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ՀՀ ԱԺ Նախագահ 

պ-ն Գալուստ Սահակյանին 

 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ) խմբակցության 

ղեկավար պ-ն Վահրամ Բաղդասարյանին  

 

«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության 

ղեկավար պ-ն Գագիկ Ծառուկյանին  

 

«Հայ ազգային կոնգրես» խմբակցության 

ղեկավար պ-ն Լեւոն Զուրաբյանին  

 

«Օրինաց երկիր» խմբակցության 

ղեկավար տ-ն Հեղինե Բիշարյանին  

 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» խմբակցության 

ղեկավար պ-ն Արմեն  Ռուստամյանին  

 

«Ժառանգություն» խմբակցության 

ղեկավար պ-ն Ռուբիկ Հակոբյանին  

 

Մեծարգո պարոն նախագահ և պատգամավորներ, 

 

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» հասարակական կազմակերպությունն իր 

կանոնադրական խնդիրների շրջանակներում անվճար իրավաբանական օգնություն է 

տրամադրում սոցիալապես անապահով անձանց, ինչպես նաև իրականացնում է 

օրենսդրության վերլուծություն և համապատասխան առաջարկներ է ներկայացնում 

իրավասու մարմիններին: 

Կազմակերպության իրավաբանների կողմից ուսումնասիրվել է ՀՀ Քրեական 

դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել են 

առաջարկներ: 

Կից ներկայացնում ենք հիշյալ առաջարկները և ակնկալում Ձեր արձագանքը դրանց 

վերաբերյալ: 

 

Առդիր` տասը /10/ էջ: 

 

Հարգանքով, 

 

 Նախագահ`                         Մ. Արամյան 

http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1073&lang=arm
http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1026&lang=arm
http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1121&lang=arm
http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1045&lang=arm
http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1127&lang=arm
http://parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1136&lang=arm
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

ՀՀ քրեական  դատավարության օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ 
Օրենսգրքի նախագիծը նախատեսում է մի շարք նոր ինստիտուտներ և 

կարգավորումներ, որոնց դրական կամ բացսական լինելու վերաբերյալ հնարավոր է 

հստակ դատողություններ կատարել միայն գործնական կիրառումից հետո: 

Նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի խնդիրը պետք է լինի այն խնդրահարույց 

հարցերի լուծումը, որոնք ի հայտ են եկել գործող օրենսգրքի կիրառման ընթացքում:  

Այնուամենայնիվ, որոշ հարցեր մնացել են չլուծված, ինչը վկայում է այն մասին, որ 

նախագիծը դեռևս լրամշակման և քննարկման կարիք ունի:  

Այժմ ներկայացնում ենք առաջարկները` ըստ նախագծի հոդվածների. 
1.  ՀՈԴՎԱԾ 2. Քրեական դատավարության օրենսգրքի նպատակը 

Հոդված 2-րդով առաջին անգամ օգտագործվում է «ենթադրյալ հանցանք» հասկացությունը և 

ասվում է, որ վարույթն իրականացվում է «ենթադրյալ հանցանքի վերաբերյալ»: 

Մեր կարծիքով հասկացությունն օգտագործված է սխալ, քանի որ ենթադրվում է ոչ թե 

հանցանքը, այլ հանցանքի կատարումը: Հետևաբար պետք է ասել` «ենթադրյալ 

հանցագործության» կամ ավելի ընդարձակ` «կատարված կամ նախապատրաստվող» 

hանցանքի: 

Նախագծի բոլոր հոդվածներում այդ  «ենթադրյալ»-ը պետք է վերաբերի կատարմանը: 

Եթե գործող օրենսգրքի 2-րդ հոդվածը թվարկել է այն շահերը, որոնք պետք է ապահովի 

դատավարությունը, ապա նախագծի նույն հոդվածը բավարարվել է ընդհանուր 

ձևակերպմամբ` «անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման վրա հիմնված` 

ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի 

սահմանումը:» 

Գործող դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը վարույթն իրականացնող 

մարմինների համար սահմանել է կոնկրետ պարտականություններ` նախագծի հոդվածով 

հայտարարված հռչակագրային արտահայտությունների փոխարեն: 

Հետևաբար` նախագծի 2-րդ հոդվածը պետք է լրացնել գործող օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի դրույթներով, որոնք որոշակի են և արժեքավոր պրակտիկ կիրառման համար: 

 

2. ՀՈԴՎԱԾ 6.  Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

Նախագծի 6-րդ հոդվածը իմաստային առումով համապատասխանում է գործող  օրենսգրքի 

6-րդ հոդվածին: 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով տրված են «վարույթի նյութեր» և «քրեական 

գործ» հասկացությունների սահմանումները: Այսպես` 

2. վարույթի նյութեր` քրեական վարույթը նախաձեռնելուց ի վեր պատշաճ կարգով   

հավաքված ու ստացված փաստաթղթերի և այլ նյութերի համարակալված ամբողջություն.    

3. քրեական գործ` քրեական վարույթի ընթացքում պատշաճ կարգով հավաքված ու 

ստացված փաստաթղթերի և այլ նյութերի համարակալված ու կարված ամբողջություն, որը 

կազմվում է քրեական վարույթը դատարան փոխանցելու  նպատակով: 

Ինչումն է այս երկու սահմանումների տարբերությունը, ինչու է նույն հավաքված 

փաստաթղթերի ամբողջությունը մի դեպքում անվանվում վարույթ, մյուս դեպքում` 

քրեական գործ:  

     

Չգիտես ինչ տրամաբանությամբ` փորձ է արվել ազատվել քրեական գործ 

հասկացությունից, ինչով է  «քրեական գործ» հասկացությունը վտանգավոր` 

հասկանալի չէ: Նախագծի հետագա հոդվածներում նույնպես «քրեական գործ» 

հասկացությունը կամ չի օգտագործվում կամ օգտագործվում է հպանցիկ: 

 

Եթե այդ հասկացությունը հանգեցնում է իրավունքի անհիմն սահմանափակման կամ 
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խորթ է մեր ընկալումներին, ուրեմն պետք է հանել օգտագործումից ընդհանրապես և 

ոչ թե օգտագործել խուսափողաբար: 

 

Այդպես չվարվելու հետևանքով է, որ նախագծի հեղինակները չեն գտել «քրեական 

վարույթ» և «քրեական գործ» հասկացությունների տարբերակումը:  

 

Կարծում ենք, որ տրամաբանական կլիներ, եթե կատարվեր հետևյալ ձևակերպումը` 

«դատարան ուղարկելու համար պատրաստ կամ կարճված վարույթն անվանվում է 

«քրեական գործ»  կամ` «քրեական վարույթն» անվանվում է նաև «քրեական գործ»: 

Կարծես թե նույն միտքն է արտահայտված նախագծի 8-րդ հոդվածում: 

 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի  23-րդ և 24-րդ կետերով առաջին անգամ օգտագործվում է 

«Վերդիկտ» հասկացությունը և տրամաբանական էր, որ դրան պետք է նախորդեր 

հասկացության սահմանումը, ինչը չի կատարվել: 

Նախագծի 348-րդ և 350-րդ հոդվածների բովանդակությունից է միայն, որ հետևում է 

դրա իմաստը` դատաքննության արդյունքներով դատարանի վերջնական որոշումը, 

եզրահանգումը  մեղադրյալին վերագրված մեղադրանքի ապացուցված կամ 

ապացուցված չլինելու վերաբերյալ կամ այդպիսին հռչակելը: 

 

Պետք է նկատի ունենալ, որ վերդիկտ բառի բառացի թարգմանությունը նշանակում է 

«ճիշտ է ասված»: Հետվաբար` դատարանը ճիշտ է հռչակում մեղադրանքի կամ 

պաշտպանության կողմի ասածը:  

 

Նույն  6-րդ հոդվածի 28-րդ և 29-րդ կետերով տրված է «հանրային մեղադրող» և 

«մասնավոր մեղադրող» հասկացությունների սահմանումները և երկու դեպքում էլ 

նկատի է ունեցել առաջին ատյանի դատարանում հանդես եկողին, ինչից հետևում է, 

որ հաջորդ ատյաններում նրանք այդպիսին չեն:  

 

Հոդվածի  42-րդ կետով «մեղադրանք» հասկացությունը սահմանվում է` որոշակի 

անձի կողմից  ենթադրյալ հանցանք կատարելու մասին վարկած, որն ունի  

փաստական և իրավական հիմնավորում: 

 

Այստեղ կրկին բախվում ենք այն տարբերակին, որ մեղադրանքով անձին ոչ թե 

վերագրվում է ենթադրյալ հանցանք, այլ ենթադրվում է, որ նա կատարել է կոնկրետ 

հանցանքը, նա դիտվում է որպես կոնկրետ հանցանքի ենթադրյալ կատարողը: 

 

6-րդ հոդվածի 44-րդ կետով տրված է ձերբակալման հասկացությունը` «ՀՀ 

Սահմանադրության 16-րդ հոդվածով սահմանված անձի ազատության իրավունքի 

սահմանափակումը»: 

  

Այդ սահմանումն ակնհայտ սխալ է, քանի որ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածը ոչ 

թե սահմանել է իրավունքի սահմանափակման ենթակա անձին, այլ այն դեպքերը, 

որոնց առկայությամբ կարող է սահմանափակվել իրավունքը: 

 

Հետևաբար, ձերբակալումը կարող է սահմանվել որպես առանց դատարանի որոշման 

անձի ազատության սահմանափակում` Սահմանադրության 16-րդ հոդվածով 

նախատեսված որևէ հիմքով: 
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Հոդվածի  54-րդ կետով տրված է «ազգականներ» հասկացության սահմանումը և 

անհասկանալի է, թե վերջին հաշվով ովքեր են 2-րդ և 3-րդ աստիճանի 

ազգականները, եթե նրանց հետ կապի մեջ են նաև 1-ին աստիճանի ազգականները: 

 

Հոդվածի 58-րդ կետով տրված է «դեպքի վայր» հասկացության սահմանումը: 

Համաձայնվելով տրված սահմանման հետ` առաջանում է հարց, թե ինչու այս 

դեպքում հանցանքի և նույնիսկ հանցագործության մասին խոսելիս, այն չի անվանվել 

ենթադրյալ: 

 

Այս ամենը հիմք է տալիս պնդելու, որ Նախագծի 6-րդ հոդվածը ենթակա է հիմնովին 

վերանայման: 

 
3. ՀՈԴՎԱԾ 42. Հետաքննության մարմնի լիազորությունները 

 

Նախագծի 42-րդ հոդվածով սահմանված են հետաքննության մարմնի լիազորությունները` 

չասելով, թե ով  կամ ովքեր են համարվում հետաքննության մարմին, բավարվելով միայն 6-րդ 

հոդվածով տրված սահմանմամբ, սահմանվում են միայն հետաքննիչի և  հետաքննության 

մարմնի պետի լիազորությունները` վկայակոչելով «Օպերատիվ  հետախուզական 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը:  

Մինչդեռ հանցագործության դեպքերով հետաքննության յուրաքանչյուր մարմին որոշակի այլ 

լիազորություններ ունի իր գործունեությունը կարգավորող օրենքով: Օրինակ` 

«Ոստիկանության մասին» օրենքը, որով սահմանված են հանցագործության մասին 

հաղորդումների ընդունումը, գրանցումը և հաշվառումը, դեպքի վայրի պահպանումը, 

կասկածյալի ձերբակալումը և այլն: 

 

Եթե հետաքննության մարմնի իրավասությունները սահմանափակում ենք միայն 

«Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով, ապա այլ 

իրավասությունները բացառվում են: 

 

Առաջարկվում է` սահմանել հետաքննության մարմինները, վկայակոչել նաև նրանց 

գործունեությունը կարգավորող օրենքները, կամ ասել` իր գործունեությունը կարգավորող 

օրենքով նախատեսված իրավասություններից բացի....: 

 

4. ՀՈԴՎԱԾ 45. Քրեական վարույթին պաշպանի մասնակցության հիմքերը և 

պայմանները 

Հոդվածի  6-րդ մասով սահմանվում է նոր սկզբունք` «նույն վարույթի շրջանակներում 

պաշտպանը կարող է ներկայացնել միայն մեկ մեղադրյալի, բացառությամբ, երբ նման 

արգելքը ողջամտորեն կարող է վտանգել արդարադատության շահը, և միաժամանակ երկու 

կամ ավելի մեղադրյալներ կամավոր, գիտակցաբար և գրավոր  հրաժարվել են առանձին 

պաշտպաններով ներկայացվելու հնարավորությունից»: 

 

Տրամաբանակա՞ն է արդյոք հորինել այնպիսի հանգամանք, որի դեպքում առանձին 

պաշտպանով մեղադրյալի հանդես գալը կարող է վտանգել արդարադատության շահը: 

 

Գործող օրենքով թույլատրված է մեկից ավելի մեղադրյալներին միևնույն պաշտպանով 

ներկայանալու հնարավորություն, եթե նրանց շահերի միջև չկա հակասություն, ինչն առավել  

տրամաբանական է: 

 

5.  ՀՈԴՎԱԾ 46. Պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը 

Հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված են այն դեպքերը,  երբ վարույթն իրականացնող 
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մարմինը չի ընդունում պաշտպանից մեղադրյալի հրաժարվելը: 

 

Հոդվածի այդ մասով պաշտպանից հրաժարումը չի թույլատրվում նաև այն դեպքում, երբ 

մեղադրյալը  ժամկետային զինծառայող է /կետ. 4/, մեղադրյալը մեղադրվում է առանձնապես 

ծանր հանցանք կատարելու համար /կետ 7/, մեղադրյալների շահերի միջև կան 

հակասություններ, և նրանցից մեկը պաշտպան ունի /կետ 8/: 

 

Հարց է առաջանում, թե ինչպես վարվել, եթե կան հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

հիմքերը, և մեղադրյալը համառորեն պնդում է, որ պաշտպան չի ցանկանում, իր շահերին 

հակասող է համարում ցանկացած պաշտպանի մասնակցություն: Այդ որ փաստաբանն է, որ 

պետք է պարտավորված զգա ներկայացնելու այն մեղադրյալին, որը նրա ցանկացած 

միջամտություն կհամարի անթույլատրելի և իր շահերից չբխող: 

 

Հետևաբար,   սույն հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով նշված 

մեղադրյալների նկատմամբ պետք է կիրառելի համարել  պաշտպանից հրաժարվելու 

մասին 47-րդ հոդվածի դրույթները:  

 

Հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է 

դառնում նաև այն դեպքում, երբ կիրառվել է դատական սանկցիա` մեղադրյալին 

նիստերի դահլիճից հեռացնելու ձևով: 

 

Այս դեպքում առաջանում է տեխնիկական խնդիր` ինչպես վարվել, եթե հեռացվող 

մեղադրյալը պաշտպան չի ունեցել` չհեռացնել և նրա հետ քննարկել պաշտպան 

ունենալու հարցը, թե դիմել հանրային պաշտպանի գրասենյակ` պաշտպան 

նշանակելու պահանջով:   
Կարծում ենք, որ այդ հանգամանքները պետք է մանրամասնել 144-րդ հոդվածով: 

 

6.  ՀՈԴՎԱԾ 68. Վարույթին փաստաբանի մասնակցությունը բացառող հանգամանքները 

Մեր կարծիքով, հոդվածը նաև պետք է համապատասխանի  «Փաստաբանության 

մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված սկզբունքներին: 

 

Նախագծի այս հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով որպես վարույթին փաստաբանի 

մասնակցությունը բացառող հանգամանք է սահմանում «եթե տվյալ վարույթի հետ 

կապված իրավաբանական օգնություն է ցույց տալիս կամ ցույց  տվել  այն անձին, ում 

շահերը հակասում են վստահորդի շահերին,...»: 

  

«Փաստաբանության մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածով նման արգելքը նախատեսված է 

վստահորդի շահերին հակասող շահեր ունեցող նախկին վստահորդին ոչ միայն նույն 

վարույթի շրջանակներում օգնություն ցույց տալու կամ ցույց տված լինելու դեպքում, 

այլ ընդհանրապես, եթե երբևէ ներկայացրել է նրա շահերը` բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ առկա է նախկին վստահորդի համաձայնությունը: 

 

Սա տրամաբանական է և ընդունելի այն տեսակետից, որ վստահորդին օգնություն 

ցույց տալու ընթացքում վստահորդի և փաստաբանի միջև ստեղծվում են փոխադարձ 

վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ, ինչով նա կարող է հետագայում 

կաշկանդված լինել նախին վստահորդի հետ հակասող շահեր ունեցող նոր 

վստահորդի շահերը ներկայացնելիս կամ հակառակը` կարող է հօգուտ նոր 

վստահորդի օգտագործել նախկին վստահորդի շահերը ներկայացնելիս իրեն հայտնի 

դարձած տեղեկությունները: 
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Այս տեսակետից հոդվածի  1-ին մասի 3-րդ կետում «տվյալ վարույթի հետ կապված» 

բառակապակցությունը պետք է հանել: 

 
7.  Հոդված 141. Դատավարական սանկցիաների կիրառման հիմքերը և տեսակները 

Հոդված 143. Իրավունքի իրականացման սահմանափակումը 

141-րդ  հոդվածը վերաբերում է դատավարական սանկցիաների կիրառման հիմքերին և այդ  

հիմքերի թվում նախատեսված է նաև իրավունքի սահմանափակումը: 

143-րդ հոդվածով թվարկված են սահմանափակման ենթակա իրավունքները` 

1/ միջնորդություն հարուցելը, 

2/ բացարկ հայտնելը, 

3/ վարույթի նյութերին կցելու և հետազոտելու համար ապացույցներ ներկայացնելը. 

4/ վարույթի նյութերին ծանոթանալը և դրանցից ցանկացած տեղեկություն դուրս 

գրելը. 

 5/ բացման խոսքով, եզրափակիչ ելույթով կամ եզրափակիչ հայտարությամբ հանդես 

գալը. 

6/ պաշտպանից իրաժարվելը: 

Թվարկված իրավունքները և դրանց իրականացման կարգը, նաև սահմանափակման 

դեպքերը սահմանված են օրենսգրքի այլ հոդվածներով:  

Օրինակ` նախագծի 155-րդ հոդվածով նախատեսված է միջնորդությունն առանց քննության 

թողնելու հիմքը` ոչ ժամանակին հարուցված լինելը: Կամ ինչպես կարող է միջնորդություն 

ներկայացնելու իրավունքը չարաշահվել` եթե անհիմն միջնորդությունը անպայման 

կհակասի տվյալ կողմի շահերին: 

Բացարկ հայտնելու սահմանափակումը նախատեսված է  64-րդ հոդվածով: 

 

Ապացույցի անթույլատրելիությունը և դրանց օգտագործման սահմանափակումը 

նախատեսված է նախագծի  97-րդ հոդվածով: Չի կարող ապացույց ներկայացնող 

կողմի իրավունքը սահմանափակվել` առանց ապացույցի թույլատրելիությունը 

քննարկելու:  

 

Վարույթի նյութերին ծանոթանալու և դրանցից ցանկացած տեղեկություն դուրս 

գրելու իրավունքը և այդ իրավունքի իրականացման սահմանափակումը 

նախատեսված է նախագծի 202-րդ հոդվածով, ելույթների սահմանափակումը 

նախատեսված է նախագծի 343-րդ հոդվածով, պաշտպանից հրաժարվելու 

իրավունքի սահմանափակումը` 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասով: 

 

Այդ նորմերով նախատեսված սահմանափակումներից դուրս իրավունքի 

սահմանափակումը` որպես դատավարական սանկցիա, անպայման կհանգեցնի 

չարաշահումների վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, կխաթարի արդար 

դատաքննության սկզբունքը: 

Առաջարկում ենք 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 143-րդ հոդվածն ամբողջությամբ 

հանել: 

     
8. ՀՈԴՎԱԾ 144. Դատական նիստի դահլիճից հեռացնելը 

Սա վերաբերում է դատական  նիստի դահլիճից դատավարության մասնակիցներին 

հեռացնելուն: 

Հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, որ հեռացվել կարող է նաև պաշտպանը` 

դատվարական սանկցիա կիրառելու կարգով: 
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Գտնում ենք, որ պաշտպանի նկատմամբ դահլիճից հեռացման ձևով դատական սանկցիա 

կիրառելն անընդունելի է, քանի որ պաշտպանի բացակայությամբ դատաքննությունը 

շարունակվել չի կարող: 

Ուշադրության է արժանի, որ նույնիսկ սահմանված չէ, թե ինչ ժամկետով պետք է հեռացնել 

պաշտպանին, և ինչպես է հաշվարկվելու հեռացման ժամկետը, եթե դատական նիստը 

հետաձվելու է:  

Մեր կարծիքով, գործող դատավարական օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածով այդ խնդիրներն 

ավելի ճիշտ են կարգավորված: Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ 

հարուցելու մասին փաստաբանների պալատին դիմելը չափազանց կարևոր է` պալատի դերը 

և նշանակությունը կարևորելու իմաստով, բացի այդ, դատարանի որոշման 

բովանդակությունից բացահայտ է դառնում այն իրավիճակը, հաճախ ի վնաս դատարանի, 

որում ծնվել է նման որոշումը: 

Դահլիճից հեռացված մասնակցի վերադարձման կարգն ու պայմանները նույնպես ենթակա 

են նախագծի սույն հոդվածով հստակեցման: Անհրաժեշտ է ավելացնել նաև, որ դատական 

նիստի դահլիճից մեղադրյալի  հեռացման դեպքում դատաքննությունը կարող է շարունակվել 

միայն նրա պաշտպանի մասնակցությամբ:  

 

9. ՀՈԴՎԱԾ 155. Միջնորդությունների հարուցումը և լուծումը 

Նախագծի այս հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերը  համապատասխանում են գործող 

դատավարական օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասին: 

Նախագծում և գործող օրենսգրքում ամրագրված այն սկզբունքը, որ «միջնորդության լուծումը 

կարող է հետաձգվել  մինչև  միջնորդության վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար էական 

հանգամանքների պարզելը», մշտապես չարաշահվում է դատարանի կողմից հատկապես, 

երբ միջնորդությունը վերաբերում է ապացույցն անօգտագործելի ճանաչելուն:  

Միջնորդության կապակցությամբ որոշում կայացնելը դատարանը որոշում է թողնել լուծելու 

դատավճիռ կայացնելիս: 

Օրինակ, միջնորդություն է ներկայացվել դատարանին` անձի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնել` նկատի ունենալով, որ մեղադրանքի որոշմամբ նկարագրված 

արարքը հանցակազմ չի պարունակում:  Կամ ցուցմունքի արձանագրությունը, որում չկա 

ամիս ամսաթիվ, չկան հարցաքննողի տվյալները, հանել ապացույցների շարքից, դատարանը 

հետաձգում է` դատավճիռ կայացնելիս լուծելու հիմնավորմամբ: 

Այսպիսի մոտեցումներից խուսափելու համար առաջարկվում է` հոդվածի 4-րդ մասը 

լրացնել հետևյալ նախադասությամբ. «Վարութն իրականացնող մարմինը իր որոշմամբ 

պետք է ցույց տա, թե  ինչ էական հանգամանքներ պետք է պարզել»:  

 

Հոդվածի 3-րդ մասով ամրագրված սկզբունքը` «նախաքննության ավարտի մասին վարույթի 

մասնավոր մասնակիցներին ծանուցելուց հետո  հսկող դատախազին ուղղված նրանց 

միջնորդությունները կարող են քննության չառնվել, ինչը ենթակա չէ բողոքարկման»: 

 

Կարծում ենք, որ ճիշտ է գործող օրենսգրքով նախատեսված սկզբունքը, ըստ որի` 

դատախազը նման միջնորդություններն ուղարկում է դատարան: 

 

10. ՀՈԴՎԱԾ 179. Քրեական վարույթ նախաձեռնելու կարգը  

Քրեական գործի նախաձեռնումը` ըստ հոդվածի 1-ին մասի, իրականացվում է այդ մասին 

արձանագրություն կազմելով: 

Թե ինչու որոշում չպետք է կայացվի այն դեպքում, երբ հոդվածի 3-րդ մասով նման 

արձանագրությանը ներկայացվում են որոշման բովանդակությանը համապատասխան 

պահանջներ, հասկանալի չէ:  

Գտնում ենք, որ «արձանագրության» փոխարեն պարտադիր է «որոշում» հասկացությունն 

օգտագործելը: 
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Հոդվածի 2-րդ մասի իմաստից հետևում է, որ վարույթ չնախաձեռնելը մերժվում է միայն 

հաղորդում տվողին ուղարկվող գրությամբ, որոշում չի կայացվում, ինչը նույնպես 

անթույլատրելի է: 

 

11. Նախագծի  175-178-րդ հոդվածները հանցագործության մասին հաղորդումը գրանցելու 

և հաշվառելու պարտականություն և կարգ չեն նախատեսել, ինչը պետք է համարել 

բացթողում: 

Այս գլխի հոդվածներում նույնպես օգտագործվոււմ է «առերևույթ հանցանք» 

արտահայտությունը: Մեր կարծիքով, ճիշտ կլիներ օգտագործել «հանցագործություն» 

հասկացությունը: 

12. Պետք է նկատի ունենալ, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքով 

նախատեսելով որոշմամբ վարույթի հարուցում, քննիչի կողմից որոշմամբ վարույթ է 

ընդունվում, լուծված է նաև տեխնիկական հարց` քրեական գործը թերթելիս ակնհայտ 

է դառնում քննչական գործողությունների հաջորդականությունը, երևում է գործի 

շարժը, նաև գործը մեկ քննիչից մեկ այլ քննիչի անցնելը: 

Կարծում ենք, որ այդ կարգը պահպանելը նպատակահարմար է: 

 

13. ՀՈԴՎԱԾ 181. Նախաքննության կատարման ձևերը 

Ցանկացած քրեական գործ /քրեական վարույթ/, անկախ հանցագործության ծանրությունից, 

ունի իր բարդությունները: Երբեմն ոչ մեծ ծանրության հանցագործության վերաբերյալ գործի 

քննությունը կարող է լինել ավելի բարդ, ավելի ժամանակատար, քան ծանր կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ գործը: 

Այդ առումով  անընդունելի է գործերի քննության կարգը տարբերակելը` ընդհանուր և 

պարզեցված կարգով քննության գործերի: Բոլոր գործերի նախաքննությունը պետք է 

իրականացվի մեկ ընդհանուր կարգով: 

 

14.  ՀՈԴՎԱԾ 191. Հանրային քրեական հետապնդում 

Հոդվածով սահմանվում է, որ հանրային քրեական հետապնդումը հարուցվում է հսկող 

դատախազի կողմից` անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման կայացմամբ: 

Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման կայացումը հսկող դատախազին 

վերապահելը նպատակ ունի բարձրացնելու քրեական գործերով հսկող դատախազի 

պատասխանատվությունը, ինչը դրական է:  

Այդ դրականի հետ միաժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ  զգալի բարդություններ են 

առաջանում քննիչի համար Նախագծի 192-րդ հոդվածով նախատեսված ժամկետներում 

տեղավորվելու հարցում այն դեպքերում, երբ մեղադրյալը ձերբակալված է: 

Նկատի պետք է ունենալ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը` տվյալ դեպքում քննիչը, 

օրենքի խախտումներ կատարում է, երբ չի տեղավորվել օրենքով սահմանված 

ժամկետներում`  հետին թվով գործողությունների կատարում, ամսաթվերի կեղծում, 

պաշտպան ունենալու իրավունքի անտեսում և այլն: 

Սրանք խնդիրներ են, որոնք չպետք է անտեսել: 

 

15. ՀՈԴՎԱԾ 197. Հանրային քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցնելու կարգը 

Ինչպես գործող քրեական օրենսգրքով, այնպես էլ օրենսգրքի նախագծի այս հոդվածով, 

սահմանվում է կասեցման որոշումը  վարույթի մասնավոր մասնակիցների կողմից 

բողոքարկելու իրավունքը` չնախատեսելով վարույթի նյութերին ծանոթանալու իրավունք: 

Նախագծի այս հոդվածով նախատեսվում է որոշումը միայն վերադաս դատախազին 

բողոքարկելու իրավունք, դատարան բողոքարկելու իրավունք չի նախատեսում, ինչը 

վարույթի մասնավոր մասնակիցների իրավունքների չարդարացված սահմանափակում է: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ  քիչ չեն դեպքերը, երբ վարույթը /տվյալ նախագծով` քրեական 

հետապնդման ժամկետը/ կասեցվում է, երբ լրացել է նախաքննության համար սահմանված 

գործող օրենսգրքով նախատեսված երկամսյա ժամկետը` առանց անհրաժեշտ և հնարավոր 

բոլոր քննչական գործողությունները կատարելու:  Տվյալ դեպքում գործով շահագրգիռ 
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կողմ հանդիսացող տուժողը, իրավունք չունենալով ծանոթանալու վարույթի նյութերին, 

կասեցման որոշումը բողոքարկելիս հնարավորություն չի ունենում վկայակոչելու այն 

թերությունները, որոնք առկա են բողոքարկվող վարույթով: 

Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է հոդվածը լրացնել` կասեցված վարույթին մասնավոր 

մասնակիցներից տուժողի ծանոթացման ինչպես նաև որոշումը դատարան բողոքարկելու  

իրավունքով: 

 

 

 

16. ՀՈԴՎԱԾ 203. Քրեական գործին ծանոթանալու արձանագրությունը 

Այս, դրան նախորդող և հաջորդող հոդվածներով ոչինչ չի ասված նյութերին ծանոթանալուց 

հետո մասնավոր մասնակիցների կողմից միջնորդություններ ներկայացնելու իրավունքի և 

դրանց լուծման կարգի մասին, ինչն անթույլատրելի է: 

Կարևոր է գործող օրենսգրքի 267-րդ, 269-րդ հոդվածներով սահմանված սկզբունքների 

ամրագրումը: 

 

17.  ԳԼՈՒԽ 28. Պարզեցված նախաքննության առանձնահատկությունները 

Այս գլխի նորմերն անընդունելի են և պետք է հանել նախագծից` նկատի ունենալով սույն 

առաջարկների 13-րդ կետով բերված հիմնավորումները: 

 

18.  ՀՈԴՎԱԾ  277. Դատական նիստում որոշումներ կայացնելու կարգը 

Հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, որ  դատարանը հեռանում է առանձին սենյակ 

միայն վերդիկտ և վարույթը եզրափակող դատական ակտ կայացնելու համար: 

Մինչդեռ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումները նույնպես պետք է կայացվեն 

առանձին սենյակ հեռանալու միջոցով` նկատի ունենալով որոշում կայացնելուց առաջ 

դատարանի կողմից վերլուծելու անհրաժեշտությունը` միջնորդության հիմքերն 

ուսումնասիրելու միջոցով: 

 

19. ՀՈԴՎԱԾ 285. Դատալսումները հետաձգելը 

Նախագծի 196-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ և 5-րդ կետով նախատեսված հանգամանքները 

քրեական հետապնդման ժամկետի կասեցման հիմք են, այն պետք է դիտել նաև որպես 

դատալսումների ժամկետի կասեցման և ոչ թե հետաձգման հիմք: 

Նման տարբերակումը կարևոր է, քանի որ հետաձգումն իրականացվում է որոշակի 

ժամկետով, իսկ կասեցման հիմքերի վերանալու պահն անորոշ լինելու պատճառով ժամկետ 

սահմանել հնարավոր չէ: Բացի այդ, կասեցումը և հետաձգումը կարող են ունենալ տարբեր 

իրավական հետևանքներ` վաղեմության կիրառման առումով: 

Չի նախատեսված նաև քննությունից թաքնվող մեղադրյալի նկատմամբ դատարանի կողմից 

հետախուզում հայտարարելու հանգամանքը, ինչը նույնպես պետք է համարել բացթողում: 

 

20.  ՀՈԴՎԱԾ 292. Խափանման միջոց կիրառելու և կիրառված խափանման միջոցի 

ժամկետը երկարացնելու վարույթի հարուցումը 

 

Հոդվածի 5-րդ մասով սահմանվում է, որ  «ձերբակալված մեղադրյալը դատարան է  բերվում 

միջնորդությունը ներկայացնելու հետ միաժամանակ»: 

Ինչումն է դրա իմաստը` հասկանալի չէ,  քանի որ նույն օրը կարող է հարցը չքննարկվել: 

Արդյո՞ք դատարանը չպետք է ծանոթանա միջնորդությանը և կցված նյութերին, չպետք է 

լուծվի մասնակիցներին ծանուցելու հարցը, ինչու մեղադրյալը չպետք է բերվի դատալսման 

օրը: 

 

21. ՀՈԴՎԱԾ 294. Խափանման միջոց կիրառելու և կիրառված խափանման միջոցի 

ժամկետը երկարացնելու վարույթի իրականացումը 
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Նախագծի 291-րդ հոդվածի իմաստով կալանքը, ինչպես նաև տնային կալանքը և վարչական 

հսկողությունը կարող են կիրառվել բացառապես իրավասու դատարանի որոշմամբ: 

Եթե մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետները սահմանված են նախագծի 119-րդ 

հոդվածով և  123-րդ հոդվածի համաձայն` այդ ժամկետները կիրառելի են նաև տնային 

կալանքի նկատմամբ, ապա վարչական հսկողության կիրառման համար ժամկետ չի 

նախատեսված: 

Եթե կալանքը, տնային կալանքը և վարչական հսկողությունը դատարանով սահմանման 

ենթակա և համարյա համարժեք խափանման միջոցներ են, ինչու առաջին երկուսը 

սահմանափակվում է կոնկրետ ժամկետով, իսկ վարչական հսկողությունը` ոչ: 

Կարծում ենք, որ կալանքի համար նախատեսված ժամկետները պետք է կիրառելի համարել 

նաև վարչական հսկողության համար: 

Նախագծի 294-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի իմաստով խափանման միջոցի ժամկետի 

երկարացման դատալսումներին մեղադրյալի մասնակցությունը պարտադիր չէ, եթե 

դատարանը պարտադիր չի համարել: 

Կարծում ենք, որ սա մեղադրյալի իրավունքի  անթույլատրելի սահմանափակում է, քանի որ 

վերջինս իր նկատմամբ խափանման միջոցի կիրառման վերաբերյալ դատարանին միշտ էլ 

ասելիք ունի: 

 

22.  Նախագծի 42-րդ գլուխ. Ցուցմունքի դատական դեպոնացումը 

Այս գլխի նորմերը պարունակում են  մեղադրանքի արհեստական ապացույցների ստեղծման 

և օգտագործման ռիսկեր, հետևաբար կասկածի տակ է դրանց կիրառման 

նպատակահարմարությունը: 

 

23. ՀՈԴՎԱԾ 336. Ցուցմունքների հրապարակումը 

Հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը  կրկնել է գործող դատավարական օրենսգրքի 337-րդ, 342-րդ 

հոդվածներով ամրագրված նույն սկզբունքը`  «թույլատրվում է հրապարակել  

նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները, եթե … 2. առկա է էական հակասություն  

անձի` դատարանում և նախկինում տված ցուցմունքների միջև»: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ  երբ դատարանում հարցաքննվող վկային, տուժողին կամ 

մեղադրյալին կողմը հարցեր է ուղղում նրա նախաքննական ցուցմունքների հիման վրա, 

դատարանը դա գնահատում է որպես նախաքննական ցուցմունքի հրապարակման փորձ, 

ինչն առաջացնում է տվյալ անձին հարցեր առաջադրելու հնարավորության 

սահմանափակում: Այնուհետև, երբ միջնորդվում է հրապարակել նախաքննական 

ցուցմունքը, դատարանը պահանջում է հիմնավորել դատաքննության  ցուցմունքին 

հակասելու հանգամանքն այն դեպքում, երբ դա ակնհայտ կդառնա միայն հրապարակելուց 

հետո: Իսկ այլ ապացույցների վկայակոչմամբ հարցերը դատարանը հանում է` 

պատճառաբանելով ապացույցների հետազոտման վերաբերյալ սահմանված կարգն ու 

հերթականությունը: 

Այդ առումով նախագծի  331-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով կարծես թե  լուծվել է այդ 

խնդիրը, և թույլատրվել է նման հարցեր առաջադրելը: Հետևաբար` 336-րդ  հոդվածը պետք է 

լրացնել  6.1 մասով հետևյալ բովանդակությամբ` «հարցաքննվող անձին սույն օրենսգրքի 

331-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված կարգով հարցեր ուղղելը ապացույցների 

հետազոտման սահմանված կարգի խախտում չէ»: 
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Դրականը սույն նախագծում 
 

Մեր կարծիքով չափազանց դրական և կարևոր են  նախագծով սահմանված հետևյալ 

սկզբունքները. 

1. Նախնական դատալսումներ անցկացնելու սկզբունքի սահմանումը, որը նախատեսվում է 

նախագծի գլուխ 43-ով` հոդվածներ 316-326: 

Այս սկզբունքի կիրառմամբ պաշտպանության կողմը հնարավորություն է ստանում 

դատական քննարկման առարկա դարձնել մինչդատական վարույթում թույլ տրված 

դատավարական ցանկացած խախտում: 

2. Ձերբակալման հիմքերի և կարգի հստակեցումը, որով բացառվում է անձին առանց 

բավարար հիմքերի բերման ենթարկելը և հանցանքի կատարման վերաբերյալ 

խոստովանություն կորզելը /գլուխ 13, հոդ. 108-114/: 

Կարևոր է  Ձերբակալվածի պահանջով բժշկական /այդ թվում` իր հրավիրած բժշկի միջոցով/ 

զննության ենթարկելու պարտադիր լինելը, ձերբակալման արձանագրության մեջ նրա 

մարմնի վրա տեսանելի մարմնական վնասվածքների արձանագրման պարտադիր լինելը: 

Սա կարևոր է հատկապես այն դեպքերի համար, երբ հաղորդում է ստացվում 

բռնությունների, խոշտանգման ենթարկված լինելու վերաբերյալ: 

 

3. Կարևորում ենք նաև հանրային և մասնավոր մեղադրանքներով վարույթի առանձին կարգի 

սահմանումը: Մասնավոր մեղադրանքով անմիջապես դատարան դիմելը, որպես մեղադրող 

տուժողի հանդես գալը` իր իրավունքների անմիջական իրականացման երաշխիք է: 

 

4. Նորույթ են համաձայնեցման վարույթի, ցուցմունքի դեպոնացման սկզբունքները, որոնք 

կարող են գնահատվել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական: Բացասական հատկապես 

այն առումով, որ չափազանց մեծ են չարաշահման ռիսկերը: 

 


