկ այլ մարմ նի` հա մա կող մա նի և  ա նա չառ նա-
խաքն նութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով.

9) հսկող դա տա խա զի ա ռա ջար կութ յամբ դի մում է ի րա վա սու 
մար մին նե րին` քրեա կան հե տապնդ ման ան ձեռնմխե լիութ յու նից 
օգտ վող ան ձանց նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու 
կամ նրանց կա լա նա վո րե լու թույլտ վութ յուն ստա նա լու միջ նոր-
դութ յուն նե րով.

10) վե րաց նում է հսկող դա տա խա զի ա նօ րի նա կան կամ ան-
հիմն ո րո շում նե րը և  հանձ նա րա րութ յուն նե րը.

11) ո րո շում է կա յաց նում հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ-
յուն նե րի կամ վա րու թա յին ակ տե րի վե րա բեր յալ հե տաքն նութ յան 
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մարմնի, քննի չի կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ա ռար կութ-
յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ, ինչ պես նաև վե րա դաս դա տա խա զի 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի կամ վա րու թա յին ակ տե րի վե րա բեր յալ 
հսկող դա տա խա զի ա ռար կութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ.

12) ո րո շում է կա յաց նում հսկող դա տա խա զի վա րու թա յին ակ-
տե րի դեմ բեր ված վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի կամ այլ 
ան ձանց բո ղոք նե րի կա պակ ցութ յամբ.

13) մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է 
սույն օ րենսգր քով իր ի րա վա սութ յա նը վե րա պահ ված այլ լիա զո-
րութ յուն ներ:

1.   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դա տա խա զութ յու նը 
միաս նա կան հա մա կարգ է, ո րը ղե կա վա րում է  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զը:  Դա տա խա զութ յու նում 
ծա ռա յո ղա կան են թա կա յութ յան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա-
վոր վում են « Դա տա խա զութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ  հոդ վա-
ծով` ո րի հա մա ձայն ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը վե րա դաս է բո լոր 
դա տա խազ նե րի նկատ մամբ: Գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը 
վե րա դաս է բո լոր դա տա խազ նե րի նկատ մամբ՝ իր հա մա կարգ-
ման ո լոր տում:   Մար զի դա տա խա զը վե րա դաս է մար զի դա տա-
խա զութ յան բո լոր դա տա խազ նե րի նկատ մամբ: Եր ևան քա ղա քի 
դա տա խա զը վե րա դաս է Եր ևան քա ղա քի վար չա կան շրջան նե րի 
դա տա խազ նե րի, Եր ևան քա ղա քի և Եր ևան քա ղա քի վար չա կան 
շրջան նե րի դա տա խա զութ յուն նե րի կազ մում գոր ծող դա տա խազ-
նե րի նկատ մամբ:   Զին վո րա կան դա տա խա զը վե րա դաս է կա յա-
զոր նե րի զին վո րա կան դա տա խազ նե րի, զին վո րա կան կենտ րո-
նա կան դա տա խա զութ յան և  կա յա զոր նե րի զին վո րա կան դա տա-
խա զութ յուն նե րի կազ մում գոր ծող դա տա խազ նե րի նկատ մամբ:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծը կար գա վո րում է վե րա դաս դա տա-
խա զի լիա զո րութ յուն նե րը միայն մինչ դա տա կան վա րույ թում, իսկ 
վե րա դաս դա տա խազ և  հան րա յին մե ղադ րող հա րա բե րութ յուն-
նե րի կար գա վո րու մը դուրս է սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րից:

2. Ք րեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու ո լոր տում վե րա դաս դա-
տա խազն ի րա կա նաց նում է հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը`

 նախ` ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 179-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա  սի 
հա մա ձայն` օ րեն քով նա խա տես ված աղբ յու րից ա ռեր ևույթ հան-
ցա գոր ծութ յան մա սին պատ շաճ հա ղոր դում ստա նա լու յու րա քանչ-
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յուր դեպ քում դա տա խազն ան հա պաղ կազ մում է քրեա կան վա-
րույթ նա խա ձեռ նե լու մա սին ար ձա նագ րութ յուն:  Թեև հոդ վա ծում 
նշվում է դա տա խա զի վա րույթ նա խա ձեռ նե լու մա սին, սա կայն 
այս դրույ թը հա մադ րե լով մեկ նա բան վող հոդ վա ծի հետ, պարզ է 
դառ նում, որ նշված լիա զո րութ յունն ի րա կա նաց նում է վե րա դաս 
դա տա խա զը: Ք րեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու լիա զո րութ յու-
նը վե րա դաս դա տա խա զին վե րա պա հե լու հիմ քում ըն կած է այն 
տրա մա բա նութ յու նը, որ այս փու լում դեռ ո րոշ ված չէ հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող դա տա խա զը:

Երկ րորդ` իր հանձ նա րա րութ յամբ ո րո շում է հե տաքն նութ-
յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ-
յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին կամ այն ի րա կա նաց նում է ան-
ձամբ՝ օգտ վե լով սույն օ րենսգր քով մինչ դա տա կան վա րույ թում 
հսկող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րից: 

Եր րորդ` օ րենսգր քով սահ ման ված քննչա կան են թա կա յութ-
յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` քննչա կան մարմնի ղե կա-
վա րին ան հա պաղ հանձ նա րա րութ յուն է տա լիս նա խաքն նութ յուն 
սկսե լու մա սին: 

 Վե րա դաս դա տա խա զը քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին 
պետք է տե ղե կաց նի այն դա տա խա զի ա նու նը, ազ գա նու նը և  աշ-
խա տան քա յին հաս ցեն, ում հանձ նա րար վել է հե տաքն նութ յան և 
 նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ ի րա կա նաց նել 
հսկո ղութ յուն:  Բանն այն է, որ ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 149-
րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սի հա մա ձայն` քննի չը վա րույ թի մաս նա վոր 
մաս նա կից նե րին և  վա րույ թին օ ժան դա կող ան ձանց պար տա վոր 
է հայտ նել տվյալ վա րույ թով հսկող դա տա խա զի ա նու նը, ազ գա-
նու նը և  աշ խա տան քա յին հաս ցեն: Քն նիչն այս պար տա կա նութ յու-
նը կա րող է կա տա րել, ե թե նա խաքն նութ յուն կա տա րե լու մա սին 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ յա նը զու գա հեռ 
տե ղե կա նում է նաև հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զի 
տվյալ նե րին:  Վե րա դաս դա տա խա զը նա խաքն նութ յուն սկսե լու 
և  հե տաքն նութ յան ու նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ-
մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու մա սին հանձ նա րա րութ յու նը 
տա լիս է պարզ մա կագ րութ յան ե ղա նա կով:

3.  Վե րա դաս դա տա խազն անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հե-
տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ 
հսկո ղութ յու նը հանձ նա րա րում է մի քա նի դա տա խազ նե րի և 
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ն րանց միջև կա տա րում աշ խա տան քի բա ժա նում: Այս նոր մով սահ-
ման վում է վե րա դաս դա տա խա զի կող մից հե տաքն նութ յան և  նա-
խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կով դա տա խազ նե րի խումբ ձևա վո րե լու լիա-
զո րութ յու նը: Օ րեն քով նա խա տես ված չէ, թե ինչ հիմ քե րի առ կա-
յութ յան դեպ քում վե րա դաս դա տա խա զը կա րող է հսկո ղութ յու նը 
հանձ նա րա րել մի քա նի դա տա խազ նե րի, սա կայն գործ նա կա նում 
դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել վա-
րույ թի բար դութ յամբ կամ դա տա րա նում հան րա յին մե ղադ րան քի 
պաշտ պա նութ յան ծա վա լով, մաս նա վո րա պես` մե ղադր յալ նե րի և 
ն րանց պաշտ պան նե րի քա նա կով և  այլ հան գա մանք նե րով: Օ րեն-
քով սահ ման ված է, որ վե րա դաս դա տա խա զը դա տա խազ նե րի 
խմբի ան դամնե րի միջև կա տա րում է աշ խա տան քի բա ժա նում: 
 Վե րա դաս դա տա խա զը հանձ նա րա րա կա նում պետք է հստակ 
սահ մա նի, թե որ դա տա խազն է ի րա վա սու կա յաց նել քրեա կան 
հե տապնդ ման տնօ րին ման հետ կապ ված կենտ րո նա կան ո րո-
շումնե րը, մաս նա վո րա պես` քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու 
մա սին ո րո շու մը, քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին 
ո րո շու մը,  հաս տա տե լու մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը:

4.  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա սու է իր ո րոշ մամբ հսկող 
դա տա խա զին հե ռաց նել վա րույ թից: ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 
148-րդ  հոդ վա ծով որ պես դա տա վա րա կան սանկ ցիա նա խա տես-
ված է վա րույ թից հե ռաց նե լը, սա կայն նշված հոդ վա ծի բո վան դա-
կութ յու նից հստակ եր ևում է, որ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում նշված սանկ ցիան կի րառ վում է բա ցա ռա պես փաս տա բա նի 
և  օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ, իսկ դա տա րա նում նաև` 
հան րա յին մե ղադ րո ղի նկատ մամբ, ուս տի ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա-
խագ ծի 148-րդ  հոդ վա ծի ի մաս տով հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
դա տա խա զին վա րույ թից հե ռաց նե լը չի դիտ վում որ պես դա տա-
վա րա կան սանկ ցիա, սա կայն իր էութ յամբ այն դա տա վա րա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց է: ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խա գի ծը 
չի նա խա տե սում վե րա դաս դա տա խա զի կող մից հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող դա տա խա զին վա րույ թից հե ռաց նե լու հիմ քե րը, 
սա կայն այն կա րող է կի րառ վել բա ցա սա կան հիմ քե րով: Այս պես` 
վե րա դաս դա տա խա զը հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա-
զին պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ հե ռաց նում է վա րույ թից նրա 
կող մից օ րեն քի և  ի րա վա կան այլ ակ տե րի պա հանջ նե րի էա կան 
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խախ տումներ թույլ տա լու, կամ իր պար տա կա նութ յուն նե րը պատ-
շաճ չկա տա րե լու, կամ տվյալ գոր ծով իր մաս նակ ցութ յու նը բա ցա-
ռող հան գա մանք նե րի մա սին ի րա զեկ ված լի նե լու պայ ման նե րում 
ինք նա բա ցար կի միջ նոր դութ յուն չներ կա յաց նե լու դեպ քում:  

5.  Վե րա դաս դա տա խազն ի րա վա սու է իր ո րոշ մամբ փո խել 
հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին:  Հս կո ղութ յուն ի րա-
կա նաց նող դա տա խա զին փո խե լը, ի տար բե րութ յուն հսկո ղութ-
յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զի վա րույ թից հե ռաց նե լու ինս տի-
տու տի, պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց չէ և  կի րառ վում է դրա կան 
հիմ քե րով: Այս պես` վե րա դաս դա տա խա զը պատ ճա ռա բան ված 
ո րոշ մամբ փո խում է հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին 
ստո րա դաս դա տա խա զի նկատ մամբ հայտն ված բա ցար կը կամ 
ինք նա բա ցար կը բա վա րա րե լու, կամ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց-
նող դա տա խա զի ար ձա կուր դում կամ գոր ծուղ ման մեջ գտնվե լու, 
կամ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն-
նե րը դա դա րեց նե լու կամ կա սեց նե լու կամ այլ դեպ քե րում, ո րոնք 
անհ նա րին են դարձ նում հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա-
խա զի կող մից իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Հս կո ղութ-
յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին փո խե լու և հս կո ղութ յունն այլ 
դա տա խա զի հանձ նա րա րե լու դեպ քում վե րա դաս դա տա խազն 
այդ մա սին տե ղե կաց նում է քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին, իսկ 
վեր ջինս էլ տե ղե կաց նում է քննի չին, ով պար տա վոր է վա րույ թի 
մաս նա վոր մաս նա կից նե րին և  վա րույ թին օ ժան դա կող ան ձանց 
հայտ նել տվյալ վա րույ թով նոր դա տա խա զի ա նու նը, ազ գա նու նը 
և  աշ խա տան քա յին հաս ցեն:

6.  Վե րա դաս դա տա խա զը վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց-
նում հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զի ո րո շումնե րի և 
 հանձ նա րա րութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յան և  հիմնա վոր վա ծութ-
յան նկատ մամբ: Այս ո լոր տում վե րա դաս դա տա խա զը ո րո շում է 
կա յաց նում հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յուն նե րի կամ վա-
րու թա յին ակ տե րի վե րա բեր յալ հե տաքն նութ յան մարմնի, քննի-
չի կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ա ռար կութ յուն նե րի և  վա-
րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի կամ այլ ան ձանց բո ղոք նե րի 
կա պակ ցութ յամբ, ինչ պես նաև վե րա դաս դա տա խա զի հանձ նա-
րա րութ յուն նե րի կամ վա րու թա յին ակ տե րի վե րա բեր յալ հսկող 
դա տա խա զի ա ռար կութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ, վե րաց նում 



82

է հսկող դա տա խա զի ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն ո րո շումնե րը և 
 հանձ նա րա րութ յուն նե րը:

7.  Վե րա դաս դա տա խա զը հսկող դա տա խա զի ա ռա ջար կութ-
յամբ դի մում է ի րա վա սու մար մին նե րին` քրեա կան հե տապնդ ման 
ան ձեռնմխե լիութ յու նից օգտ վող ան ձանց նկատ մամբ քրեա կան 
հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրանց կա լա նա վո րե լու թույլտ վութ-
յուն ստա նա լու միջ նոր դութ յուն նե րով: Ըն թա ցիկ օ րենսդ րութ յան 
ու սումնա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ քրեա կան հե տապնդ ման 
ան ձեռնմխե լիութ յու նից օգտ վող ան ձանց նկատ մամբ քրեա կան 
հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրանց կա լա նա վո րե լու թույլտ-
վութ յուն ստա նա լու միջ նոր դութ յուն ներ կա րող է ներ կա յաց նել ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խա զը: Այս պես` ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի  168-
րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա վո րին կա լա նա վո րե լու, 
նրան որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, դա տա կան կար գով վար-
չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա մա ձայ նութ յուն 
տա լու մա սին  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հին ա ռա ջար կութ յուն 
ներ կա յաց նե լու հար ցով Ար դա րա դա տութ յան խոր հուրդ է դի մում 
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը: ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գի 
օ րեն քի 98-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պատ գա մա վո րին 
ձեր բա կա լե լու, որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, կա լա նա վո րե լու 
կամ նրա նկատ մամբ դա տա կան կար գով վար չա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան են թար կե լու հարց հա րու ցե լու հա մար հա մա ձայ-
նութ յուն տա լու մա սին միջ նոր դա գի րը ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը 
ներ կա յաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին: Այս պի սով, հսկո-
ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խազն իր ա նու նից ա ռա ջար կութ-
յուն է ներ կա յաց նում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին` ի րա վա սու մար-
մին նե րին միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նել դա տա վո րի կամ ՀՀ ազ-
գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն-
դում հա րու ցե լու կամ նրանց կա լա նա վո րե լու թույլտ վութ յուն ստա-
նա լու վե րա բեր յալ: 

8.  Վե րա դաս դա տա խա զը քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին 
ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ բա ցա ռա պես հետև յալ դեպ-
քե րում` 1. նա խաքն նութ յուն սկսե լու վե րա բեր յալ, 2. վա րույթն ի րա-
կա նաց նել հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մից. 3. հա մա կող մա նի 
և  ա նա չառ նա խաքն նութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով վա րույ-
թը, քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան, 
հանձ նել նա խաքն նութ յան մեկ այլ մարմնին:  Վե րա դաս դա տա-
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խազն ի րա վա սու չէ հանձ նա րա րութ յուն տալ քրեա կան վա րույթն 
ի րա կա նաց նող քննի չին:

9. ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խա գի ծը հա տուկ նա խա տե սում է նաև 
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի և ն րա տե ղա կալ նե րի լիա զո րութ յուն-
նե րը: 

9.1 ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 183-րդ  հոդ վա ծի 7-րդ  մա սի 
հա մա ձայն` անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յան գլխա վոր դա տա խազն ի րա վա սու է նա խաքն նութ յան 
այլ մար մին նե րի քննիչ նե րից վերց նել և  հա տուկ քննչա կան ծա ռա-
յութ յան քննիչ նե րին հանձ նել քրեա կան վա րույթ ներ, ո րոնք առնչ-
վում են սույն հոդ վա ծի 6-րդ  մա սում թվարկ ված պաշ տո նա տար 
ան ձանց հան ցակ ցութ յամբ կամ նրանց կա տա րած են թադր յալ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րին, կամ ո րոն ցով այդ ան ձինք ճա նաչ վել են 
որ պես տու ժող: 

9.2 ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 184-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սի 
հա մա ձայն` նա խաքն նութ յան ըն թաց քում տա րած քա յին են թա կա-
յութ յանն առնչվող  վե ճե րը լու ծում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-
յան գլխա վոր դա տա խա զը կամ նրա տե ղա կա լը:

9.3 ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի  200-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա-
սի հա մա ձայն` քրեա կան հե տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա-
դա րեց նե լու մա սին հսկող դա տա խա զի ո րո շու մը և  այն հաս տա-
տե լու մա սին վե րա դաս դա տա խա զի ո րո շու մը կա րող է վե րաց-
վել  Հա յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զի կամ 
նրա տե ղա կա լի կող մից այն կա յաց նե լուց հե տո ե րեք ամս վա ըն-
թաց քում, ե թե այդ ո րո շու մը դա տա կան ստուգ ման չի են թարկ վել: 
Նշ ված ժամ կետ ներն անց նե լուց հե տո քրեա կան հե տապն դում 
չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու մա սին հսկող դա տա խա զի 
ո րո շու մը կամ այն հաս տա տե լու մա սին վե րա դաս դա տա խա զի 
ո րո շու մը կա րող է վե րաց վել բա ցա ռա պես  Հա յաuտա նի  Հան րա-
պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զի կող մից և  միայն նոր հան գա-
ման քի հիմ քով, ե թե այդ ո րո շումնե րը դա տա կան ստուգ ման չեն 
են թարկ վել:

9.4 ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 359-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
վճռա բեկ դա տա րան վե րա նայ ման բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն 
նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զը և 
ն րա տե ղա կալ նե րը, իսկ 408-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` բա ցա ռիկ 
վե րա նայ ման բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն`  Հա յաս տա նի  Հան-
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րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զը և ն րա տե ղա կալ նե րը: ՀՀ 
քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 412–րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն`  Հա յաս տա-
նի  Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խա զը կամ նրա տե ղա կա-
լը, գոր ծի վե րա նայ ման հիմ քերն առ կա հա մա րե լով, նոր հան գա-
մանք նե րով բո ղոք է ներ կա յաց նում ի րա վա սու դա տա րան` դրան 
կցե լով եզ րա կա ցութ յու նը և  այլ անհ րա ժեշտ նյու թեր:

 Հոդ ված 38. Հս կող դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը                 
մինչ  դա  տա կան վա րույ թում

1.  Մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում հսկող դա տա խա զը՝
1) ստու գում է են թադր յալ հան ցա վոր դեպ քե րի վե րա բեր յալ 

հա ղոր դումնե րի ըն դուն ման և  ար ձա նագր ման մա սին օ րեն քի պա-
հանջ նե րի կա տա րու մը.

2) ստուգ ման հա մար հե տաքն նութ յան մարմնից գրա վոր պա-
հան ջում է քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի և  գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ` «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն-
քով դա տա խա զին տրա մադր ման են թա կա փաս տաթղ թե րը կամ 
այդ պի սիք ստու գում է դրանց գտնվե լու վայ րում.

3) ստուգ ման հա մար քննի չից գրա վոր պա հան ջում է նա խաքն-
նութ յան ըն թաց քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ, քրեա կան վա րույ թի 
նյու թե րը կամ այդ պի սիք ստու գում է դրանց գտնվե լու վայ րում.

4) ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե-
տապնդ ման ժամ կե տը կա սեց նե լու կամ վերսկ սե լու, քրեա կան 
հե տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու մա սին քննի չի 
միջ նոր դութ յան հի ման վրա կա յաց նում է հա մա պա տաս խան ո րո-
շում.

5) վա րույ թի նյու թե րի հի ման վրա իր նա խա ձեռ նութ յամբ ո րո-
շում է կա յաց նում որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե-
տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու մա սին.  

6) ո րո շում է կա յաց նում հե տաքն նի չին, հե տաքն նութ յան մարմ-
նի պե տին, քննի չին, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին հայտն ված 
բա ցար կի, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս ինք նա բա ցար կի կա պակ-
ցութ յամբ.

7) ի րա վա սու է սույն օ րենսգր քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ 
մաս նակ ցել մե ղադր յա լի հար ցաքն նութ յա նը.
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8) ո րո շում է կա յաց նում քննի չի հանձ նա րա րութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի ա ռար կութ յուն նե րի կա-
պակ ցութ յամբ.

9) ո րո շում է կա յաց նում քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ-
նա րա րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քննի չի ա ռար կութ յուն նե րի կա-
պակ ցութ յամբ.

10) վե րաց նում է հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի, քննի չի կամ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն ո րո-
շումնե րը, ինչ պես նաև քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի կամ քննի չի 
ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն հանձ նա րա րութ յուն նե րը.

11) ո րո շում է կա յաց նում հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի, հե-
տաքն նի չի, քննի չի կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի վա րու թա-
յին ակ տե րի դեմ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի կամ այլ 
ան ձանց բե րած բո ղոք նե րի կա պակ ցութ յամբ.

12) քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում օ րեն քի կո պիտ խախ տում 
թույլ տա լու դեպ քում հե տաքն նութ յան մարմնի պե տին, հե տաքն-
նի չին կամ քննի չին հե ռաց նում է տվյալ վա րույ թին մաս նակ ցե լուց, 
սա կայն չի կա րող ո րո շում կա յաց նել նրա փո խա րեն այլ անձ նշա-
նա կե լու մա սին.

13) ի րա վա սու վե րա դաս դա տա խա զին ա ռա ջար կում է դի մել 
ի րա վա սու մար մին նե րին` քրեա կան հե տապնդ ման ան ձեռնմխե-
լիութ յու նից օգտ վող ան ձանց նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում 
հա րու ցե լու կամ նրանց կա լա նա վո րե լու թույլտ վութ յուն ստա նա լու 
միջ նոր դութ յուն նե րով.

14) հաս տա տում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ-
րա կան ակ տը կամ եզ րա փա կիչ ակ տը և ք րեա կան գոր ծը հանձ-
նում է դա տա րա նին՝ դա տաքն նութ յուն կա տա րե լու հա մար, հաս-
տա տում է քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը.

15) սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում իր ո րոշ-
մամբ չի հաս տա տում մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ-
րա կան ակ տը, եզ րա փա կիչ ակ տը կամ քրեա կան վա րույ թը կար-
ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը և ք րեա կան գոր ծը վե րա դարձ նում 
է քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին` վա րույ թը շա րու նա կե լու հանձ-
նա րա րութ յամբ.

16) սույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում ի րա վա սու է 
հետ վերց նել քննի չի՝ դա տա րան ներ կա յաց րած միջ նոր դութ յու նը 
կամ մաս նակ ցել դա տա կան ե րաշ խիք նե րի վա րույ թին.
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17) ստո րագ րում է մինչ դա տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան վե-
րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր.

18) իր ո րոշ մամբ ան հա պաղ վե րաց նում է ան ձի ի րա վունք նե-
րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ցան կա ցած ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա-
փա կում, այդ թվում՝ ա զա տում է ոչ ի րա վա չափ պահ վող ան ձանց.

19) սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քե րով ո րո շում է կա-
յաց նում պար զեց ված նա խաքն նութ յամբ քննվող վա րույ թը ընդ-
հա նուր կար գով ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ.

20) վե րա դաս դա տա խա զի վա րու թա յին ակ տի վե րա բեր յալ 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում նրա վե րա դաս դա տա խա զին.

21) մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է 
սույն օ րենսգր քով իր ի րա վա սութ յա նը վե րա պահ ված այլ լիա զո-
րութ յուն ներ:

2.  Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ  կե տի ի մաս տով` քրեա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում թույլ տված օ րեն քի կո պիտ խախ տումներն 
են`

1)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված` մար դու հիմնա կան ի րա վուն քի կամ ա զա տութ յան 
խախ տու մը.

2) նա խաքն նութ յան բնա կա նոն ըն թաց քը խա թա րող խախ-
տու մը.

3) հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յուն նե րը պար բե րա-
բար չկա տա րե լը:

1.  Դա տա խազ՝ պե տա կան պաշ տո նա տար անձ, ով քրեա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում պե տութ յան ա նու նից ի րա կա նաց նում է  Հա-
յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յամբ ի րեն վե րա-
պահ ված լիա զո րութ յուն նե րը: ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 103-րդ  հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` դա տա խա զութ յունն օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում և  կար գով՝ 1) հա րու ցում է քրեա կան հե տապն դում. 2) 
հսկո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ-
յան օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ. 3) դա տա րա նում պաշտ պա նում 
է մե ղադ րան քը. 4) պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հայց է 
հա րու ցում դա տա րան. 5) բո ղո քար կում է դա տա րան նե րի վճիռ-
նե րը, դա տավ ճիռ նե րը և  ո րո շումնե րը. 6) հսկո ղութ յուն է ի րա կա-
նաց նում պա տիժ նե րի և  հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման 
օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ:
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2.  Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի վեր տա ռութ յունն է «հսկող դա-
տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը մինչ դա տա կան վա րույ թում», սա-
կայն այն կար գա վո րում է մինչ դա տա կան վա րույ թում դա տա խա-
զի հսկո ղութ յան և ք րեա կան հե տապնդ ման հա րուց ման գոր ծա-
ռույթ նե րը: Հս կող դա տա խա զը հան դես է գա լիս որ պես քրեա կան 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին` հետև յալ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում. մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ րա կան ակ տը կամ 
քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շու մը քննի չից ստա նա լու 
պա հից մինչև մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը կամ մե ղադ րա-
կան ակ տը դա տա րա նին հանձ նե լը, քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին քննի չի ո րո շու մը հաս տա տե լը կամ քրեա կան գոր ծը նա-
խաքն նութ յան մարմնին վե րա դարձ նե լը: Այս ըն թաց քում հսկող 
դա տա խա զը կա րող է կա տա րել օ րեն քով թույ լատր վող վա րու թա-
յին գոր ծո ղութ յուն ներ: Այս պես՝ հսկող դա տա խա զը մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցութ յու նը քրեա կան գոր ծի հետ միա սին քննի չից ստա-
նա լու պա հից մինչև այն դա տա րան հանձ նե լը կա րող է կի րա ռել 
հետև յալ խա փան ման մի ջոց նե րը` գրավ, պաշ տո նա վա րութ յան 
կա սե ցում, բա ցա կա յե լու ար գելք, ե րաշ խա վո րութ յուն, դաս տիա-
րակ չա կան հսկո ղութ յուն, զին վո րա կան հսկո ղութ յուն (ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 122-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի): 

3.  Մինչ դա տա կան վա րույ թում դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե-
րը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն խմբա վո րել ըստ ո լորտ նե րի: 

3.1  Հե տաքն նութ յան և  նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յան ի րա կա նաց ման ո լոր տում դա տա խա զի 
լիա զո րութ յուն ները.

 ստու գում է են թադր յալ հան ցա վոր դեպ քե րի վե րա բեր-
յալ հա ղոր դումնե րի ըն դուն ման և  ար ձա նագր ման մա սին 
օ րեն քի պա հանջ նե րի կա տա րու մը.

 ստուգ ման հա մար հե տաքն նութ յան մարմնից գրա վոր պա-
հան ջում է քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի և  գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ` «Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաuտա նի 
 Հան րա պե տութ յան օ րեն քով դա տա խա զին տրա մադր-
ման են թա կա փաս տաթղ թե րը կամ այդ պի սիք ստու գում է 
դրանց գտնվե լու վայ րում.
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 ստուգ ման հա մար քննի չից գրա վոր պա հան ջում է նա-
խաքն նութ յան ըն թաց քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ, քրեա-
կան վա րույ թի նյու թե րը կամ այդ պի սիք ստու գում է դրանց 
գտնվե լու վայ րում.

 ո րո շում է կա յաց նում հե տաքն նի չին, հե տաքն նութ յան 
մարմնի պե տին, քննի չին, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին 
հայտն ված բա ցար կի, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս ինք նա-
բա ցար կի կա պակ ցութ յամբ.

 մաս նակ ցում է մե ղադր յա լի հար ցաքն նութ յա նը.
 ո րո շում է կա յաց նում քննի չի հանձ նա րա րութ յուն նե րի վե-

րա բեր յալ հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի ա ռար կութ յուն-
նե րի կա պակ ցութ յամբ.

 ո րո շում է կա յաց նում քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ-
նա րա րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քննի չի ա ռար կութ յուն նե-
րի կա պակ ցութ յամբ.

 վե րաց նում է հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի, քննի չի կամ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն 
ո րո շումնե րը, ինչ պես նաև քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի 
կամ քննի չի ա նօ րի նա կան կամ ան հիմն հանձ նա րա րութ-
յուն նե րը.

 ո րո շում է կա յաց նում հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի, հե-
տաքն նի չի, քննի չի կամ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի 
վա րու թա յին ակ տե րի դեմ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա-
կից նե րի կամ այլ ան ձանց բե րած բո ղոք նե րի կա պակ ցութ-
յամբ.

 քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում օ րեն քի կո պիտ խախ տում 
թույլ տա լու դեպ քում հե տաքն նութ յան մարմնի պե տին, հե-
տաքն նի չին կամ քննի չին հե ռաց նում է տվյալ վա րույ թին 
մաս նակ ցե լուց, սա կայն չի կա րող ո րո շում կա յաց նել նրա 
փո խա րեն այլ անձ նշա նա կե լու մա սին.

 հաս տա տում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ-
րա կան ակ տը կամ եզ րա փա կիչ ակ տը և ք րեա կան գոր ծը 
հանձ նում է դա տա րա նին՝ դա տաքն նութ յուն կա տա րե լու 
հա մար, հաս տա տում է քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա-
սին քննի չի ո րո շու մը.
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 ո րոշ մամբ չի հաս տա տում մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու-
նը, մե ղադ րա կան ակ տը, եզ րա փա կիչ ակ տը կամ քրեա-
կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը և ք րեա-
կան գոր ծը վե րա դարձ նում է քննչա կան մարմնի ղե կա վա-
րին` վա րույ թը շա րու նա կե լու հանձ նա րա րութ յամբ. 

 ո րո շում է կա յաց նում պար զեց ված նա խաքն նութ յամբ 
քննվող վա րույթն ընդ հա նուր կար գով ի րա կա նաց նե լու 
վե րա բեր յալ:

3.2 Ք րեա կան հե տապնդ ման տնօ րին ման և  հար կադ րան քի 
մի ջոց նե րի կի րառ ման ո լոր տում դա տա խա զի լիա զո րութ յուն ներն 
են.

 վա րույ թի նյու թե րի հի ման վրա իր նա խա ձեռ նութ յամբ 
ո րո շում է կա յաց նում որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, 
քրեա կան հե տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց-
նե լու մա սին. 

 ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե-
տապնդ ման ժամ կե տը կա սեց նե լու կամ վերսկ սե լու, քրեա-
կան հե տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու 
մա սին քննի չի միջ նոր դութ յան հի ման վրա կա յաց նում է 
հա մա պա տաս խան ո րո շում.

 ի րա վա սու վե րա դաս դա տա խա զին ա ռա ջար կում է դի մել 
ի րա վա սու մար մին նե րին` քրեա կան հե տապնդ ման ան-
ձեռնմխե լիութ յու նից օգտ վող ան ձանց նկատ մամբ քրեա-
կան հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրանց կա լա նա վո րե լու 
թույլտ վութ յուն ստա նա լու միջ նոր դութ յուն նե րով.

 իր ո րոշ մամբ ան հա պաղ վե րաց նում է ան ձի ի րա վունք-
նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ցան կա ցած ոչ ի րա վա չափ 
սահ մա նա փա կում, այդ թվում՝ ա զա տում է ոչ ի րա վա չափ 
պահ վող ան ձանց.

 հետ է վերց նում քննի չի՝ դա տա րան ներ կա յաց րած միջ-
նոր դութ յու նը կամ մաս նակ ցում է դա տա կան ե րաշ խիք նե-
րի վա րույ թին.

4.  Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը սպա ռիչ չեն:  Մինչ դա տա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում հսկող դա տա խազն ի րա կա նաց նում է ՀՀ 
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քր. դատ. օր-ով իր ի րա վա սութ յա նը վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ-
յուն ներ, մաս նա վո րա պես.

 վա րույ թի նյու թե րի կամ քրեա կան գոր ծի կորս տի դեպ քում 
ո րո շում է կա յաց նում դրանք վե րա կանգ նե լու մա սին և  մի-
ջոց ներ է ձեռ նար կում վա րույ թի պատ շաճ ըն թացքն ա պա-
հո վե լու ուղ ղութ յամբ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի հոդ  ված 
8),

 լու ծում է քննի չին, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին, հե-
տաքն նի չին կամ հե տաքն նութ յան մարմնի պե տին հայտն-
ված բա ցար կը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 65 հոդ վա ծի 
6-րդ  մաս),

 հա մա ձայ նութ յուն է տա լիս գրա վը և  պաշ տո նա վա րութ յան 
կա սե ցու մը քննի չի կող մից կի րա ռե լու վե րա բեր յալ (ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի նա խագ ծի 122-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մաս),

 ո րո շում է կա յաց նում գրա վը պե տութ յան ե կա մուտ դարձ-
նե լու մա սին, ե թե մե ղադր յա լը թաքն վել է վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմնից կամ ա ռանց թույլտ վութ յան մեկ նել 
է այլ վայր, պար բե րա բար չի ներ կա յա ցել վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմնի հրա վե րով կամ էա պես խո չըն դո տել է 
վա րույ թին (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 125-րդ  հոդ վա ծի 
5-րդ  մա սի),

 հաս տա տում է մինչ դա տա կան վա րույ թում փաս տա բա նին 
կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին վա րույ թից հե ռաց նե լու 
մա սին քննի չի ո րո շու մը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 148-
րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս),

 մի ջոց ներ է ձեռ նար կում պար զե լու հա մար հան ցան քի 
կա տար մա նը նպաս տող հան գա մանք նե րը և  անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում նա խաքն նութ յան ա վար տին հա մա պա-
տաս խան ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րին կամ պաշ-
տո նա տար ան ձին ներ կա յաց նում է այդ հան գա մանք նե րը 
վե րաց նե լու ուղ ղութ յամբ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու մա սին 
միջ նոր դա գիր (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 187-րդ  հոդ-
վա ծի 2-րդ  մաս),

 թույ լատ րում է առգ րա վել պե տա կան գաղտ նիք պա րու նա-
կող փաս տաթղ թե րը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 216-րդ 
 հոդ վա ծի 3-րդ  մաս),
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 վե րա դաս դա տա խա զի վա րու թա յին ակ տի վե րա բեր յալ 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում նրա վե րա դաս դա տա խա-
զին.

 ստո րագ րում է մինչ դա տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան վե-
րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր և  այլն:

6.  Մի շարք օ րենք նե րով քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց-
ման և  հե տաքն նութ յան ու նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույթ նե րը վե րա-
պահ ված են բա ցա ռա պես ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին: Այս պես` 
ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 13-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու պա-
հից տվյալ գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա-
խա զա կան հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց նում է ՀՀ գլխա վոր դա տա-
խա զը:  Նո տա րիա տի մա սին ՀՀ օ րեն քի 8-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սի 
հա մա ձայն` նո տա րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող 
է հա րու ցել միայն ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը:  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի մա սին ՀՀ օ րեն քի 11-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  մա սի հա մա-
ձայն` սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դա մի նկատ մամբ քրեա-
կան հե տապն դում կա րող է հա րու ցել միայն գլխա վոր դա տա-
խա զը:  Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յան մա սին ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
 հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն`  Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ-
յան կող մից ի րա կա նաց վող նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նում են ՀՀ գլխա վոր դա տա-
խա զը և ն րա լիա զո րած դա տա խազ նե րը:

7. Դա տա խա զը պար տա վոր է  ո րոշ մամբ ան հա պաղ վե րաց-
նել ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ցան կա ցած ոչ 
ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում, այդ թվում՝ ա զա տել ոչ ի րա վա չափ 
պահ վող ան ձանց:  Դա տա խա զը մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փակ ման ի րա վա չա փութ յու նը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ-
նի հետև յալ հան գա մանք նե րը. 

 արդ յո՞ք նման սահ մա նա փա կու մը նա խա տես ված է ե ղել 
ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով: ՀՀ  Սահ մա նադ-
րութ յան 83.5. հոդ վա ծի հա մա ձայն`  բա ցա ռա պես  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րենք նե րով են սահ ման-
վում՝ ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք-
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կումնե րը, քրեա-
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կան դա տա վա րութ յու նում են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի 
հի ման վրա մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն 
հա մար վում է ոչ ի րա վա չափ: Օ րի նակ` գե րա տես չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փա կու մը հա մար վում է ոչ ի րա վա չափ:

 Արդ յո՞ք մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը հե-
տապն դում է ի րա վա չափ նպա տակ: Այլ կերպ ա սած` 
քրեա կան դա տա վա րութ յու նում մար դու ի րա վունք նե րը 
սահ մա նա փա կե լով ինչ ի րա վա կան ար ժեք է պաշտ պան-
վում:  Մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման սահ մա-
նադ րա կան նպա տակ նե րը նա խա տես ված են ՀՀ  Սահ-
մա նադ րութ յան 43-րդ  հոդ վա ծով, որի հա մա ձայն մար դու  
ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը կա րող են սահ մա-
նա փակ վել, ե թե դա անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կութ յու նում պե տա կան անվ տան գութ յան, հա սա-
րա կա կան կար գի պահ պան ման, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
կանխ ման, հան րութ յան ա ռող ջութ յան ու բա րո յա կա նութ-
յան, այ լոց սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ-
յուն նե րի, պատ վի և  բա րի համ բա վի պաշտ պա նութ յան 
հա մար: Օ րի նակ` ի րա վա չափ չէ մե ղադր յա լի նկատ մամբ 
հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռել` զուտ նպա տակ ու նե նա լով 
հար կադ րել նրան հա մա գոր ծակ ցել ի րա վա պահ մար մին-
նե րի հետ:

 Արդ յո՞ք մար դու ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող ի րա-
վա կան գոր ծիք նե րը հա մար ժեք են հե տապնդ վող ի րա-
վա չափ նպա տակ նե րին:  Մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փակ ման նշված չա փա նի շը խիստ գնա հա տո ղա կան 
է և  կախ ված է կոնկ րետ քրեա կան վա րույ թի ա ռանձ նա-
հատ կութ յու նից: Օ րի նակ` նկա տի ու նե նա լով, որ գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը էա պես սահ մա նա փա կում 
են մար դու ի րա վունք նե րը՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 
249-րդ  հոդ վա ծում սահ ման վել է, որ գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն կա րող է կա տար վել միայն այն դեպ քում, 
երբ այլ ե ղա նա կով այդ ա պա ցույ ցի ձեռք բե րու մը ող ջամ-
տո րեն անհ նար է: Այլ կերպ ա սած` ե թե քրեա կան դա տա-
վա րութ յու նում հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին կա-
րե լի է հաս նել մար դու ի րա վունք նե րը նվա զա գույնս սահ-
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մա նա փա կող ի րա վա կան գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ, ա պա 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է կի րա ռի տվյալ 
ի րա վա կան գոր ծի քը: Օ րի նակ ի րա վա չափ չէ մե ղադր յա-
լի փա խուս տը կան խե լու հա մար նրա նկատ մամբ որ պես 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռել կա լան քը, ե թե նրա փա խուս-
տը կա րե լի է կան խել ա վե լի մեղմ խա փան ման մի ջոց կի-
րա ռե լով:

 7.1  Դա տա խա զի կող մից ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա-
տութ յուն նե րի ցան կա ցած ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա-
կում վե րաց նե լու դա տա վա րա կան ձևը կախ ված է մար դու 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ձևից և բ նույ թից: Այս-
պես` ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ա պօ րի նի 
ե ղա նա կով ան ձի մաս նա վոր կյան քի վե րա բեր յալ ձեռք է 
բե րել փաս տա կան տվյալ ներ և  այն ճա նա չել որ պես ա պա-
ցույց, ա պա հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զը 
մար դու մաս նա վոր կյան քի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա-
կու մը վե րաց նում է տվյալ ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի ճա-
նա չե լու ե ղա նա կով: Ե թե վա րույ թի հան րա յին մաս նակ ցի 
կող մից մար դու ի րա վունք նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա-
փա կու մը գտնվում է ըն թաց քի մեջ, ա պա դա տա խա զը 
հանձ նա րա րում է դա դա րեց նել նշված գոր ծո ղութ յուն նե-
րը: Օ րի նակ` դա տա խա զը հանձ նա րա րում է դա դա րեց նել 
մար դու հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յու նը վե րահս կե լու գոր-
ծո ղութ յու նը, ե թե վե րա ցել է այդ գոր ծո ղութ յու նը շա րու նա-
կե լու ի րա վա չափ նպա տա կը կամ այն կա տա րե լու օ րեն-
քով սահ ման ված ժամ կետ նե րը: 

4. Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի և քն նի չի                                  
լիա զո րութ յուն նե րը

 Հոդ ված 40. Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն-
նե րը

1.  Նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րը՝

1) նա խաքն ն? թ յան կա տա ր?  մը հանձ նա րա ր? մ է իր ան մի -
ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող քննի չին.
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2) վա ր? յթն իր են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող մի  քննի չից 
ո րոշ մամբ հանձ ն? մ է մյ?  սին: Ե թե դա կա րող է հան գեց նել նա-
խաքն ն? թ յան կա տար ման վայ րի փո փո խ? թ յան, ա պա վա ր? յ-
թը մի  քննի չից մյ?  սին հանձ նե լը կա րող է տե ղի ?  նե նալ մի այն 
հա մա պա տաս խան վե րա դաս դա տա խա զի գրա վոր հա մա ձայ-
ն? թ յամբ.

3) ծա նո թա ն? մ է իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո 
գոր ծող քննի չի կող մի ց ի րա կա նաց վող վա ր? յ թի նյ?  թե րին.

4) վա ր? յ թից հե ռաց ված քննի չին ո րոշ մամբ փո խա րի ն? մ է 
իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող այլ քննի չով.

5) ո րո շ? մ է կա յաց ն? մ վա ր? յթն իր են թա կա յ? թ յան ներ քո 
գոր ծող քննիչ նե րից կազմ ված քննչա կան խմբի կող մի ց ի րա կա-
նաց նե լ?  վե րա բեր յալ, իսկ վե րա դաս դա տա խա զի հանձ նա րա-
ր? թ յամբ` քննչա կան այլ մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի հետ մի ա-
սին կա յաց ն? մ է վա ր? յ թը հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մի ց 
ի րա կա նաց նե լ?  վե րա բեր յալ հա մա տեղ ո րո շ? մ.

6) իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող քննի չի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող վա ր? յ թով իր են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր-
ծող քննիչ նե րին հանձ նա րա ր? մ է ա ռան ձին ա պա ց?  ցո ղա կան 
կամ այլ վա ր?  թա յին գոր ծո ղ? թ յ? ն նե րի կա տա ր?  մը, ե թե բա ցա-
կա յ? մ է վա ր? յ թը քննչա կան խմբի կող մի ց ի րա կա նաց նե լ?  անհ-
րա ժեշ տ? թ յ?  նը.

7) իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող քննի չի 
մի ջ նոր դ? թ յամբ իր ի րա վա ս? թ յան սահ ման նե ր? մ ներ կա յաց-
ն? մ է քննչա կան փո խօգ ն? թ յան խնդրանք, իսկ նման խնդրանք 
ստա նա լ?  դեպ ք? մ իր ի րա վա ս? թ յան սահ ման նե ր? մ ա պա հո-
վ? մ է դրա կա տա ր?  մը.

8) ո րո շ? մ է կա յաց ն? մ նա խաքն ն? թ յ? նն ան ձամբ կա տա-
րե լ?  մա սին` օգտ վե լով քննի չի հա մար ս? յն օ րենսգր քով սահ-
ման ված բո լոր լիա զո ր? թ յ? ն նե րից.

9) հետ ևում է իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող 
քննի չի կող մից ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ-
յուն նե րի, դա տա խա զի ո րո շում նե րի, դա տա խա զի և  իր հանձ նա-
րա րութ յուն նե րի կա տար մա նը, քրեա կան հե տապնդ ման և  կա լա-
նա վոր ման ժամ կետ նե րի պահ պան մա նը.
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10) ա պա հո վ? մ է վե րա դարձ ված քրեա կան գոր ծով վա ր? յ թը 
շա ր?  նա կե լ?  մա սին դա տա խա զի հանձ նա րա ր? թ յան կա տա-
ր?  մը.

11) իր ան մի  ջա կան են թա կա յ? թ յան ներ քո գոր ծող քննի չի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող վա ր? յ թով հսկող դա տա խա զի վա ր?  թա-
յին ակ տի, այդ թվ? մ` որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լ?  մա սին 
ո րոշ ման վե րա բեր յալ ա ռար կ? թ յ? ն է ներ կա յաց ն? մ վե րա դաս 
դա տա խա զին.

12) ի րա կա նաց ն? մ է ս? յն օ րենսգր քով իր ի րա վա ս? թ յա նը 
վե րա պահ ված այլ լիա զո ր? թ յ? ն ներ:

2.  Ս? յն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ո րո շ? մն  ե րի ?  
հանձ նա րա ր? թ յ? ն նե րի պատ ճեն նե րը քննչա կան մարմն  ի ղե-
կա վարն ան հա պաղ ?  ղար կ? մ է հսկող դա տա խա զին:     

1.  Նա խագ ծի 6-րդ  հոդ վա ծի 20-րդ  կե տի հա մա ձայն քննչա-
կան մարմնի ղե կա վար է հա մար վում` քննչա կան կո մի տեի, ծա-
ռա յութ յան, գլխա վոր վար չութ յան, վար չութ յան, բաժ նի կամ բա-
ժան մուն քի պե տը կամ նրա տե ղա կա լը, ով իր ի րա վա սութ յան 
սահ ման նե րում կազ մա կեր պում է նա խաքն նութ յու նը և  ա պա հո-
վում է դրա արդ յու նա վե տութ յու նը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա-
րը քրեա կան դա տա վա րութ յու նում ի րա կա նաց նում է հան րա յին 
բնույ թի գոր ծա ռույթ ներ և  հան դի սա նում է վա րույ թի հան րա յին 
մաս նա կից: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի դա տա վա րա կան 
լիա զո րութ յուն նե րը թվարկ ված են նա խագ ծի 40-րդ, ինչ պես նաև 
օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րով: Օ րի նակ` նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա-
ծի 5-րդ  մա սի հա մա ձայն` քննչա կան մարմնի ղե կա վարն ի րա վա-
սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան 
ներ քո գոր ծող քննի չին` նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յա նը 
վե րա բե րող ցան կա ցած հար ցի, այդ թվում` կոնկ րետ ա պա ցու ցո-
ղա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու կա պակ ցութ յամբ: Քնն չա կան 
մարմնի ղե կա վա րի վար չաի րա վա կան բնույ թի լիա զո րութ յուն նե-
րը սահ ման ված են այլ օ րենք նե րով: Օ րի նակ` « Հա տուկ քննչա կան 
ծա ռա յութ յան» մա սին օ րեն քի 16-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա տուկ 
քննչա կան ծա ռա յութ յան պե տը` ղե կա վա րում և  վե րահս կո ղութ-
յուն է ի րա կա նաց նում հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յան ծա ռա յող-
նե րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ, ըն դու նում է հա տուկ քննչա կան 
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ծա ռա յութ յան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ մանն ուղղ ված ո րո շում-
ներ և  այլն:

1.1  Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում ո րո շա կիո րեն տար բե րակ ված 
են ան մի ջա կան վե րա դաս հան դի սա ցող քննչա կան մարմնի ղե-
կա վա րի և  վե րա դաս քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի լիա զո րութ-
յուն նե րը:  Բո լոր այն դեպ քե րում, որ տեղ նշվում է «իր ան մի ջա կան 
են թա կա յութ յան ներ քո» եզ րույ թը, ա պա նշված լիա զո րութ յուն նե-
րը վե րա բե րե լի են միայն ան մի ջա կան վե րա դա սին, իսկ վե րա դա-
սին վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րը վե րա բե րե լի են նաև ան-
մի ջա կան վե րա դա սին: 

2. Ք րեա կան դա տա վա րութ յու նում քննչա կան մարմնի ղե-
կա վա րը կոչ ված է ա պա հո վե լու նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե-
տութ յու նը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի 
միաս նա կան նպա տա կը նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յունն 
ա պա հո վելն է:  Նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա-
տո ղա կան հաս կա ցութ յուն է և  այն կապ ված է մաս նա վո րա պես 
նա խաքն նութ յան ճիշտ կազ մա կեր պե լու, քննչա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րը ժա մա նա կին կա տա րե լու հետ:  Նա խաքն նութ յան արդ-
յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու խնդի րը պատ շաճ լու ծե լու հա մար 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը նա խագ ծի 40-րդ  հոդ վա ծով օժտ-
ված է հետև յալ լիա զո րութ յուն նե րով.

2.1  Նա խաքն նութ յան կա տա րու մը հանձ նա րա րում է իր ա մի-
ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննի չին: Քն նի չին նա-
խաքն նութ յան կա տա րու մը  հանձ նա րա րե լը պետք է լի նի գրա վոր 
ձևով` քննի չին մա կագ րե լու ե ղա նա կով: Քնն չա կան մարմնի ղե-
կա վա րի մա կագ րութ յան ձևով տրված հանձ նա րա րութ յու նը բա-
վա րար հիմք է քննի չի կող մից քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու 
և  նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Քնն չա կան մարմնի 
ղե կա վա րը լայն հա յե ցո ղութ յուն ու նի ո րո շե լու, թե իր ան մի ջա-
կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննիչ նե րից որ քննի չը տվյալ 
դեպ քով պետք է ի րա կա նաց նի նա խաքն նութ յուն: Նշ ված հա յե-
ցո ղա կան լիա զո րութ յունն ի րա կա նաց նե լիս քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րը հաշ վի է առ նում տվյալ պա հին քննի չի աշ խա տան քա-
յին ծան րա բեռն վա ծութ յու նը, կոնկ րետ վա րույ թի բար դութ յու նը, 
քննի չի փոր ձա ռութ յու նը, մաս նա գի տա ցու մը և հմ տութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև մի շարք այլ հան գա մանք ներ, ո րոնք կա րող են նշա-
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նա կութ յուն ու նե նալ տվյալ գոր ծով վա րույ թի ա ռա վել արդ յու նա-
վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

2.2  Վա րույթն իր են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող մի քննի չից 
ո րոշ մամբ հանձ նում է մյու սին: Ե թե դա կա րող է հան գեց նել նա-
խաքն նութ յան կա տար ման վայ րի փո փո խութ յան, ա պա վա րույ-
թը մի քննի չից մյու սին հանձ նե լը կա րող է տե ղի ու նե նալ միայն 
հա մա պա տաս խան վե րա դաս դա տա խա զի գրա վոր հա մա ձայ-
նութ յամբ: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի այս լիա զո րութ յան կա-
մա յա կան ի րա կա նաց ման դեպ քե րը կան խե լու և քն նի չի դա տա-
վա րա կան ինք նու րույ նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով օ րեն քը 
սահ մա նում է, որ վա րույ թը մի քննի չից մյու սին հանձն վում է ոչ թե 
մա կագ րութ յամբ, այլ բա ցա ռա պես դա տա վա րա կան ո րոշ մամբ: 
 Բանն այն է, որ դա տա վա րա կան ցան կա ցած ո րո շում, այդ թվում 
վա րույ թը մի քննի չից մյու սին հանձ նե լու ո րո շու մը պետք է լի նի 
պատ ճա ռա բան ված, ինչն էլ էա պես սահ մա նա փա կում է քննչա-
կան մարմնի ղե կա վա րի հա յե ցո ղութ յու նը: Օ րենսդ րութ յամբ թեև 
սպա ռիչ չեն թվարկ վում այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք թույլ կտան 
վա րույ թն մի քննի չից ո րոշ մամբ հանձ նե լու մյու սին, սա կայն վա-
րույ թը մի քննի չից մյու սին հանձ նե լու ո րոշ մամբ պետք է նշվեն 
վա րույ թը այլ քննի չին հանձ նե լու ի րա վա չափ անհ րա ժեշ տութ յու-
նը:  Վա րույ թը մի քննի չից մյու սին հանձ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նը կա րող է կապ ված լի նել տվյալ վա րույ թի ի րա կա նաց ման ըն-
թաց քում քննի չի հմտութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ի րա կա նաց ված 
նա խաքն նութ յան ըն թաց քում թույլ տրված բաց թո ղումնե րի, քննի-
չին ար ձա կուրդ տրա մադ րե լու կամ նրա ա ռող ջա կան խնդիր նե րի 
հետ:

2.2.2  Միև նույն ստո րա բա ժան ման շրջա նակ նե րում վա րույ թը 
մի քննի չից մեկ այլ քննի չին հանձ նե լը, որ պես կա նոն, չի հան գեց-
նում նա խաքն նութ յան կա տար ման վայ րի փո փո խութ յան: Այս պես, 
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի Եր ևան քա ղա քի  Շեն գա վիթ վար չա կան 
շրջա նի քննչա կան բաժ նի պե տի կող մից վա րույ թը մի քննի չից 
մյու սին հանձ նե լը չի հան գեց նում նա խաքն նութ յան կա տար ման 
վայ րի փո փո խութ յան:  Սա կայն, ինչ պես նշվեց, քննչա կան մարմ-
նի ղե կա վար է հա մար վում նաև օ րի նակ` վար չութ յան պե տը կամ 
նրա տե ղա կա լը, ում են թա կա յութ յան ներ քո են գտնվում տար բեր 
քննչա կան բաժ նի քննիչ ներ: Ե թե վար չութ յան պե տը վա րույ թը մի 
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քննչա կան բաժ նի քննի չից հանձ նում է մեկ այլ վար չա տա րած քա-
յին միա վոր ման (մարզ, իսկ Եր ևա նում` վար չա կան շրջան)  քննչա-
կան բաժ նի քննի չի, ա պա այս դեպ քում փոխ վում է նա խաքն նութ-
յան կա տար ման վայ րը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի նշված 
լիա զո րութ յան ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է բա ցա ռա պես վե րա-
դաս դա տա խա զի հա մա ձայ նութ յան դեպ քում: Օ րի նակ` ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի Եր ևան քա ղա քի քննչա կան վար չութ յան են թա կա-
յութ յան ներ քո մեկ վար չա կան շրջա նի քննչա կան ստո րա բա ժա-
նու մից մեկ  այլ վար չա կան շրջա նի քննի չին վա րույ թը հանձ նե լու 
դեպ քում փոխ վում է նա խաքն նութ յան կա տար ման վայ րը, ուս տի 
այս դեպ քում պետք է ստա նալ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի կամ 
նրա տե ղա կա լի կամ Եր ևան քա ղա քի դա տա խա զի  հա մա ձայ-
նութ յու նը43:  Բանն այն է, որ նա խաքն նութ յան կա տար ման վայ րի 
փո փո խութ յու նը հան գեց նում է նաև դա տա խա զա կան հսկո ղութ-
յան վայ րի փո փո խութ յան, ուս տի նշված ո րոշ ման կա յաց ման հա-
մար օ րենսդ րո րեն պա հանջ վում է հա մա պա տաս խան վե րա դաս 
դա տա խա զի գրա վոր հա մա ձայ նութ յու նը:  Վե րա դաս դա տա խա-
զի գրա վոր հա մա ձայ նութ յու նը կա րող է ար տա ցոլ վել վա րույ թը մի 
քննի չից մեկ այլ քննի չի հանձ նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ: 

2.3.  Ծա նո թա նում է իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո 
գոր ծող քննի չի կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թի նյու թե րին: Քնն-
չա կան մարմնի ղե կա վա րի` վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու 
լիա զո րութ յու նը կոչ ված է ա պա հո վե լու նրա առջև դրված խնդիր-
նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա-
վա րը նյու թե րին ծա նո թա նա լու ե ղա նա կով կա րող է վե րահս կել 
քննի չի կող մից քրեա կան հե տապնդ ման և  կա լա նա վոր ման ժամ-
կետ նե րի պահ պան մա նը և  տալ հա մա պա տաս խան հանձ նա րա-
րութ յուն ներ: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րը կա րող է վա րույ թի 
նյու թե րին ծա նո թա նալ նա խաքն նութ յան ցան կա ցած պա հին: 
Ն յու թե րին ծա նո թա նա լու լիա զո րութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց վել 
պար բե րա բար: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րը վա րույ թի նյու թե-
րին ծա նո թա նա լու հա մար կա րող է ներ կա յաց նել բա նա վոր պա-
հանջ` ա ռանց քրեա կան վա րույ թը գրա սեն յակ հանձ նե լու: Ն ման 
կար գը թույլ կտա ա ռա վել ա րագ կազ մա կեր պել աշ խա տան քը և  
43. Նախագծով նշված լիազորությունն անմիջական վերադասին վերա–
պահելու պարագայում, չի կարող առկա լինել մի իրավիճակ, որ քննիչին 
փոխելը կարող է հանգեցնել նախաքննության կատարման վայրի 
փոփոխության:
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ող ջա միտ ժամ կետ նե րում ծա նո թա նալ վա րույ թի նյու թե րին: Մ յուս 
կող մից գե րա տես չա կան հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րում 
պետք է ար տա ցոլ վեն քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի կող մից վա-
րույ թի նյու թե րը պա հան ջե լու փաս տը, այն ու սումնա սի րե լու և քն-
նի չի վե րա դարձ նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը: Ն ման պրակ տի կա յի 
ձևա վոր ման դեպ քում հնա րա վոր կլի նի հստակ գնա հա տել քննչա-
կան մարմնի ղե կա վա րի կող մից իր պար տա կա նութ յուն նե րի կա-
տա րու մը:  

2.3.1 Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րի և հս կո ղութ յուն ի րա կա-
նաց նող դա տա խա զի` վա րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու  լիա-
զո րութ յուն նե րի` ժա մա նա կա հատ վա ծի ա ռու մով  հա մընկ նե լու 
դեպ քում նա խա պատ վութ յու նը պետք է տալ հսկո ղութ յուն ի րա կա-
նաց նող դա տա խա զի լիա զո րութ յա նը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա-
վա րի լիա զո րութ յան ի րա կա նա ցու մը չպետք է խո չըն դո տի տվյալ 
վա րույ թի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա-
զի` նյու թե րին ծա նո թա նա լու լիա զո րութ յան և  սահ մա նադ րա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը: Օ րի նակ` ե թե վա-
րույ թի նյու թե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով վա րույ թը գտնվում 
է քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի մոտ, սա կայն դա տա խա զը այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ցան կա նում է կա լան քը որ պես խա փան-
ման մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դութ յու նը մեր ժե լու մա սին ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շու մը բո ղո քար կե լու նպա տա կով ծա նո-
թա նալ վա րույ թի նյու թե րին, ա պա վա րույթն ան հա պաղ պետք է 
փո խան ցել հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին:

2.4.  Վա րույ թից հե ռաց ված քննի չին ո րոշ մամբ փո խա րի նում 
է իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող այլ քննի չով: 
Քն նի չին վա րույ թից հե ռաց նե լը հսկող դա տա խա զի բա ցա ռիկ 
լիա զո րութ յունն է:  Վա րույ թից հե ռաց նե լը թույ լատր վում է օ րեն-
քի կո պիտ կամ պար բե րա կան խախ տում թույլ տա լու դեպ քում: 
 Պետք է նշել, որ հսկող դա տա խա զը չի կա րող ո րո շում կա յաց նել 
վա րույ թից հե ռաց ված քննի չի փո խա րեն այլ քննի չի նշա նա կե լու 
մա սին: Այդ լիա զո րութ յու նը տրված է միայն քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րին: Հս կող դա տա խա զի կող մից քննի չին վա րույ թից հե-
ռաց նե լու դեպ քում քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը պար տա վոր է 
ո րոշ մամբ վա րույ թից հե ռաց ված քննի չին փո խա րի նի իր ան մի ջա-
կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող մեկ այլ քննի չով: Քնն չա կան 
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մարմնի ղե կա վա րի նշված լիա զո րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-
յունն այն է, որ այս լիա զո րութ յան ի րա կա նաց ման նա խա պայ ման 
է հսկող դա տա խա զի կող մից քննի չին վա րույ թից հե ռաց նե լը: 

2.5 Ո րո շում է կա յաց նում վա րույթն իր են թա կա յութ յան ներ-
քո գոր ծող քննիչ նե րից կազմ ված քննչա կան խմբի կող մից ի րա-
կա նաց նե լու վե րա բեր յալ, իսկ վե րա դաս դա տա խա զի հանձ նա-
րա րութ յամբ` քննչա կան այլ մար մին նե րի ղե կա վար նե րի հետ  
կա յաց նում է վա րույ թը հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մից ի րա-
կա նաց նե լու վե րա բեր յալ հա մա տեղ ո րո շում: Ք րեա կան դա տա-
վա րութ յու նում միայն քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին է ի րա վունք 
վե րա պահ ված ո րո շում կա յաց նե լու վա րույ թը քննչա կան խմբի 
կող մից ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ:  Վե րա դաս դա տա խա զը 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին նման հանձ նա րա րութ յուն կա րող 
է տալ միայն այն դեպ քե րում, երբ անհ րա ժեշտ է կազ մել տար-
բեր քննչա կան մար մին նե րի քննիչ նե րից բաղ կա ցած քննչա կան 
խումբ: Այս դեպ քում նշված բո լոր քննչա կան մար մին նե րի ղե-
կա վար նե րն ի րենց ստո րագ րութ յամբ կա յաց նում են հա մա տեղ 
ո րո շում: Այ սինքն՝ վա րույ թը հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մից 
ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ ո րո շու մը կա յաց վում է մի քա նի 
քննչա կան մար մին նե րի ղե կա վար նե րի կող մից: Քնն չա կան խմբի 
կող մից նա խաքն նութ յան կա տար ման կար գը սահ ման վում է նա-
խագ ծի 185-րդ  հոդ վա ծով:  Մաս նա վո րա պես նա խաքն նութ յան կա-
տա րու մը կա րող է ա ռան ձին ո րոշ մամբ հանձ նա րար վել մի քա նի 
քննի չի` վա րույ թի բար դութ յան կամ դրա ծա վա լի մե ծութ յան դեպ-
քում: Ո րոշ ման մեջ նշվում են խմբի ղե կա վար քննի չը և մ յուս բո լոր 
քննիչ նե րը, ո րոնց հանձ նա րար վում է նա խաքն նութ յան կա տա րու-
մը: Քնն չա կան խումբ կա րող է ստեղծ վել միայն ընդ հա նուր կար-
գով նա խաքն նութ յան կա տար ման հա մար: Քնն չա կան մարմնի ղե-
կա վա րի քննչա կան խումբ ստեղ ծե լու մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը 
պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի վա րույ թի բար դութ յամբ կամ դրա 
ծա վա լի մե ծութ յամբ:  Վա րույ թի բար դութ յու նը կա րող է պայ մա-
նա վոր ված լի նել կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան բազ մադր վագ, 
շա րու նակ վող լի նե լու հան գա ման քով և  այլ էա կան հան գա մանք-
նե րով:  Վա րույ թի ծա վա լի մե ծութ յու նը կապ ված է դա տա վա րութ-
յան մաս նա կից նե րի թվի հետ, տվյալ վա րույ թի ըն թաց քում անհ-
րա ժեշտ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ծա վա լով, ո րոնք մեկ 
քննի չի կող մից չեն կա րող ող ջա միտ ժամ կե տում ի րա կա նաց վել:   
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2.6. Իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննի-
չի կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թով իր են թա կա յութ յան ներ քո 
գոր ծող քննիչ նե րին հանձ նա րա րում է ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա-
կան կամ այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը, ե թե 
բա ցա կա յում է վա րույ թը քննչա կան խմբի կող մից ի րա կա նաց նե-
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Գործ նա կա նում հնա րա վոր են մի շարք 
ի րա վի ճակ ներ, երբ բա ցա կա յում է քննչա կան խումբ կազ մե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը, սա կայն վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չը չի 
կա րող միա ժա մա նակ հրա տապ կա տա րել ա ռան ձին ա պա ցու ցո-
ղա կան կամ այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ: Այդ պի սի ի րա վի-
ճակ ներ կա րող են լի նել, օ րի նակ` նա խաքն նութ յան սկզբնա կան 
փու լում զու գա հեռ տար բեր ան ձանց միա ժա մա նակ հար ցաքն նե-
լու, ա ռե րես ման, ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու կամ տա բեր վայ րե-
րում միա ժա մա նակ յա խու զար կութ յուն ներ կա տա րե լու անհ րա-
ժեշ տութ յու նը, ան ձի մեր կաց ման հետ զու գորդ ված քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լը նույն սե ռի քննի չի կող մից և  այլն: 

2.6.1  Նա խագ ծով չի նշվում թե ինչ ա պա ցու ցո ղա կան կամ վա-
րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա րող են հանձ նա րար վել այլ քննիչ-
նե րին, ուս տի այդ պի սիք սահ մա նա փակ ված չեն: Այլ քննիչ նե րի 
չեն կա րող հանձ նա րար վել միայն այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կա տա րու մը, ո րոնք քննչա կան խմբի պա րա գա յում վե րա պահ ված 
են միայն քննչա կան խմբի ղե կա վա րին, այն է` վա րույթ նե րը միաց-
նե լու, ան ջա տե լու, վա րույ թը կար ճե լու և  փո խա կեր պե լու մա սին 
ո րո շումնե րի կա յա ցու մը, ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե-
լու, քրեա կան հե տապն դում չհա րու ցե լու, քրեա կան հե տապն դու-
մը դա դա րեց նե լու, կա սեց նե լու և  վերսկ սե լու, խա փան ման մի ջոց 
ընտ րե լու և դ րա ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին միջ նոր դութ յուն-
ներ հա րու ցե լը, մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կամ եզ րա փա կիչ 
ակտ կազ մե լը (նա խագ ծի 186-րդ  հոդ ված): Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է 
նշել, որ միև նույն ստո րա բա ժան ման քննիչ նե րին կա րող է հանձ-
նա րար վել այն պի սի վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու-
մը, ո րոնք քննչա կան խմբի պա րա գա յում կա րող են ի րա կա նաց-
վել խմբի ան դամ քննիչ նե րի կող մից: Այլ քննի չի կող մից ա ռան ձին 
վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու հանձ նա րա րութ յան 
դեպ քում, ե թե առ կա են ինք նա բա ցար կի հիմ քեր, ա պա հանձ նա-
րա րութ յուն ստա ցած քննի չը մինչև վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն 
կա տա րե լը պետք է հայտ նի ինք նա բա ցարկ: 
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2.7. Իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննի չի 
միջ նոր դութ յամբ իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ներ կա յաց-
նում է քննչա կան փո խօգ նութ յան խնդրանք, իսկ նման խնդրանք 
ստա նա լու դեպ քում իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ա պա հո-
վում է դրա կա տա րու մը:  Նա խագ ծի 184-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա-
սի հա մա ձայն` այլ վայ րում ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա կան կամ այլ 
վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում քննիչն ի րա վա սու է այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րել 
ան ձամբ կամ միջ նոր դել իր ան մի ջա կան վե րա դա ս հան դի սա ցող 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին` իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե-
րում ա պա հո վե լու դրանց կա տա րու մը` հանձ նա րա րութ յուն տա լու 
կամ քննչա կան փո խօգ նութ յան խնդրանք ներ կա յաց նե լու ե ղա-
նա կով: Քնն չա կան փո խօգ նութ յան խնդրանք ներ կա յաց վում է 
այն դեպ քում, երբ վա րույ թի շրջա նակ նե րում այլ վայ րում ա ռան-
ձին ա պա ցու ցո ղա կան կամ այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ 
կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում այն քննիչ նե րի 
կող մից, ո վքեր տվյալ քննչա կան մարմնի կամ ստո րա բա ժան ման 
կազ մում չեն գոր ծում: Այս պա րա գա յում քննչա կան մարմնի ղե կա-
վա րն իր են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննի չի միջ նոր դութ յան 
հի ման վրա դի մում է մեկ այլ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին (այլ 
տա րած քում գոր ծող), որ պես զի վեր ջինս իր ի րա վա սութ յան սահ-
ման նե րում ա պա հո վի դրա կա տա րու մը: Քն նարկ վող հոդ վա ծով 
սահ ման վում է «խնդրանք ներ կա յաց նել» եզ րույ թը, սա կայն դա 
չի նշա նա կում, որ օ րի նա կան կար գով ներ կա յաց ված քննչա կան 
փո խօգ նութ յան խնդրան քը են թա կա է հա յե ցո ղա կան կա տար-
ման: Այլ կերպ ա սած, նման խնդրանքն ու նի իմ պե րա տիվ բնույթ 
և  են թա կա է կա տար ման:  Փո խօգ նութ յան  խնդրանք ստա նա լու 
դեպ քում այն կա տար վում է քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի կող-
մից քննի չին մա կագ րե լու ե ղա նա կով, ո րով հանձ նա րա րութ յուն է 
տրվում իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո քննի չին` կա տա-
րե լու քննչա կան փո խօգ նութ յան խնդրան քի պա հանջ նե րը: Քնն-
չա կան մարմնի ղե կա վա րին լիա զո րութ յուն է տրված նա խաքն-
նութ յունն ան ձամբ կա տա րե լու` օգտ վե լով քննի չի հա մար քր. դատ. 
օ րենսգր քով սահ ման ված բո լոր լիա զո րութ յուն նե րից:  Սա կայն 
քննչա կան փո խօգ նութ յան խնդրան քի կա տա րումն ա ռան ձին 
վերց րած չի կա րող հա մար վել նա խաքն նութ յան ի րա կա նա ցում, 
ուս տի նման դեպ քում քննչա կան մարմնի ղե կա վարն ի րա վա սու 
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չէ ան ձամբ ի րա կա նաց նե լու այլ վայ րից ստաց ված քննչա կան փո-
խօգ նութ յան խնդրան քը, այլ միայն ա պա հո վում է դրա կա տա րու-
մը` վե րը նշված ե ղա նա կով:

2.8. Ո րո շում է կա յաց նում նա խաքն նութ յունն ան ձամբ կա-
տա րե լու մա սին` օգտ վե լով քննի չի հա մար սույն օ րենսգր քով 
սահ ման ված բո լոր լիա զո րութ յուն նե րից:  Նա խաքն նութ յունն ան-
ձամբ կա տա րե լու դեպ քում քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը գոր-
ծում է որ պես քննիչ և  օգտ վում է քրեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված քննի չի լիա զո րութ յուն նե րից: Քնն-
չա կան մարմնի ղե կա վարն այս լիա զո րութ յու նից կա րող է օգտ-
վել սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ:  Դա տա խա զը ի րա վա սու չէ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին հանձ նա րա րել ան ձամբ կա տա-
րել նա խաքն նութ յուն:  Նա խագ ծի 180-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման ված է, որ դա տա խա զը, սույն օ րենսգր քով սահ-
ման ված քննչա կան են թա կա յութ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին տա լիս է նա խաքն նութ յուն 
կա տա րե լու հանձ նա րա րութ յուն, սա կայն այս դեպ քում խոս քը ոչ 
թե նա խաքն նութ յունն ան ձամբ կա տա րե լու, այլ այն կազ մա կեր-
պե լու մա սին է:  Նա խաքն նութ յան կա տա րու մը քննի չին հանձ նա-
րա րե լով քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը կա տա րում է դա տա խա-
զի նշված հանձ նա րա րութ յու նը: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րը 
ի րա վա սու է իր վա րույ թի նա խաքն նութ յան կա տար ման հե տա գա 
ըն թաց քը հանձ նա րա րել  քննի չին: Այս դեպ քում կա յաց վում է հա-
մա պա տաս խան ո րո շում, քա նի որ կա տար վում է վա րույթն ի րա-
կա նաց նող ան ձի փո փո խութ յուն: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վարն 
ի րա վա սու է նաև պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ քննի չից վա րույ-
թը վերց նել և  ան ձամբ ի րա կա նաց նել նա խաքն նութ յուն: Օ րեն քով 
նա խա տես ված չէ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի` վա րու թա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու լիա զո րութ յուն:

2.9.  Հետ ևում է իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր-
ծող քննի չի կող մից ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր-
ծո ղութ յուն նե րի, դա տա խա զի ո րո շումնե րի, դա տա խա զի և  իր 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի կա տար մա նը, քրեա կան հե տապնդ ման 
և  կա լա նա վոր ման ժամ կետ նե րի պահ պան մա նը: Այս լիա զո րութ-
յամբ քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը հետ ևում է ի րեն ան մի ջա կան 
են թա կա քննիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող բո լոր ա պա ցու ցո ղա-
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կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մա նը:  Բա ցի 
այդ, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը հետ ևում է վա րույ թի ըն թաց-
քում դա տա խա զի կող մից կա յաց ված ո րո շումնե րի, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով տրված հանձ նա րա րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
իր հանձ նա րա րութ յուն նե րի պատ շաճ կա տար մա նը: Ք րեա կան 
հե տապնդ ման և  կա լա նա վոր ման ժամ կետ նե րը սահ ման վում են 
նա խագ ծի 119-րդ, 194-րդ և 211-րդ  հոդ ված նե րով: Ք րեա կան հե-
տապնդ ման ժամ կետ նե րին հետ ևե լը կար ևոր է, քա նի որ ժամ-
կետ նե րը խախ տե լը քրեա կան վա րույ թը դա դա րեց նե լու հիմք է: 

2.10. Ա պա հո վում է վե րա դարձ ված քրեա կան գոր ծով վա րույ-
թը շա րու նա կե լու մա սին դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան կա-
տա րու մը: Ք րեա կան գոր ծը վե րա դարձ վում է վա րույ թը շա րու նա-
կե լու հա մար, երբ դա տա խազն իր ո րոշ մամբ չի հաս տա տում մե-
ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ րա կան ակ տը, եզ րա փա կիչ 
ակ տը կամ քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու-
մը: Այդ դեպ քե րում քրեա կան գոր ծը վե րա դարձ վում է քննչա կան 
մարմնի ղե կա վա րին` վա րույ թը շա րու նա կե լու հանձ նա րա րութ-
յամբ: Քնն չա կան մարմնի ղե կա վարն ի րա վա սու է վա րույ թի հե-
տա գա ըն թաց քը մա կագ րե լու ե ղա նա կով հանձ նա րա րել ինչ պես 
նախ կի նում տվյալ վա րույթն ի րա կա նաց րած քննի չին, այն պես էլ 
այլ քննի չի: 

2.11. Իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող քննի չի 
կող մից ի րա կա նաց վող վա րույ թով հսկող դա տա խա զի վա րու-
թա յին ակ տի, այդ թվում` որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին 
ո րոշ ման վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վե րա դաս 
դա տա խա զին: Նշ ված լիա զո րութ յամբ քննչա կան մարմնի ղե կա-
վա րը ի րա վա սու է իր ան մի ջա կան են թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող 
քննի չի վա րույ թով հսկող դա տա խա զի ցան կա ցած վա րու թա յին 
ակ տի վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նե լու վե րա դաս դա-
տա խա զին:  Վե րա դաս դա տա խա զը ո րո շում է կա յաց նում ներ-
կա յաց ված ա ռար կութ յան կա պակ ցութ յամբ: Քնն չա կան մարմնի 
ղե կա վա րը նշված լիա զո րութ յու նից կա րող է օգտ վել՝ ան կախ 
նրա նից՝ քննի չը հա մա ձայն է հսկող դա տա խա զի հետ, թե՞ ոչ:  Նա-
խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն` քննչա կան մարմնի 
ղե կա վարն ի րա վա սու է վե րա դաս դա տա խա զին գրա վոր ա ռար-
կութ յուն ներ կա յաց նել նաև տվյալ մարմնի քննի չին հաս ցեագր-
ված հանձ նա րա րութ յան կա պակ ցութ յամբ: 



105

2.12. Ի րա կա նաց նում  է սույն օ րենսգր քով իր ի րա վա սութ յա  նը 
վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ: Քնն չա կան մարմնի ղե կա-
վա րի լիա զո րութ յուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն նա խագ-
ծի 40-րդ  հոդ վա ծով, և ն րան, որ պես վա րույ թի հան րա յին մաս-
նակ ցի, վե րա պահ ված են օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված լիա զո րութ յուն ներ:  Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ քննչա-
կան մարմնի ղե կա վարն ի րա վա սու է ի րա կա նաց նե լու քննի չի 
լիա զո րութ յուն նե րից բխող գոր ծա ռույթ ներ: Օ րի նակ` պրակ տի կա-
յում լայն տա րա ծում ու նի հե տաքն նութ յան մարմնին հանձ նա րա-
րութ յուն նե րը քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի ստո րագ րութ յամբ ու-
ղար կե լը:  Հե տաքն նութ յան մարմնին հանձ նա րա րութ յուն ներ կա-
րող են տրվել բա ցա ռա պես քննի չի կող մից, քա նի որ այն օ րեն քով 
սահ ման ված է որ պես քննի չի լիա զո րութ յուն: Քնն չա կան մարմնի 
ղե կա վա րը նշված հանձ նա րա րութ յու նը ու ղեկ ցա կան գրութ յամբ 
ու ղար կում է կա տար ման: 

3. Նա խագ ծի 40-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րը կա յաց նում է հետև յալ չորս ո րո շումնե րը` 1. վա րույ-
թը մի քննի չից մյու սին հանձ նե լու մա սին, 2. վա րույ թից հե ռաց-
ված քննի չին այլ քննի չով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ, 3. վա րույ թը 
քննչա կան խմբի կող մից կամ հա մա տեղ քննչա կան խմբի կող մից 
ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ, 4. նա խաքն նութ յունն ան ձամբ կա-
տա րե լու մա սին:

3.1 Քնն չա կան մարմնի ղե կա վա րը տա լիս է հետև յալ հանձ նա-
րա րութ յուն նե րը` 1.նա խաքն նութ յան կա տար ման վե րա բեր յալ, 2. 
միև նույն ստո րա բա ժան ման քննիչ նե րին այլ քննի չի կող մից ի րա-
կա նաց վող վա րույ թով ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա կան կամ այլ վա-
րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ (ա ռանց 
քննչա կան խումբ ստեղ ծե լու), 3.դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յամբ 
վե րա դարձ ված  քրեա կան գոր ծով վա րույ թը շա րու նա կե լու վե րա-
բեր յալ,  4. նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յա նը վե րա բե րող 
ցան կա ցած հար ցի, այդ թվում` կոնկ րետ ա պա ցու ցո ղա կան գոր-
ծո ղութ յուն կա տա րե լու վե րա բեր յալ:

3.2 Հս կող դա տա խա զին պետք է ու ղար կել վե րը թվարկ ված 
ո րո շումնե րի և  հանձ նա րա րութ յուն նե րի պատ ճեն նե րը: Ան հա-
պաղ ու ղար կել՝ նշա նա կում է ան մի ջա պես, այ սինքն` ա ռանց հա-
պա ղե լու: Ե թե այդ պի սի ո րո շումնե րը կա յաց վում են կամ հանձ-
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նա րա րութ յուն նե րը տրվում են ոչ աշ խա տան քա յին ժա մե րին կամ 
օ րե րին, ա պա դրանց պատ ճեն նե րը պետք է ու ղար կել հա ջոր դող 
աշ խա տան քա յին օ րը կամ ժա մին: Ի րա վա բա նա կան ա ռու մով՝ 
նշված փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը դա տա խա զին ու ղար կե լու 
պար տա կա նութ յու նը կա տար վում է  ոչ թե դրանք առ ձեռն դա-
տա խա զին հանձ նե լու, այլ սահ ման ված կար գով` գրա սեն յա կա յին 
կամ փոս տա յին ե ղա նա կով պաշ տո նա պես ու ղար կե լու ե ղա նա-
կով: Նշ ված փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ները դա տա խա զին կա րող 
են ու ղարկ վել նաև  Է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով, ե թե առ կա է պաշ-
տո նա կան է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան սահ-
ման ված հա մա կարգ:

Հոդ ված 41 Քն նի չի լիա զո րութ յուն նե րը

Քն նի չը՝

1) ա ռեր ևույթ հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ-
յան դեպ քում կազ մում է քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու վե րա-
բեր յալ ար ձա նագ րութ յուն և  ան հա պաղ ձեռ նա մուխ լի նում նա-
խաքն նութ յան ի րա կա նաց մա նը` այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց-
նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին.

2) ինք նու րույն ուղ ղութ յուն է տա լիս նա խաքն նութ յա նը, ըն դու-
նում անհ րա ժեշտ ո րո շում ներ, սույն օ րենսգր քին հա մա պա տաս-
խան` կա տա րում է քննչա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն-
ներ.

3) նա խաքն նութ յան ըն թաց քում են թադր յալ այլ հան ցա գոր-
ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում այդ մա սին ան-
հա պաղ գրա վոր տե ղե կաց նում է հսկող դա տա խա զին.

4) ո րո շում է կա յաց նում ան ձին ձեր բա կա լե լու կամ ձեր բա կալ-
ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին.

5) դի մում է դա տա րան սույն օ րենսգր քով սահ ման ված հար-
կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու, կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու, քննչա կան և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա-
րե լու միջ նոր դութ յուն նե րով` միջ նոր դութ յան պատ ճենն ան հա-
պաղ ու ղար կե լով հսկող դա տա խա զին. 
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6) հսկող դա տա խա զի հա մա ձայ նութ յամբ կամ հանձ նա րա-
րութ յամբ ա զատ է ար ձա կում կա լա նա վոր ված մե ղադր յա լին.

7) սույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում վե րաց նում է 
ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ-
մա նա փա կումնե րը. 

8) իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ո րո շում է կա յաց նում 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու, փո խե լու, վե րաց նե լու մա սին.

9) մի ջոց ներ է ձեռ նար կում են թադր յալ հան ցա գոր ծութ յամբ 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը, գույ քի հնա րա վոր բռնագ րա-
վու մը և  դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցումն ա պա հո վե լու հա մար. 

10) հե տաքն նութ յան մարմ նին տա լիս է գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ հանձ նա րա րութ յուն ներ.

11) հե տաքն նութ յան մարմ նից պա հան ջում է օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի արդ յունք նե րը.

12) հե տաքն նութ յան մարմ նին հանձ նա րա րում է կա տա րել 
ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման վե րա բեր յալ ո րո շում նե րը, ինչ-
պես նաև հե տաքն նութ յան մարմ նից ա ջակ ցութ յուն է ստա նում 
ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե-
լիս. 

13) ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե-
տապնդ ման ժամ կե տը կա սեց նե լու կամ վերսկ սե լու, քրեա կան հե-
տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու միջ նոր դութ յուն է 
ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զին.

14) որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին հսկող դա տա խա-
զի ո րոշ ման հի ման վրա մե ղադ րանք է ներ կա յաց նում.

15) ո րո շում է կա յաց նում տու ժող, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
ճա նա չե լու մա սին.

16) ա պա հո վում է վա րույ թին փաս տա բա նի մաս նակ ցութ յու նը 
որ պես պաշտ պան կամ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ.

17) վա րույթ է ներգ րա վում վկա, փոր ձա գետ, թարգ մա նիչ, ըն-
թե րա կա.
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18) իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ո րո շում է կա յաց նում 
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի միջ նոր դութ յուն նե րի կա-
պակ ցութ յամբ. 

19) վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած 
ա ռար կա նե րը կամ փաս տաթղ թե րը որ պես ա պա ցույց կցում է վա-
րույ թի նյու թե րին, իսկ սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քե-
րով ո րո շում է կա յաց նում այդ ա ռար կա նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
ան թույ լատ րե լիութ յան կամ ոչ վե րա բե րե լիութ յան մա սին.

20) ո րո շում է կա յաց նում ըն թե րա կա յին, թարգ ման չին, փոր-
ձա գե տին հայտ նած բա ցար կի կա պակ ցութ յամբ. 

21) սույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում և  կար գով 
պաշտ պա նին, լիա զոր ներ կա յա ցուց չին, օ րի նա կան ներ կա յա-
ցուց չին կամ վկա յի փաս տա բա նին ա զա տում է վա րույ թին մաս-
նակ ցե լուց կամ հսկող դա տա խա զի հաս տատ մամբ հե ռաց նում է 
վա րույ թից.

22) հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան կամ վա րու թա յին 
ակ տի վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վե րա դաս դա-
տա խա զին` չկա սեց նե լով հանձ նա րա րութ յան կամ ո րոշ ման կա-
տա րու մը.

23) վա րույ թը կար ճե լու կամ նա խաքն նութ յունն այլ կերպ 
ա վար տե լու, հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու մա սին հսկող դա-
տա խա զի հանձ նա րա րութ յան, ինչ պես նաև ձեր բա կալ ման ներ քո 
չգտնվող ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին հսկող 
դա տա խա զի ո րոշ մաը հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում ա ռանց այն 
կա տա րե լու դրա վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վե-
րա դաս դա տա խա զին. 

24) քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րի վա րու թա յին ակ տի վե րա-
բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զին` չկա-
սեց նե լով ո րոշ ման կա տա րու մը.

25) ո րո շում է կա յաց նում քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա-
սին` այն ներ կա յաց նե լով հսկող դա տա խա զի հաս տատ մա նը. 

26) կազ մում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն, մե ղադ րա կան 
ակտ կամ եզ րա փա կիչ ակտ` այն ներ կա յաց նե լով հսկող դա տա-
խա զի հաս տատ մա նը.
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27) քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ յամբ շա-
րու նա կում է վա րույ թը դա տա խա զի կող մից վե րա դարձ ված քրեա-
կան գոր ծով.

28) ի րա կա նաց նում է սույն օ րենսգր քով իր ի րա վա սութ յա նը 
վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ:

 1.  Նա խագ ծի 6-րդ  հոդ վա ծի 19-րդ  կե տի հա մա ձայն` քննիչ է 
հա մար վում պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձը, ով իր ի րա վա սութ-
յան սահ ման նե րում քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա կա նաց-
նում է նա խաքն նութ յուն:  Նույն հոդ վա ծի 5-րդ  կե տի հա մա ձայն` 
նա խաքն նութ յուն է հա մար վում քննի չի կող մից իր ի րա վա սութ յան 
սահ ման նե րում են թադր յալ հան ցան քի փաս տի կա պակ ցութ յամբ 
ի րա կա նաց վող գոր ծու նեութ յու նը: Քն նի չը քրեա կան դա տա վա-
րութ յու նում ի րա կա նաց նում է հան րա յին բնույ թի գոր ծա ռույթ ներ 
և  հան դի սա նում է վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից է: Քն նի չի լիա-
զո րութ յուն նե րը թվարկ ված են նա խագ ծի 41-րդ  հոդ վա ծով, ինչ-
պես նաև նա խագ ծի այլ հոդ ված նե րով: Օ րի նակ՝ ա ռան ձին վա րու-
թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կար գե րը սահ ման ված 
են այլ հոդ ված նե րով, իսկ վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը սահ ման ված են նա խագ ծի 36-րդ  հոդ-
վա ծով:

2. Ք րեա կան դա տա վա րութ յու նում քննի չը կոչ ված է ի րա կա-
նաց նե լու նա խաքն նութ յուն:  Նա խաքն նութ յու նը քրեա կան դա տա-
վա րութ յան ա ռանց քա յին փու լե րից է, քա նի որ այդ ըն թաց քում է 
ձեռք բեր վում ա պա ցույց նե րի մեծ մա սը:  Նա խաքն նութ յան պատ-
շաճ ի րա կա նաց ման հա մար քննիչն օժտ ված է հետև յալ լիա զո-
րութ յուն նե րով.

2.1 Ա ռեր ևույթ հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ-
յան դեպ քում կազ մում է քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու վե րա-
բեր յալ ար ձա նագ րութ յուն և  ան հա պաղ ձեռ նա մուխ լի նում նա-
խաքն նութ յան ի րա կա նաց մա նը` այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց-
նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին:

Ք րեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու կար գը սահ ման ված է նա-
խագ ծի 24-րդ գլ խով: Ք րեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու վե րա-
բեր յալ ար ձա նագ րութ յու նը դա տա վա րա կան փաս տա թուղթ է, 
ո րի կազմ ման պա հից սկսվում է նա խաքն նութ յան ի րա կա նա ցու-
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մը: Ի րա վա սու դա տա խա զին քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու 
և  նա խաքն նութ յուն սկսե լու վե րա բեր յալ գրա վոր տե ղե կաց նե լու 
ժամ կետ ներ չեն սահ ման վում, սա կայն դա պետք է կա տար վի ան-
հա պաղ: Գ րա վոր տե ղե կա ցու մը և  նա խաքն նութ յունն սկսե լը միա-
ժա մա նակ յա գոր ծո ղութ յուն ներ են, քա նի որ, օ րի նակ` դեպ քի վայ-
րի զննութ յան հրա տապ գոր ծո ղութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
քննի չը չի կա րող սպա սել մինչև այն պա հը, որ դա տա խա զը տե ղե-
կաց ված լի նի, բայց քննի չը պար տա վոր է մինչ զննութ յունն սկսե լը 
գրա վոր ի րա զե կումն ու ղար կել: Գ րա վոր տե ղե կա ցու մը կա րող է 
ի րա կա նաց վել գրա սեն յա կա յին կամ փոս տա յին ե ղա նա կով պաշ-
տո նա պես ու ղար կե լու մի ջո ցով, ինչ պես նաև՝ է լեկտ րո նա յին ե ղա-
նա կով, ե թե առ կա է պաշ տո նա կան է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ-
թաշր ջա նա ռութ յան սահ ման ված հա մա կարգ: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում գրա վոր տե ղե կա ցու մը կա րող է տրվել առ ձեռն: Ի րա վա-
սու դա տա խազ է հա մար վում այն վե րա դաս դա տա խա զը, ում են-
թա կա յութ յան ներ քո գոր ծող դա տա խազ նե րից պետք է նշա նակ վի 
տվյալ վա րույ թով հսկող դա տա խա զը: 

2.2 Ինք նու րույն ուղ ղութ յուն է տա լիս նա խաքն նութ յա նը, ըն դու-
նում անհ րա ժեշտ ո րո շումներ, սույն օ րենսգր քին հա մա պա տաս-
խան` կա տա րում է քննչա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն-
ներ:

 Նա խաքն նութ յանն ինք նու րույն ուղ ղութ յուն տա լու, անհ րա-
ժեշտ ո րո շումներ ըն դու նե լու և  օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան 
քննչա կան և  այլ վա րույ թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու լիա-
զո րութ յամբ է պայ մա նա վոր ված քննի չի ինք նու րույ նութ յու նը: Քն-
նի չի ինք նու րույ նութ յու նը նա խաքն նութ յան կա տար ման արդ յու-
նա վե տութ յան դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րից է: Քն նի չը նշված 
լիա զո րութ յու նից օգտ վում է իր նա խա ձեռ նութ յամբ:  Նա խաքն-
նութ յանն ինք նու րույն ուղ ղութ յուն տալ նշա նա կում է, որ քննիչն 
ինքն է պլա նա վո րում վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հեր թա-
կա նութ յու նը, հան ցա գոր ծութ յու նը բա ցա հայ տե լու ուղ ղութ յամբ 
մշա կում վար կած ներ և  կա յաց նում անհ րա ժեշտ դա տա վա րա կան 
ո րո շումներ: Հս կող դա տա խա զի կամ քննչա կան մարմնի ղե կա-
վա րի կող մից քննի չին տրված հանձ նա րա րութ յուն նե րը չեն խախ-
տում քննի չի ինք նու րույ նութ յու նը, ե թե դրանք բխում են նրանց 
դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րից և  պա տաս խա նատ վութ յան 
սահ ման նե րից: Օ րի նակ` հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յուն-
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նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն նա խաքն նութ յան օ րի նա կա նութ յան 
ա պա հով մա նը, քննչա կան մարմնի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ-
յուն նե րը` նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով մա-
նը: Այդ նպա տա կով օ րենս դի րը սահ մա նել է այն ո լորտ նե րը կամ 
հար ցե րի շրջա նա կը, ո րոնց վե րա բեր յալ հսկող դա տա խա զը կամ 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը կա րող է քննի չին տալ հանձ նա րա-
րութ յուն ներ: Օ րի նակ` հսկող դա տա խա զը ի րա վա սու չէ քննի չին 
տրված հանձ նա րութ յան մեջ թվար կել այն ա պա ցու ցո ղա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րը կամ դրանց հա ջոր դա կա նութ յու նը, ո րոնք պետք է 
ի րա կա նաց վեն քննի չի կող մից:  Բա ցի այդ, օ րենսդ րո րեն սահ ման-
ված չեն հանձ նա րա րութ յան կամ դրա ա ռան ձին կե տե րի կա տար-
ման ժամ կետ ներ սահ մա նե լու լիա զո րութ յուն, ուս տի հսկող դա-
տա խա զը չի կա րող սահ մա նել այդ պի սի ժամ կետ ներ:  Բանն այն 
է, որ ժամ կետ նե րը սահ ման վում են օ րեն քով, և քն նի չը օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում էլ ի րա վա սու է կա տա րե լու տրված 
հանձ նա րա րութ յան պա հանջ նե րը: Հս կող դա տա խա զը քննի չին 
հանձ նա րա րում է ձեռք բե րել փաս տա կան տվյալ ներ, իսկ դրանց 
ձեռք բեր ման ե ղա նա կի հար ցը քննի չի դա տա վա րա կան ինք նու-
րույ նութ յան տի րույ թում է: 

2.3   Նա խաքն նութ յան ըն թաց քում են թադր յալ այլ հան ցա գոր-
ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում այդ մա սին ան-
հա պաղ գրա վոր տե ղե կաց նում  է  հսկող  դա տա խա զին:

Քն նի չը նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս կա րող է հայտ-
նա բե րել են թադր յալ այլ հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ: Են-
թադր յալ այլ հան ցա գոր ծութ յու նը կա րող է կա տար ված լի նել ինչ-
պես տվյալ մե ղադր յա լի, այն պես էլ դա տա վա րութ յան այլ մաս-
նա կից նե րի կամ տվյալ վա րույ թի հետ չկապ ված այլ ան ձանց 
կող մից:  Բո լոր դեպ քե րում նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս 
նոր հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում 
քննիչն այդ մա սին ան հա պաղ գրա վոր տե ղե կաց նում է հսկող 
դա տա խա զին: Ան հա պաղ գրա վոր տե ղե կաց նել՝ նշա նա կում է 
ան մի ջա պես, այ սինքն` ա ռանց հա պա ղե լու: Ե թե այլ հան ցա գոր-
ծութ յան դեպ քը հայտ նա բեր վում է ոչ աշ խա տան քա յին ժա մե րին 
կամ օ րե րին, ա պա գրա վոր տե ղե կա ցու մը պետք է ի րա կա նաց վի 
հա ջոր դող աշ խա տան քա յին օ րը կամ ժա մին:  Բանն այն է, որ ոչ 
աշ խա տան քա յին օ րե րին չեն գոր ծում փոս տա յին բա ժան մունք նե-
րը և  պաշ տո նա կան է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան 
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հա մա կար գը, կամ հսկող դա տա խազն առ հա սա րակ նշված ոչ աշ-
խա տան քա յին օ րը կամ ժա մին չի գտնվում աշ խա տան քի վայ րում: 
Ոչ պաշ տո նա կան ի րա զե կումնե րը  /օ րի նակ` քննի չի անձ նա կան 
է լեկտ րո նա յին փոս տից հսկող դա տա խա զի անձ նա կան է լեկտ-
րո նա յին փոս տին ուղղ ված նա մա կը/ չեն կա րող հա մար վել պաշ-
տո նա կան ի րա զե կում: Ե թե քննի չը նա խաքն նութ յան ըն թաց քում 
հայտ նա բե րել է մեկ այլ ան ձի կող մից այլ ա ռեր ևույթ հան ցանք 
կա տա րե լու հատ կա նիշ ներ, ա պա պար տա վոր է ոչ միայն  տե ղե-
կաց նել հսկող դա տա խա զին, այլև քննչա կան մարմնի ղե կա վա-
րին ՀՀ քր. դատ. օր-ի 178-րդ  հոդ վա ծի կար գով հա ղոր դում ներ-
կա յաց նել իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում նոր 
հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու մա սին, ո րի 
հի ման վրա նա խա ձեռն վում է նոր քրեա կան վա րույթ:

2.4 Ո րո շում է կա յաց նում ան ձին ձեր բա կա լե լու կամ ձեր բա-
կալ ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին:

  Նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում քննի չը լիա-
զոր ված է հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յութ յան պայ ման-
նե րում ան ձին ձեր բա կա լե լու, ինչ պես նաև ձեր բա կալ ված ան ձին 
ա զատ ար ձա կե լու:  Ձեր բա կա լու մը կամ ձեր բա կա լու մից ա զա տե լը 
պար տա դիր ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան ո րո շում կա-
յաց նե լով:  Ձեր բա կա լու մը հար կադ րան քի մի ջոց է, ո րի կարգն ու 
պայ ման նե րը սահ ման ված են նա խագ ծի 13-րդ գլ խով:  Նա խագ-
ծի 114-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված են նաև ձեր բա կալ վա ծին ա զատ 
ար ձա կե լու հիմ քե րը: Քն նի չը ձեր բա կա լում ի րա կա նաց նե լիս 
կամ ձեր բա կալ վա ծին ա զատ ար ձա կե լիս ղե կա վար վում է նշված 
գլխում նա խա տես ված նոր մե րով: Քն նիչն ի րա վա սու է հա մա պա-
տաս խան հիմ քե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում ի րա կա նաց նել 
ձեր բա կալ ման բո լոր չորս տե սակ նե րը: 

2.5  Դի մում է դա տա րան սույն օ րենսգր քով սահ ման ված հար-
կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու, կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց-
նե լու, քննչա կան և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա-
րե լու միջ նոր դութ յուն նե րով` միջ նոր դութ յան պատ ճենն ան հա-
պաղ ու ղար կե լով հսկող դա տա խա զին:

Քն նի չը միջ նոր դութ յամբ դի մում է դա տա րան քրեա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում, երբ կոնկ-
րետ հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու կամ քննչա կան և  գաղտ նի 
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քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
դա տա րա նի ո րո շու մը: Այդ պի սի հար կադ րան քի մի ջոց ներ են` կա-
լան քը՝ որ պես խա փան ման մի ջոց (նա խագ ծի 118-րդ  հոդ ված ներ), 
տնա յին կա լան քը (նա խագ ծի 123-րդ  հոդ ված) և  վար չա կան հսկո-
ղութ յու նը (նա խագ ծի 124-րդ  հոդ ված):  Դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
ի րա կա նաց վող քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներն են` բնա կա րա նում 
խու զար կութ յու նը (նա խագ ծի 241-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս), բնա կա-
րա նում գտնվող օբ յեկտ նե րի, նո տա րա կան, բան կա յին և  հա րա-
կից գաղտ նիք պա րու նա կող փաս տաթղ թե րի կամ ա ռար կա նե րի 
առգ րա վու մը (նա խագ ծի 246-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս), ինչ պես նաև 
նա խագ ծով սահ ման ված բո լոր գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րը` ներ քին դի տում, ար տա քին դի տում, նա մա կագ րութ յան 
և  այլ ոչ թվա յին հա ղոր դումնե րի վե րահս կում, թվա յին, այդ թվում` 
հե ռա խո սա յին հա ղոր դակ ցութ յան վե րահս կում, ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի վե րահս կում, կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք տա-
լու նմա նա կում (նա խագ ծի 31-րդ գ լուխ): 

Քն նի չը դա տա րան  ներ կա յաց վող նշված միջ նոր դութ յուն նե  րի 
պատ ճեն ներն ան հա պաղ ու ղար կում է հսկող դա տա խա զին, ո րի 
մի ջո ցով ա պա հո վում է հսկող դա տա խա զի` դա տա րան ներ կա-
յաց րած միջ նոր դութ յու նը հետ վերց նե լու լիա զո րութ յան ի րա կա-
նա ցու մը:

2.6 Հս կող դա տա խա զի հա մա ձայ նութ յամբ կամ հանձ նա րա-
րութ յամբ ա զատ է ար ձա կում կա լա նա վոր ված մե ղադր յա լին:

 Մե ղադր յա լը քննի չի ո րոշ ման հի ման վրա կա լան քից ա զատ է 
ար ձակ վում օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յութ յան պա-
րա գա յում:  Կա լան քից ա զատ ար ձա կե լու հիմ քե րը նա խա տես ված 
են նա խագ ծի 120-րդ  հոդ վա ծով: Երբ կա լան քից ա զատ ար ձա կե լու  
նա խա ձեռ նութ յուն ցու ցա բե րում է քննի չը, ա պա այդ դեպ քում նա 
պետք է ստա նա հսկող դա տա խա զի հա մա ձայ նութ յու նը, իսկ ե թե 
կա լան քից ա զատ ար ձա կե լու նա խա ձեռ նութ յու նը ցու ցա բե րում է 
հսկող դա տա խա զը, ա պա այդ դեպ քում բա վա րար է միայն դա-
տա խա զի հանձ նա րա րութ յու նը: Քն նի չի հա մա պա տաս խան ո րո-
շու մը վերջ նա կան ի րա վա կան ուժ է ստա նում միայն հսկող դա-
տա խա զի հա մա ձայ նութ յամբ: Ընդ ո րում, հսկող դա տա խա զի հա-
մա ձայ նութ յունն ար տա հայտ վում է վեր ջի նիս կող մից կա յաց ված 
ա ռան ձին ո րոշ մամբ, այլ ոչ թե քննի չի հա մա պա տաս խան ո րոշ-
ման վրա մա կագ րութ յամբ:
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2.7  Սույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում վե րաց նում է 
ան ձի ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ-
մա նա փա կումնե րը:

Ք րեա կան դա տա վա րութ յան ըն թաց քում ի րա կա նաց վող 
վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի մեծ մա սը են թադ րում է ան ձի 
ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ո րո շա կի սահ մա նա փա-
կումներ: Դ րանք կա րող են կապ ված լի նել հար կադ րան քի մի-
ջոց նե րի կի րառ ման, ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա-
կա նաց ման հետ: Ք րեա կան դա տա վա րութ յամբ նա խա տես ված 
բո լոր հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման, ա պա ցու ցո ղա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կարգն ու պայ ման նե րը ման-
րա մասն սահ ման ված են օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րով: Նշ ված գոր ծո ղութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լիս օ րեն քի 
պա հանջ նե րը չպահ պա նելն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է 
ան ձանց ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ոչ ի րա վա չափ 
սահ մա նա փա կումնե րի: Ն ման ի րա վի ճա կում վա րույթն ի րա կա-
նաց նող քննի չը պար տա վոր է իր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ-
նե րում վե րաց նել  ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կումնե րը, օ րի նակ` 
ան հիմն ձեր բա կալ ված ան ձին ան հա պաղ ա զատ ար ձա կե լը: Ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փութ յու նը գնա հա տե լիս 
քննի չը հաշ վի է առ նում, թե արդ յո՞ք նման սահ մա նա փա կու մը 
նա խա տես ված է ե ղել ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով, 
արդ յո՞ք մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը հե տապն դում 
է ի րա վա չափ նպա տակ, արդ յո՞ք մար դու ի րա վունք նե րը սահ մա-
նա փա կող ի րա վա կան գոր ծիք նե րը հա մար ժեք են հե տապնդ վող 
ի րա վա չափ նպա տակ նե րին (տե՛ս ՀՀ քր. դատ. օր-ի 38-րդ  հոդ վա-
ծի մեկ նա բա նութ յու նը):

2.7.1 Ք րեա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի ի րա վունք նե-
րի կամ ա զա տութ յուն նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կումներ 
կա րող է թույլ տալ ինչ պես հե տաքն նութ յան մար մի նը, այն պես 
էլ քննի չը: Այս պես՝ քննի չը վե րաց նում է օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ըն-
թաց քում մար դու ի րա վունք նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում-
նե րը: Քն նի չի թույլ տված ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կումնե րի 
և դ րանց վե րաց նե լու ի րա վի ճակ ներն են` քննի չը վե րաց նում է 
քննչա կան խմբի  մեկ այլ  քննի չի թույլ տված ի րա վունք նե րի ոչ 
ի րա վա չափ սահ մա նա փա կու մը, կամ ե թե քննչա կան մարմնի ղե-
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կա վարն ա ռան ձին քննչա կան գոր ծո ղութ յան կա տա րու մը հանձ-
նա րա րել է այլ քննի չի, ա պա վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չը 
կա րող է վե րաց նել վեր ջի նիս կող մից թույլ տված ի րա վունք նե րի 
ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կումնե րը:  Վա րույթն ի րա կա նաց նող 
քննի չը կա րող է վե րաց նել իր իսկ կող մից թույլ տված ի րա վունք-
նե րի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կու մը, երբ հսկող դա տա խա զը 
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 36-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սով սահ ման ված կար-
գով քննի չին հանձ նա րա րում է դա դա րեց նել ա պօ րի նի գոր ծո ղութ-
յու նը և  չե զո քաց նել դրա հետ ևանք նե րը: 

2.8 Իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ո րո շում է կա յաց նում 
խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու, փո խե լու, վե րաց նե լու մա սին:

 Խա փան ման մի ջոց նե րի տե սակ նե րը, դրանք կի րա ռե լու, փո-
խե լու և  վե րաց նե լու կար գը սահ ման ված է նա խագ ծի 14-րդ գլ խով: 
Օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված են այն խա փան ման մի ջոց նե րը, 
ո րոնք կի րառ վում են  դա տա րա նի կամ քննի չի կող մից և  ինչ կար-
գով են դրանք փոխ վում կամ վե րաց վում:

2.9  Մի ջոց ներ է ձեռ նար կում են թադր յալ հան ցա գոր ծութ յամբ 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը, գույ քի հնա րա վոր բռնագ րա-
վու մը և  դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցումն ա պա հո վե լու ուղ ղութ-
յամբ:

Քն նի չը նա խաքն նութ յան ըն թաց քում պար տա վոր է մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել են թադր յալ հան ցա գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված վնա-
սի հա տուց ման, գույ քի հնա րա վոր բռնագ րա վու մը և  դա տա կան 
հա մա պա տաս խան ծախ սե րի հա տու ցումն ա պա հո վե լու ուղ ղութ-
յամբ:  Հան ցա գոր ծութ յամբ պատ ճառ ված նյու թա կան վնասն առ-
կա է հատ կա պես սե փա կա նութ յան և տն տե սա կան գոր ծու նեութ-
յան դեմ ուղղ ված  հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման պա րա գա-
յում: Վ նաս կա րող է պատ ճառ վել նաև բռնութ յամբ զու գորդ ված 
մի շարք հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, ինչ պես նաև այլ հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի կա տար ման հետ ևան քով:  Գույ քի բռնագ րա վու մը 
հնա րա վոր է, երբ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար քրեա-
կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մի սանկ ցիա յով նա խա-
տես ված է գույ քի բռնագ րա վում պատ ժա տե սա կը: Ք րեա կան դա-
տա վա րութ յու նում գույ քա յին հայ ցի հետ կապ ված ի րա վա հա րա-
բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են նա խագ ծի 20-րդ գլ խով, իսկ 
վար ձատ րութ յու նը, ծախ սե րը և  հա տու ցու մը` 21-րդ գլ խով: 
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Այս դեպ քում քննի չը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի հա մա պա-
տաս խան գույ քը հայտ նա բե րե լու և  այն հա մա պա տաս խան չա փով 
կամ ամ բող ջութ յամբ ար գե լադ րի: Այս տեղ պա հանջ վում է նաև 
ո րո շա կի հրա տա պութ յուն, քա նի որ հնա րա վոր է մինչև գույ քի ար-
գե լադ րու մը  քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծարք ներ կնքե լու արդ-
յուն քում գույքն օ տար վի:  Գույ քի ար գե լադ րու մը նա խա տես ված է 
նա խագ ծի 15-րդ գլ խով:  

2.10  Հե տաքն նութ յան մարմ նին տա լիս է գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ հանձ նա րա րութ յուն ներ:

 Գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տար վում են քննի չի 
հանձ նա րա րութ յամբ` դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա:  Գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու վե րա բեր յալ  քննի չի հանձ-
նա րա րութ յուն տա լու կար գը սահ ման ված է նա խագ ծի 251-րդ  հոդ-
վա ծով:  Բա ցի գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից, քննիչն 
ի րա վա սու է նաև նա խաքն նութ յան ըն թաց քում հե տաքն նութ յան 
մարմնին հանձ նա րա րել ի րա կա նաց նել անհ րա ժեշտ օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումներ:  Հե տաքն նութ յան մար մի նը 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումներն ի րա կա նաց նում է 
«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քին հա մա պա տաս խան: Քն նի չը հե տաքն նութ յան մարմնին հանձ-
նա րա րութ յու նը տա լիս է գրա վոր:

2.11  Հե տաքն նութ յան մարմ նից պա հան ջում է օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի արդ յունք նե րը:

Քն նի չի հանձ նա րա րութ յան հի ման վրա հե տաքն նութ յան մարմ-
նի կող մից ի րա կա նաց վող օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-
ջո ցա ռումնե րի և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րը պետք է տրա մադր վեն քննի չին՝ նյու թե րին կցե լու հա-
մար: Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի և  գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք ներն ամ րագր վում են 
հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րութ յուն նե րում: Օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի կա տար ման ի րա վա չա փութ յու նը և  թույ լատ րե լիութ յունն 
ստու գե լու նպա տա կով քննի չը կա րող է հե տաքն նութ յան մարմնից 
պա հան ջել նաև այդ պի սի մի ջո ցա ռումնե րի և  գոր ծո ղութ յուն նե րի 
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հիմ քե րը, օ րի նակ` քննի չի հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րութ յու-
նը կամ հե տաքն նութ յան մարմնի հա մա պա տաս խան ո րո շումնե-
րը, հանձ նա րա րա կան նե րը` օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռումներ ի րա կա նաց նե լիս: 

2.12  Հե տաքն նութ յան մարմ նին հանձ նա րա րում է կա տա րել 
ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման վե րա բեր յալ ո րո շում նե րը, ինչ-
պես նաև հե տաքն նութ յան մարմ նից ա ջակ ցութ յուն է ստա նում 
ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե-
լիս:

 Նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծի (վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից-
նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը) 7-րդ  մա սի հա մա ձայն` քննիչն 
ի րա վա սու է հանձ նա րա րութ յուն տալ հե տաքն նութ յան մարմնին` 
նա խաքն նութ յան հա մա կող մա նիութ յու նը և բ նա կա նոն ըն թացքն 
ա պա հո վե լու կա պակ ցութ յամբ:  Ձեր բա կալ ման և  կա լա նա վոր-
ման ո րո շումնե րը կա տա րե լու հա մար քննիչն իր հանձ նա րա րութ-
յան հետ տրա մադ րում է նաև հա մա պա տաս խան ո րո շումնե րը: 
Օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չեն կոնկ րետ ա պա ցու ցո ղա կան 
և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք կա տա րե լիս քննի-
չը կա րող է ա ջակ ցութ յուն ստա նալ հե տաքն նութ յան մարմնից, 
ուս տի քննի չը կա րող է հե տաքն նութ յան մարմնից ա ջակ ցութ յուն 
ստա նալ ցան կա ցած ա պա ցու ցո ղա կան (քննչա կան) և  այլ վա րու-
թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լիս:

2.13 Ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե-
տապնդ ման ժամ կե տը կա սեց նե լու կամ վերսկ սե լու, քրեա կան հե-
տապն դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու միջ նոր դութ յուն է 
ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զին:

Ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու, քրեա կան հե տապնդ-
ման ժամ կե տը կա սեց նե լու կամ վերսկ սե լու, քրեա կան հե տապն-
դում չհա րու ցե լու կամ այն դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շումնե րը կա-
յաց վում են հսկող դա տա խա զի կող մից` քննի չի միջ նոր դութ յան 
հի ման վրա: Քն նի չը նման միջ նոր դութ յուն ներ ներ կա յաց նում է 
իր հա յե ցո ղութ յամբ՝ ել նե լով վա րույ թի ըն թաց քում ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մից:

 Հան րա յին քրեա կան հե տապնդ ման ժամ կե տը կա սեց նե լու 
հիմ քե րը և  կար գը սահ ման ված են հա մա պա տաս խա նա բար նա-
խագ ծի 196-րդ և 197-րդ  հոդ ված նե րով: Ք րեա կան հե տապնդ ման 
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կա սեց ված ժամ կե տը վերսկ սե լը նա խա տես ված է նա խագ ծի 198-
րդ  հոդ վա ծով:  Հան րա յին քրեա կան հե տապն դում չհա րու ցե լու 
կամ այն դա դա րեց նե լու կար գը սահ ման ված է նա խագ ծի 199-րդ 
 հոդ վա ծով:

2.14  Որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին՝ հսկող դա տա-
խա զի ո րոշ ման հի ման վրա մե ղադ րանք է ներ կա յաց նում:

 Դա տա խազն ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին 
քննի չի միջ նոր դութ յան հի ման վրա կամ սե փա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում: Քն նի չը հսկող 
դա տա խա զի կա յաց րած ո րոշ ման հի ման վրա մե ղադ րանք է ներ-
կա յաց նում: Ան ձը մե ղադր յա լի կար գա վի ճակ է ստա նում հսկող 
դա տա խա զի կող մից ո րո շում կա յաց նե լու պա հից:  Մե ղադ րանք 
ներ կա յաց նե լու կար գը սահ ման ված է նա խագ ծի 192-րդ  հոդ վա ծով: 
Այն դեպ քե րում, երբ դա տա խա զը սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ է 
ան ձին՝ որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շում կա յաց նում, այդ 
ո րո շու մը պետք է ան հա պաղ տրա մադր վի քննի չին, քա նի որ նա-
խագ ծի 192-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով` ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 
18 ժամ ժա մա նակ է նա խա տես ված  մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու 
հա մար:

2.15 Ո րո շում է կա յաց նում տու ժող, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
ճա նա չե լու մա սին:

Քն նիչն օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րով ո րո շում է կա յաց-
նում ան ձին տու ժող կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ճա նա չե լու 
վե րա բեր յալ, ո րից հե տո տվյալ ան ձինք ստա նում են դա տա վա-
րա կան կար գա վի ճակ, ձեռք են բե րում ի րա վունք ներ և  պար տա-
կա նութ յուն ներ: 

2.16 Ա պա հո վում է վա րույ թին փաս տա բա նի մաս նակ ցութ յու նը 
որ պես պաշտ պան կամ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ:

 Փաս տա բա նը քրեա կան դա տա վա րութ յա նը կա րող է մաս-
նակ ցել որ պես մե ղադր յա լի պաշտ պան, տու ժո ղի լիա զոր ներ կա-
յա ցու ցիչ, ինչ պես նաև ի րա վա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րել վկա-
յին: Քն նի չը նա խաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս, որ պես վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մին, քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված կար գով ա պա հո վում է վա րույ թին փաս տա բա նի 
մաս նակ ցութ յու նը՝ որ պես պաշտ պան կամ լիա զոր ներ կա յա ցու-
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ցիչ:  Փաս տա բա նի մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վել՝ նշա նա կում է 
վա րույ թի ըն թաց քում ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, որ փաս տա-
բա նը որ պես պաշտ պան կամ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ կա րո ղա նա 
լիար ժեք օգտ վել իր ի րա վունք նե րից` ցու ցա բե րե լով անհ րա ժեշտ 
ի րա վա կան օգ նութ յուն:  

2.17  Վա րույթ է ներգ րա վում վկա, փոր ձա գետ, թարգ մա նիչ, ըն-
թե րա կա:

Քն նիչն ան ձին որ պես վկա ներգ րա վում է վա րույ թին ցուց մունք 
տա լու նպա տա կով, ե թե տվյալ ան ձին կա րող է հայտ նի լի նել վա-
րույ թով պար զա բան ման են թա կա որ ևէ հան գա մանք (նա խագ ծի 
57-րդ  հոդ ված):  Փոր ձա գե տը վա րույթ է ներգ րավ վում, երբ վա-
րույ թի ա ռար կա յով շա հագրգռ ված չէ և  վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմնի կամ վա րույ թի մաս նա վոր մաս նակ ցի կող մից ներգ րավ-
վե լով, հա տուկ գի տե լիք նե րի կամ հմտութ յուն նե րի օգ տա գործ-
մամբ՝ օ ժան դա կում է վա րույ թին (նա խագ ծի 59-րդ  հոդ ված): 
 Թարգ մա նի չը վա րույ թի ա ռար կա յով չշա հագրգռ ված այն անձն 
է, ում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը հրա վի րում է թարգ մա-
նութ յուն կա տա րե լու հա մար:  Թարգ մա նիչ է նաև համ րի նշան նե-
րը հաս կա ցող և  խու լի հետ նշան նե րով բա ցատր վե լու ու նակ ան-
ձը (նա խագ ծի 61-րդ  հոդ ված): Ըն թե րա կան վա րույ թի ա ռար կա յով 
չշա հագրգռ ված՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան չա փա հաս գոր-
ծու նակ քա ղա քա ցին է, ով վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնի հրա-
վե րով կա մա վոր մաս նակ ցում է ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յան 
կա տար մա նը՝ դրա կա տար ման փաս տը, բո վան դա կութ յու նը, ըն-
թաց քը և  արդ յունք նե րը հաս տա տե լու հա մար (նա խագ ծի 62-րդ 
 հոդ ված): 

2.18 Իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ո րո շում է կա յաց նում 
վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի միջ նոր դութ յուն նե րի կա-
պակ ցութ յամբ:
 Վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րը նշված են նա խագ ծի 6-րդ 
գլ խում:  Միջ նոր դութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու կար գը սահ ման ված 
է նա խագ ծի 19-րդ գլ խով: Քն նիչն իր լիա զո րութ յուն նե րի սահ ման-
նե րում ներ կա յաց ված միջ նոր դութ յուն նե րը քննար կում և  լու ծում է 
սահ ման ված կար գով և  ժամ կետ նե րում:  Միջ նոր դութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ ո րո շումնե րը լի նում են եր կու տե սակ` միջ նոր դութ յու նը 



120

բա վա րա րե լու կամ միջ նոր դութ յու նը մեր ժե լու մա սին: Ա ռան ձին 
դեպ քե րում կա րող է ո րո շում կա յաց վել միջ նոր դութ յու նը մաս նա-
կի բա վա րա րե լու մա սին: Երբ միջ նոր դութ յու նը բաղ կա ցած է լի-
նում եր կու և  ա վե լի կե տե րից և դ րան ցից միայն մեկ կամ մի քա նի 
կե տերն են բա վա րար վում քննի չի կող մից, այս դեպ քում կա յաց-
վում է միջ նոր դութ յու նը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սին ո րո շում: 
 Հարկ է նկա տել, որ նա խագ ծի 155-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա-
ձայն` միջ նոր դութ յան լու ծու մը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնի 
ո րոշ մամբ կա րող է հե տաձգ վել մինչև միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ 
վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար էա կան հան գա մանք նե-
րի պար զու մը: Այս պի սով, միջ նոր դութ յան լուծ ման հե տաձ գու մը 
նույն պես հա մար վում է քննարկ վող կե տով նա խա տես ված քննի չի 
լիա զո րութ յուն:  Վա րույ թի ըն թաց քում միջ նոր դութ յան հա րու ցու մը 
և  լու ծու մը կար գա վոր ված է նա խագ ծի 155-րդ  հոդ վա ծով:

2.19  Վա րույ թի մաս նա վոր մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած 
ա ռար կա նե րը կամ փաս տաթղ թե րը որ պես ա պա ցույց կցում է վա-
րույ թի նյու թե րին, իսկ սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քե-
րով ո րո շում է կա յաց նում այդ ա ռար կա նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
ան թույ լատ րե լիութ յան կամ ոչ վե րա բե րե լիութ յան մա սին:

     Վա րույ թի մաս նա կից ներն ի րա վունք ու նեն ներ կա յաց նել ա ռար-
կա ներ կամ փաս տաթղ թեր` որ պես ա պա ցույց ներ վա րույ թի նյու-
թե րին կցե լու հա մար:  Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յու նը սահ-
ման ված է նա խագ ծի 97-րդ  հոդ վա ծով: Ա պա ցույց նե րի վե րա բե րե-
լիութ յու նը գնա հա տո ղա կան է, և քն նիչն ինքն է ո րո շում, թե տվյալ 
վա րույ թին վե րա բե րե լի է տվյալ ա ռար կան կամ փաս տա թուղ թը, 
թե՝ ոչ:  Նա խագ ծի 105-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն`  քննի չը, 
դա տա խա զը, դա տա վո րը, ղե կա վար վե լով քրեա դա տա վա րա կան 
օ րենսդ րութ յամբ, նե րառ յալ` ա պա ցուց ման չա փա նիշ նե րի մա սին 
վե րա բե րե լի կա նոն նե րով, ա պա ցույց նե րը գնա հա տում են դրանց 
պատ շաճ հե տա զոտ ման և  վեր լու ծութ յան վրա հիմն ված ներ քին 
հա մոզ մամբ:  Բո լոր դեպ քե րում ներ կա յաց ված ա ռար կա նե րը կամ 
փաս տաթղ թե րը կցվում են վա րույ թի նյու թե րին և  որ պես ա պա-
ցույց ան թույ լատ րե լի կամ ոչ վե րա բե րե լի լի նե լու պա րա գա յում 
շա րու նա կում են մնալ նյու թե րում կամ դրան կից:
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2.20 Ո րո շում է կա յաց նում ըն թե րա կա յին, թարգ ման չին, փոր-
ձա գե տին հայտ նած բա ցար կի կա պակ ցութ յամբ:

  Վա րույ թին մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը 
կար գա վոր վում են նա խագ ծի 8-րդ գլ խով: Ըն թե րա կա յին բա ցար-
կե լը նա խա տես ված է նա խագ ծի 70-րդ  հոդ վա ծով, իսկ փոր ձա գե-
տին և  թարգ ման չին բա ցար կե լը նա խա տես ված է նա խագ ծի 71–րդ 
 հոդ վա ծով:

2.21  Սույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում և  կար գով՝ 
պաշտ պա նին, լիա զոր ներ կա յա ցուց չին, օ րի նա կան ներ կա յա-
ցուց չին կամ վկա յի փաս տա բա նին ա զա տում է վա րույ թին մաս-
նակ ցե լուց կամ հսկող դա տա խա զի հաս տատ մամբ հե ռաց նում է 
վա րույ թից:

 Պաշտ պա նի վա րույ թին մաս նակ ցութ յան դա դա րե ցու մը նա-
խա տես ված է նա խագ ծի 48-րդ  հոդ վա ծով:  Վա րույ թից հե ռաց նե լը 
սահ ման ված է նա խագ ծի 148-րդ  հոդ վա ծով:  Փաս տա բա նին կամ 
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին վա րույ թից հե ռաց նե լու մա սին քննի չի 
ո րո շու մը հաս տա տում է հսկող դա տա խա զը: Քն նի չը պաշտ պա-
նին, լիա զոր ներ կա յա ցուց չին, օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին կամ 
վկա յի փաս տա բա նին ա զա տում է վա րույ թին մաս նակ ցե լուց, ե թե 
առ կա են վա րույ թին նրանց մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռող հան գա-
մանք ներ: Այս դեպ քում հսկող դա տա խա զը քննի չի ո րոշ ման հաս-
տա տում չի պա հան ջում:

2.22 Հս կող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յան կամ վա րու թա յին 
ակ տի վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վե րա դաս դա-
տա խա զին` չկա սեց նե լով հանձ նա րա րութ յան կամ ո րոշ ման կա-
տա րու մը:

 Նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` հսկող դա-
տա խազն ի րա վա սու է վա րույ թի շրջա նակ նե րում քննի չին հանձ-
նա րա րութ յուն տալ` նրա կա տա րած ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յու-
նը դա դա րեց նե լու և (կամ) դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա-
պակ ցութ յամբ, նրա ա նօ րի նա կան ո րո շու մը վե րաց նե լու դեպ քում 
դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու կա պակ ցութ յամբ և ք րեա կան 
հե տապնդ ման հա րուց ման կամ դա դա րեց ման հար ցը լու ծե լու, 
դա տա րա նում հան րա յին մե ղադ րան քը պաշտ պա նե լու կամ պե-
տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հայց հա րու ցե լու հա մար նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող ո րո շա կի հան գա մանք ներ պար զե լու կա պակ-
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ցութ յամբ:  Բա ցի այդ, հսկող դա տա խա զը վա րույ թի ըն թաց քում, 
իր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում կա յաց նում է ո րո շումներ, 
ո րոնք վա րու թա յին ակ տեր են:

Նշ ված հար ցե րի վե րա բեր յալ հսկող դա տա խա զի հանձ նա-
րա րութ յու նը, ինչ պես նաև կա յաց ված ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 
քննի չը, չհա մա ձայ նե լով,  ի րա վա սու է ա ռար կութ յուն ներ կա յաց-
նել վե րա դաս դա տա խա զին:  Սա կայն քննի չը չպետք է կա սեց նի 
տրված հանձ նա րա րութ յան կամ կա յաց ված ո րոշ ման կա տա րու-
մը, քա նի դեռ վե րա դաս դա տա խազն ա ռար կութ յան վե րա բեր յալ 
վերջ նա կան ո րո շում չի կա յաց րել: 

2.23  Վա րույ թը կար ճե լու կամ նա խաքն նութ յունն այլ կերպ 
ա վար տե լու, հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու մա սին հսկող դա-
տա խա զի հանձ նա րա րութ յա նը, ինչ պես նաև ձեր բա կալ ման ներ-
քո չգտնվող ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա սին հսկող 
դա տա խա զի ո րոշ մա նը հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում, ա ռանց այն 
կա տա րե լու, դրա վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում վե-
րա դաս դա տա խա զին:

Ի տար բե րութ յուն նա խորդ կե տի՝ վա րույ թը կար ճե լու կամ նա-
խաքն նութ յունն այլ կերպ ա վար տե լու, հար կադ րան քի մի ջոց կի-
րա ռե լու մա սին հսկող դա տա խա զի հանձ նա րա րութ յա նը, ինչ պես 
նաև ձեր բա կալ ման ներ քո չգտնվող ան ձին որ պես մե ղադր յալ 
ներգ րա վե լու մա սին հսկող դա տա խա զի ո րոշ մա նը հա մա ձայն 
չլի նե լու դեպ քում քննի չը չի կա տա րում տրված հանձ նա րա րութ-
յան կամ կա յաց ված ո րոշ ման պա հանջ նե րը՝ մինչև իր կող մից վե-
րա դաս դա տա խա զին ներ կա յաց ված ա ռար կութ յան վե րա բեր յալ 
վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը: Այդ ըն թաց քում քննի չը որ ևէ 
պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում նշված հանձ նա րա րութ յուն նե րը 
չկա տա րե լու հա մար նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ իր ներ կա յաց-
րած ա ռար կութ յու նը վե րա դաս դա տա խա զը չի բա վա րա րում: 

 2.24 Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վա րի վա րու թա յին ակ տի վե րա-
բեր յալ ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում հսկող դա տա խա զին` չկա-
սեց նե լով ո րոշ ման կա տա րու մը:

Քնն չա կան մարմնի ղե կա վարն իր լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա-
կում ո րո շումներ է կա յաց նում և  հանձ նա րա րութ յուն ներ է տա լիս, 
ո րոնք վա րու թա յին ակ տեր են: Ե թե քննի չը հա մա ձայն չէ այդ վա-
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րու թա յին ակ տե րին, կա րող է ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել հսկող 
դա տա խա զին:  Սա կայն քննի չը չի կա սեց նում քննչա կան մարմնի 
ղե կա վա րի ո րոշ ման կա տա րու մը՝ մինչև հսկող դա տա խա զի  ո րո-
շում կա յաց նե լը ներ կա յաց ված ա ռար կութ յան վե րա բեր յալ: Քնն-
չա կան մարմնի ղե կա վա րի կող մից քննի չին տրված հանձ նա րա-
րութ յան վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նե լու քննի չի լիա-
զո րութ յու նը սահ ման ված է նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  մա-
սով, որ տեղ նույն պես նշվում է, որ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նե լիս 
չի կա սեց վում հանձ նա րա րութ յան կա տա րու մը: 

2.25 Ո րո շում է կա յաց նում քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա-
սին` այն ներ կա յաց նե լով հսկող դա տա խա զի հաս տատ մա նը:

Ք րեա կան վա րույ թը կար ճե լու հիմ քե րը սահ ման ված են նա-
խագ ծի 13-րդ  հոդ վա ծով, իսկ նա խաքն նութ յան ա վար տը քրեա-
կան վա րույ թը կար ճե լու հիմ քով նա խա տես ված է նա խագ ծի 209-
րդ  հոդ վա ծով: Քն նի չը քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո-
շում կա յաց նե լիս ղե կա վար վում է նշված հոդ ված նե րով, ինչ պես 
նաև քննարկ վող հոդ վա ծի 25-րդ  կե տով: Այդ ո րո շու մը կա յաց նե-
լուց հե տո քննիչն այն ներ կա յաց նում է հսկող դա տա խա զի հաս-
տատ մա նը:  Նշ ված ո րո շու մը հսկող դա տա խա զի հաս տա տե լուց 
հե տո վերջ նա կան ի րա վա կան ուժ է ստա նում:

2.26  Կազ մում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն, մե ղադ րա կան 
ակտ կամ եզ րա փա կիչ ակտ` այն ներ կա յաց նե լով հսկող դա տա-
խա զի հաս տատ մա նը:

 Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն կազ մե լու կար գը սահ ման ված 
է նա խագ ծի 27-րդ գլ խով:  Մե ղադ րա կան ակտ կազմ վում է պար-
զեց ված նա խաքն նութ յան ըն թաց քում, ո րը կար գա վոր վում է նա-
խագ ծի 28-րդ գլ խով: Բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց-
ներ կի րա ռե լու վա րույ թով կազմ վում է եզ րա փա կիչ ակտ, նշված 
վա րույ թը կար գա վոր վում է նա խագ ծի 52-րդ գլ խով:  Մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցութ յու նը, մե ղադ րա կան ակ տը կամ եզ րա փա կիչ 
ակ տը պետք է հաս տատ վի հսկող դա տա խա զի կող մից, ո րից հե-
տո վա րույ թն ու ղարկ վում է դա տա րան: 
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2.27 Քնն չա կան մարմ նի ղե կա վա րի հանձ նա րա րութ յամբ շա-
րու նա կում է վա րույ թը դա տա խա զի վե րա դարձ րած քրեա կան 
գոր ծով:

 Վա րույ թը շա րու նա կե լու հա մար դա տա խա զը կա րող է վե րա-
դարձ նել ՀՀ քր. դատ. օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում, 
երբ դա տա խազն իր ո րոշ մամբ չի հաս տա տում մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցութ յու նը, մե ղադ րա կան ակ տը, եզ րա փա կիչ ակ տը կամ 
քրեա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին քննի չի ո րո շու մը: Այս դեպ-
քում քննչա կան մարմնի ղե կա վա րը հանձ նա րա րում է քննի չին շա-
րու նա կել վա րույ թը: Ընդ ո րում, նշա նա կութ յուն չու նի, թե մինչ այդ 
տվյալ քննիչն է ի րա կա նաց րել վա րույ թը, թե` այլ քննիչ:
      2.28 Ի րա կա նաց նում է սույն օ րենսգր քով իր ի րա վա սութ յա նը 
վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ:

      Քն նի չի լիա զո րութ յուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում նա խագ ծի 
41-րդ  հոդ վա ծով: Քն նի չը՝ որ պես վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից, 
օժտ ված է նույն օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րով նա խա տես ված լիա-
զո րութ յուն նե րով: 

3. Նա խագ ծով նա խա տես ված չէ քննի չի՝ ստու գումներ, վերս-
տու գումներ նշա նա կե լու լիա զո րութ յու նը: Դ րա փո խա րեն քննի չը 
կա րող է կա տա րել հա մա պա տաս խան ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ, օ րի նակ`  ա ռար կա նե րի կամ փաս տաթղ թե րի առգ-
րա վում, խու զար կութ յուն, ո րից հե տո կա րող է նշա նակ վել փոր-
ձաքն նութ յուն և  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցութ յամբ ստա նալ վա րույ թի 
հա մար էա կան նշա նա կութ յուն  ու նե ցող հար ցե րի պա տաս խան-
նե րը:  Մաս նա վո րա պես, ձևա վոր ված պրակ տի կա յի հա մա ձայն` 
հար կա յին հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քննվող գոր ծե-
րով դա տա հաշ վա պա հա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րը նշա նակ վում 
են բյու ջեի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ճշտութ յան ստու գում 
ի րա կա նաց նե լուց հե տո:  Նա խագ ծով սահ ման ված ըն թա ցա կար-
գի հա մա ձայն՝ քննի չը, փոր ձա գե տի ա ջակ ցութ յամբ, առգ րա վում 
է անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, այ նու հետև նշա նա կում է հա մա-
պա տաս խան փոր ձաքն նութ յուն: 
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5. Հե տաքն նX թ յան մարմն  ի պե տի և  հե տաքն նի չի                    
լիա զո րX թ յX ն նե րը

 Հոդ ված 42.  Հե տաքն նութ յան մարմ նի լիա զո րութ յուն նե րը

1.  Հե տաքն նի չը՝
1) «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քին հա մա պա տաս խան` 
ի րա կա նաց նում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ներ.

2) սույն օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան` կա տա րում է գաղտ-
նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ.

3) օ ժան դա կում է ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո-
ղութ յուն նե րի կա տար մա նը.

4) օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և  գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք ներն օ րեն քով նա խա-
տես ված կար գով ներ կա յաց նում է քննի չին.

5) հե տաքն նութ յան կա տար ման ըն թաց քում նոր հան ցա-
գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում ան հա պաղ 
գրա վոր տե ղե կաց նում է քննի չին.

6) հան ցանք կա տա րած լի նե լու ան մի ջա կա նո րեն ծա գած հիմ-
նա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան դեպ քում կա տա րում է ձեր բա-
կա լում և դ րան ու ղեկ ցող անձ նա կան խու զար կութ յուն` այդ մա սին 
ան հա պաղ հայտ նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին.

7) մինչև հե տաքն նութ յան մարմ նի վար չա կան շենք բե րելն 
ան հա պաղ ա զատ է ար ձա կում իր նա խա ձեռ նութ յամբ ձեր բա կալ-
ված ան ձին, ե թե վե րա նում է այդ ան ձին ար գե լան քի տակ պա հե-
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը` այդ մա սին ան հա պաղ հայտ նե լով հե-
տաքն նութ յան մարմ նի պե տին.

8) մի ջոց ներ է ձեռ նար կում քրեա կան վա րույ թի հա մար նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող ա ռար կա նե րը և  փաս տաթղ թե րը, ինչ պես 
նաև` դեպ քի վայ րը պահ պա նե լու ուղ ղութ յամբ.

9) ի րա կա նաց նում է սույն օ րենսգր քով և «Օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան օ րեն քով իր ի րա վա սութ յա նը վե րա պահ ված այլ լիա զո-
րութ յուն ներ:
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2.  Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-3-րդ  կե տե րով նա խա տես ված 
լիա զո րութ յուն նե րը հե տաքն նիչն ի րա կա նաց նում է բա ցա ռա պես 
քննի չի հանձ նա րա րութ յամբ:

3.  Հե տաքն նութ յան մարմ նի պե տը՝

1) իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում կազ մա կեր պում և  ա պա-
հո վում է հե տաքն նի չի կող մից սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը.

2) ան ձամբ ի րա կա նաց նում է սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա-
խա տես ված լիա զո րութ յուն նե րը.

3) քննի չի հանձ նա րա րութ յան հի ման վրա կամ սե փա կան 
նա խա ձեռ նութ յամբ ո րո շում է կա յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու մա սին.

4) հսկող դա տա խա զին կամ քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րին 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում քննի չի վա րու թա յին ակ տի վե րա-
բեր յալ` չկա սեց նե լով ո րոշ ման կա տա րու մը.

5) դա տա խա զի գրա վոր պա հան ջով նրա ստուգ մանն է ներ-
կա յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և 
 գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ` «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
 Հա յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քով դա տա խա զին տրա-
մադր ման են թա կա փաս տաթղ թե րը.

6) ան հա պաղ ա զատ է ար ձա կում հե տաքն նի չի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ձեր բա կալ ված և  հե տաքն նութ յան մարմ նի վար չա կան 
շեն քում գտնվող ան ձին, ե թե վե րա նում է այդ ան ձին ար գե լան քի 
տակ պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը` այդ մա սին ան հա պաղ հայտ-
նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին.

7) ի րա կա նաց նում է սույն օ րենսգր քով և «Օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ:
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1.  Հե տաքն նութ յան մար մի նը «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն-
քով նա խա տես ված պե տա կան մարմնի հա մա կար գում գոր ծող 
և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող 
ստո րա բա ժան ման ղե կա վար (հե տաքն նութ յան մարմնի պետ) և  
աշ խա տա կից ներ են (հե տաքն նիչ ներ), ով քեր նա խաքն նութ յան 
շրջա նակ նե րում ի րա վա սու են կա տա րե լու գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
ներ:  Հե տաքն նութ յան մար մին նե րը, բա ցի հե տաքն նութ յան բո-
վան դա կութ յու նը կազ մող գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րից և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րից, ի րա կա-
նաց նում են նաև այլ գոր ծո ղութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ձեր բա կալ ման, 
կա լա նա վոր ման ո րո շումնե րի կա տա րու մը:

1.1 «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 8-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րեն քով ի րենց վե րա պահ-
ված լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք ու նեն` ոս տի-
կա նութ յու նը, ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նը, ազ գա յին անվ տան-
գութ յան մար մին նե րը, հար կա յին մար մին նե րը, մաք սա յին մար-
մին նե րը` մաք սա նեն գութ յան և  այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի խա-
փան ման ու բա ցա հայտ ման նպա տա կով, քրեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յութ յու նը` միայն քրեա կա տա րո ղա կան հիմնարկ նե րում:

1.2  Հե տաքն նութ յան մար մի նը պա տաս խա նա տու է գաղտ-
նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռումնե րն օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ժա մա նա կին և  
արդ յու նա վետ կա տա րե լու հա մար (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 
35-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մաս):  Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում տա րան-
ջատ ված են հե տաքն նի չի և  հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի լիա-
զո րութ յուն նե րը:

2.  Հե տաքն նի չի լիա զո րութ յուն ներն են.
2.1 «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քին հա մա պա տաս խան` 
ի րա կա նաց նում է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ներ: 
Ք րեա կան դա տա վա րութ յան ո լոր տում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի  ջո ցա ռու մը «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ-
յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված օ պե րա տիվ-հե տա խու -
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զական մի  ջո ցա ռում է, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար դա տա րա նի 
ո րո շում չի պա հանջ վում (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 6-րդ  հոդ-
վա ծի 40-րդ  կետ): «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ ման ված է 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի սպա ռիչ ցան կը: 
 Դա տա րա նի ո րո շում չպա հանջ վող օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան 
մի  ջո ցա ռումն  երն են՝ օ պե րա տիվ հար ցու մը, օ պե րա տիվ տե ղե-
կութ յուն նե րի ձեռք բե րու մը, հա մե  մա տա կան հե տա զո տումն  ե րի 
նմուշ ներ հա վա քե լը,  հսկիչ գնու մը, վե րահս կե լի մա տա կա րա րու-
մը և գ նու մը, ի րե րի և  փաս տաթղ թե րի հե տա զո տու մը, ան ձի նույ-
նա ցու մը, շեն քե րի, կա ռույց նե րի, տե ղան քի, շի նութ յուն նե րի և 
տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի հե տա զո տու մը, օ պե րա տիվ ներդ-
րու մը, օ պե րա տիվ փոր ձա րա րութ յու նը: 

2.2 Oրենսգր քին հա մա պա տաս խան` կա տա րում է գաղտ նի 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ:  Գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներն են` ներ քին դի տում, ար տա քին դի տում, նա մա կագ րութ-
յան և  այլ ոչ թվա յին հա ղոր դումնե րի վե րահս կում, թվա յին, այդ 
թվում` հե ռա խո սա յին հա ղոր դակ ցութ յան վե րահս կում, ֆի նան սա-
կան գոր ծարք նե րի վե րահս կում, կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք 
տա լու նմա նա կում:

2.3 Oժան դա կում է ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր-
ծո ղութ յուն նե րի կա տար մա նը: Քնն չա կան գոր ծո ղութ յան կա-
տար ման բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու հա մար քննիչն ի րա-
վա սու է դրա կա տար մա նը ներգ րա վել հե տաքն նութ յան մարմնի 
աշ խա տա կից նե րի (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 217-րդ  հոդ վա ծի 
8-րդ  կետ), ինչ պես նաև հե տաքն նութ յան մարմնից ա ջակ ցութ յուն 
ստա նալ ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն ներ 
կա տա րե լիս (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 41-րդ  հոդ ված 11-րդ 
 կետ): Ա պա ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կա տար մանն օ ժան դա կե լու նպա տա կով հե տաքն նի չը մի ջոց ներ է 
ձեռ նար կում քրեա կան վա րույ թի հա մար նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
ա ռար կա նե րը և  փաս տաթղ թե րը, ինչ պես նաև դեպ քի վայ րը պահ-
պա նե լու ուղ ղութ յամբ:  Հե տաքն նի չի կող մից ա պա ցու ցո ղա կան և  
այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մանն օ ժան դա կե լը 
պետք է տար բե րել փոր ձա գե տի կող մից ա պա ցու ցո ղա կան կամ 
այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յան կա տար մանն ա ջակ ցե լու մի ջո-
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ցով վա րույ թին օ ժան դա կե լուց (ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 59-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մաս):  Փոր ձա գե տը վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե-
րի կա տար մանն ա ջակ ցում է  հա տուկ գի տե լիք նե րի կամ հմտութ-
յուն նե րի օգ տա գործ մամբ, իսկ հե տաքն նիչն օ ժան դա կում է ա պա-
ցու ցո ղա կան և  այլ վա րու թա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մանն 
ա ռա վե լա պես կազ մա կեր պաի րա վա կան բնույ թի մի ջո ցա ռումնե-
րի կի րառ մամբ: 

2.4. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և  գաղտ-
նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք ներն օ րեն քով նա խա-
տես ված կար գով ներ կա յաց նում է քննի չին:  Հե տաքն նիչն ի պաշ-
տո նե պար տա վոր է քննի չին ներ կա յաց նել քրեա կան վա րույ թի 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի -
ջո ցա ռումն  ե րի և  գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րը` ան կախ նրա նից, թե քննի չը հե տաքն նութ յան մարմն  ից 
պա հան ջել է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի և 
 գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, թե` ոչ: 
«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 40-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն՝ օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի արդ յունք նե րը քրեա կան վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մի ն նե րին ներ կա յաց նե լու կար գը սահ ման վում է 
օ րեն քով և  օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նող մար մի ն նե րի ի րա վա կան ակ տե րով: Օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մի նն օ րեն քով 
նա խա տես ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
ըն թաց քում ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է փո խան ցել 
մի այն քրեա կան վա րույթ կամ օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան գոր-
ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող այլ մար մի ն նե րի` նրանց խնդրան քով 
օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված կոնկ րետ լիա զո րութ յան ի րա կա-
նաց ման հա մար` բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով սահ ման ված ոչն չաց-
ման են թա կա տե ղե կութ յուն նե րի:

2.5.  Հե տաքն նութ յան կա տար ման ըն թաց քում նոր հան ցա-
գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում ան հա պաղ 
գրա վոր տե ղե կաց նում է քննի չին:  Հե տաքն նութ յուն կա տա րե լու 
ըն թաց քում նոր հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ բա ցա հայ տել 
ա սե լով՝ հաս կաց վում է ինչ պես մե ղադր յա լի կող մից այլ ա ռեր-
ևույթ հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման փաս տի բա ցա հայ տու մը, 
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այն պես էլ մեկ այլ ան ձի կող մից այլ ա ռեր ևույթ հան ցանք կա տա-
րե լու մա սին տե ղե կութ յուն ներ ձեռք բե րե լը: Ե թե հե տաքն նի չը հե-
տաքն նութ յան ըն թաց քում հայտ նա բե րել է մեկ այլ ան ձի կող մից 
այլ ա ռեր ևույթ հան ցանք կա տա րե լու հատ կա նիշ ներ, ա պա պար-
տա վոր է ոչ միայն  քննի չին այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նել, այլև 
քննչա կան մարմնի ղե կա վա րին կամ դա տա խա զին ՀՀ քր. դատ. 
օր-ի նա խագ ծի 178-րդ  հոդ վա ծի կար գով հա ղոր դում ներ կա յաց-
նել իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում նոր հան-
ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ հայտ նա բե րե լու մա սին, ո րի հի ման 
վրա քննի չը կամ դա տա խա զը պետք է նա խա ձեռ նի նոր քրեա կան 
վա րույթ:

2.6.  Հան ցանք կա տա րած լի նե լու ան մի ջա կա նո րեն ծա գած 
հիմնա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան դեպ քում կա տա րում է ձեր բա-
կա լում և դ րան ու ղեկ ցող անձ նա կան խու զար կութ յուն` այդ մա սին 
ան հա պաղ հայտ նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին:  Հան ցանք կա-
տա րած լի նե լու ան մի ջա կա նո րեն ծա գած հիմնա վոր կաս կա ծի հի-
ման վրա կա տար ված ձեր բա կալ ման և  անձ նա կան խու զար կութ-
յան մեկ նա բա նութ յու նը տրվել է ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 109-
րդ, 244–րդ  հոդ ված նե րի մեկ նա բա նութ յան մեջ:   Թեև մեկ նա բան-
վող հոդ վա ծում խոս վում է հե տաքն նի չի կող մից միայն հան ցանք 
կա տա րած լի նե լու ան մի ջա կա նո րեն ծա գած հիմնա վոր կաս կա ծի 
առ կա յութ յան դեպ քում ձեր բա կա լե լու մա սին, սա կայն ձեր բա կալ-
ման մյուս տե սակ նե րի ի րա վա կար գա վո րումնե րից պարզ է դառ-
նում, որ հե տաքն նի չը քննի չի ո րոշ ման հի ման վրա կա տա րում է 
նաև՝ ա զա տութ յան մեջ գտնվող մե ղադր յա լին դա տա րան ներ կա-
յաց նե լու հա մար ձեր բա կա լու մը,  խա փան ման մի ջո ցի պայ ման նե-
րը խախ տած մե ղադր յա լի ձեր բա կա լու մը, կար ճա ժամ կետ ձեր բա-
կա լու մը:

2.7.  Մինչև հե տաքն նութ յան մարմ նի վար չա կան շենք բե րելն 
ան հա պաղ ա զատ է ար ձա կում իր նա խա ձեռ նութ յամբ ձեր բա կալ-
ված ան ձին, ե թե վե րա նում է այդ ան ձին ար գե լան քի տակ պա հե-
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը` այդ մա սին ան հա պաղ հայտ նե լով հե-
տաքն նութ յան մարմ նի պե տին:  Հե տաքն նիչն իր նա խա ձեռ նութ-
յամբ կա րող է ան ձին ձեր բա կա լել մի այն հան ցանք կա տա րած լի-
նե լու ան մի  ջա կա նո րեն ծա գած հիմն  ա վոր կաս կա ծի առ կա յութ յան 
դեպ քում:  Ձեր բա կալ ման մյուս տե սակ նե րի դեպ քում հե տաքն նի չը 
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չի օգտ վում ան ձին ա զատ ար ձա կե լու լիա զո րութ յու նից, քա նի որ 
ձեր բա կա լումն  ի րա կա նաց վել է ոչ թե իր նա խա ձեռ նութ յամբ, այլ 
քննի չի ո րոշ ման հի ման վրա:  

Ձեր բա կալ ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին տե՛ս ՀՀ քր. 
դատ. օր-ի 114-րդ  հոդ վա ծի մե կ նա բա նութ յու նը:

3.  Հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի լիա զո րութ յուն ներն են.
3.1. իր ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում կազ մա կեր պում և  

ա պա հո վում է հե տաքն նի չի կող մից իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա-
կա նա ցու մը:  Հե տաքն նութ յան մարմնի պե տը, մաս նա վո րա պես, 
պետք է կազ մա կեր պի և  ա պա հո վի հե տաքն նի չի կող մից քննի չի 
հանձ նա րա րութ յուն նե րը ժա մա նա կին և  օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով ի րա կա նաց նե լը:  Հե տաքն նութ յան մարմնի պե տը հե-
տաքն նի չի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը կազ մա կեր պե լու 
և  ա պա հո վե լու լիա զո րութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց նել հե տաքն-
նի չին կազ մա կեր պաի րա վա կան բնույ թի հանձ նա րա րութ յուն ներ 
տա լու ե ղա նա կով: Ն կա տի ու նե նա լով, որ հե տաքն նութ յան մարմ-
նի պե տի և  հե տաքն նի չի միջև ծա գում են ա ռա վե լա պես կազ մա-
կեր պաի րա վա կան բնույ թի հա րա բե րութ յուն ներ, ուս տի վա րույ թի 
հան րա յին մաս նա կից նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա նո նա-
կար գող՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծում սահ ման-
ված չեն հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի և  հե տաքն նի չի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը, այդ թվում` հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի 
կող մից հե տաքն նի չի կազ մա կեր պա կան բնույ թի հանձ նա րա րութ-
յուն ներ տա լու լիա զո րութ յու նը, ո րը կա րող է կար գա վոր վել հա մա-
պա տաս խան հե տաքն նութ յան մար մին նե րի ի րա վա կան կար գա-
վի ճա կը սահ մա նող օ րենք նե րում: 

3.2 Ան ձամբ ի րա կա նաց նում է մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նա խա տես ված լիա զո րութ յուն նե րը: Տվ յալ դեպ քում հե-
տաքն նութ յան մարմնի պե տը կոնկ րետ քրեա կան վա րույ թի 
շրջա նա կում հան դես է գա լիս որ պես հե տաքն նիչ՝ օգտ վե լով հե-
տաքն նի չի հա մար օ րեն քով նա խա տես ված լիա զո րութ յուն նե րից: 
Ե թե հե տաքն նութ յան մարմնի պետն ան ձամբ ի րա կա նաց նում է 
հե տաքն նի չի լիա զո րութ յուն նե րը, ա պա` կոնկ րետ քրեա կան վա-
րույ թի շրջա նա կում չի կա րող միա ժա մա նակ ի րա կա նաց նել  հե-
տաքն նութ յան մարմնի պե տի լիա զո րութ յուն նե րը: Այս դեպ քում 
հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի լիա զո րութ յուն նե րը, օ րի նակ՝ հե-
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տաքն նի չի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կազ մա կեր պու մը, 
ի րա կա նաց նում է հե տաքն նութ յան մարմնի պե տի վե րա դա սը:  

3.3 Քն նի չի հանձ նա րա րութ յան հի ման վրա կամ սե փա կան 
նա խա ձեռ նութ յամբ ո րո շում է կա յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու մա սին: Օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  եր ի րա կա նաց նե լու կար գը սահ ման-
ված է «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով:

3.4 Հս կող դա տա խա զին կամ քննչա կան մարմ նի ղե կա վա րին 
ա ռար կութ յուն է ներ կա յաց նում քննի չի վա րու թա յին ակ տի վե րա-
բեր յալ` չկա սեց նե լով ո րոշ ման կա տա րու մը: Նշ ված լիա զո րութ-
յան նման դրույթ նա խա տես ված է նաև ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ-
ծի 36-րդ  հոդ վա ծի 8-րդ  մա սում՝ ո րի  հա մա ձայն իր ի րա վա սութ-
յան սահ ման նե րում քննի չի տված հանձ նա րա րութ յու նը պար տա-
դիր է հե տաքն նութ յան մարմն  ի հա մար, սա կայն հե տաքն նութ յան 
մարմն  ի պետն ի րա վա սու է դրա վե րա բեր յալ գրա վոր ա ռար կութ-
յուն ներ կա յաց նել հսկող դա տա խա զին կամ քննչա կան մարմն  ի 
ղե կա վա րին` չկա սեց նե լով հանձ նա րա րութ յան կա տա րու մը: Նշ-
ված դրույթ ներն հա մադ րե լուց պարզ է դառ նում, որ հե տաքն նութ-
յան մարմն  ի պե տը մե կ նա բան վող հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է 
ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել քննի չի վա րու թա յին ակ տի վե րա բեր-
յալ, իսկ ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 36-րդ  հոդ վա ծի 8-րդ  մա սի 
ի մաս տով՝ մի այն քննի չի հանձ նա րա րութ յուն նե րի  վե րա բեր յալ, 
ուս տի մե կ նա բան վող լիա զո րութ յու նը հե տաքն նութ յան մարմն  ի 
պե տին լիա զո րում է ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել ոչ մի այն քննի չի 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի, այլև հե տաքն նութ յան մա սով քննի չի 
ցան կա ցած վա րու թա յին ակ տի վե րա բեր յալ: Օ րի նակ՝ ե թե քննի չը 
հե տաքն նութ յան մարմն  ից պա հան ջում է օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի արդ յունք ներ, ո րոնք են թա կա չեն տրա-
մադր ման, ա պա` հե տաքն նութ յան մարմն  ի պե տը ի րա վա սու է 
քննի չի վա րու թա յին ակ տի դեմ ներ կա յաց նել ա ռար կութ յուն:

3.5  Դա տա խա զի գրա վոր պա հան ջով նրա ստուգ մանն է 
ներ կա յաց նում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի և 
 գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ` «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
 Հա յաuտա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քով դա տա խա զին տրա-
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մադր ման են թա կա փաս տաթղ թե րը: «Օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ  հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝  դա տա խա զի կող մից հսկո ղութ յան են թա կա չեն օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման և  
ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րը: Հս կո ղա կան լիա զո րութ յուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս դա տա խա զի պա հան ջով օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ղե կա-
վար նե րը պար տա վոր են նրան ներ կա յաց նել այդ մի ջո ցա ռում-
նե րի անց կաց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րը 
և  այլ անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն:  Դա տա խա զը պար տա վոր 
է ա պա հո վել օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա-
կա նաց նող մար մին նե րի` ի րեն ներ կա յաց րած փաս տաթղ թե րի և 
 տե ղե կութ յուն նե րի գաղտ նիութ յու նը: Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հաս տի քա յին 
աշ խա տա կից նե րի և  այդ մար մին նե րի հետ գաղտ նի հա մա գոր-
ծակ ցող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը դա տա խա զին 
ներ կա յաց վում են միայն այդ ան ձանց հա մա ձայ նութ յամբ` բա ցա-
ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ ա ռաջ է գա լիս նրանց քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հար ցը:

 3.6 Ան հա պաղ ա զատ է ար ձա կում հե տաքն նի չի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ձեր բա կալ ված և  հե տաքն նութ յան մարմ նի վար չա կան 
շեն քում գտնվող ան ձին, ե թե վե րա նում է այդ ան ձին ար գե լան քի 
տակ պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը` այդ մա սին ան հա պաղ հայտ-
նե լով ի րա վա սու դա տա խա զին: Ե թե հե տաքն նի չը կա րող է իր նա-
խա ձեռ նութ յամբ ձեր բա կալ ված ան ձին ա զատ ար ձա կել մի նչ վար-
չա կան շենք բե րե լը, ա պա հե տաքն նութ յան մարմն  ի պե տը ան ձին 
ա զատ ար ձա կե լու լիա զո րութ յու նից օգտ վում է, ե թե ձեր բա կալ-
ված ան ձը գտնվում է վար չա կան շեն քում: ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա-
խագ ծի 42-րդ  հոդ վա ծում սահ ման ված չէ հե տաքն նի չի և  հե տաքն-
նութ յան մարմն  ի պե տի՝ ձեր բա կալ ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու 
լիա զո րութ յան ի րա կա նաց ման դա տա վա րա կան ձև, մաս նա վո րա-
պես՝ արդ յոք պե՞տք է ձեր բա կալ վա ծին ա զատ ար ձա կե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց վի, ե թե` ա յո, ա պա` ին՞չ բո վան դա կութ յուն պետք է 
ու նե նա ո րո շու մը, իսկ  ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 114-րդ  հոդ վա-
ծում ձեր բա կալ վա ծին ա զատ ար ձա կե լու մա սին ո րո շում կա յաց-
նե լու դա տա վա րա կան ձևը վե րա բե րում է մի այն քննի չի և  դա տա-
խա զի կող մի ց ան ձին ա զատ ար ձա կե լու դեպ քե րին:  Հե տաքն նի չի 
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և  հե տաքն նութ յան մարմն  ի պե տի՝ ձեր բա կալ ված ան ձանց ա զատ 
ար ձա կե լու լիա զո րութ յան ի րա կա նաց ման օ րենսդ րա կան բա ցի 
պայ ման նե րում հե տաքն նութ յան մարմն  ի պե տը կամ հե տաքն նի-
չը, օ րեն քի զու գոր դութ յան կի րառ ման կար գով, պետք է ղե կա վար-
վի ՀՀ քր. դատ. օր-ի նա խագ ծի 114-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի պա-
հանջ նե րով, և  կա յաց նի ձեր բա կալ վա ծին ա զատ ար ձա կե լու մա-
սին ո րո շում, ո րի պատ ճենն ան հա պաղ հանձն վում է ա զատ ված 
ան ձին: Ո րոշ ման մե ջ պետք է նշվեն ան ձին ա զա տե լու հիմ քը և 
 ժա մա նա կը (տա րե թի վը, ա մի  սը, օ րը, ժա մը, րո պեն):  Ձեր բա կալ-
ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին ո րոշ ման կա յաց ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ա զատ ար ձակ ված ան ձի 
կող մի ց ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 18-րդ  հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա-
վուն քի ա պահվ ման պա հան ջով: 

4.  Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում հե տաքն նի չի և  հե տաքն նութ-
յան մարմնի պե տի լիա զո րութ յուն նե րը սպա ռիչ չեն, նրանք ի րա-
կա նաց նում են օ րենսգր քով և «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր-
ծու նեութ յան մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քով 
ի րեն վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ: 
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