
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 258. Քննիչի գործողությունները քրեական գործով վարույթը կասեցնելուց հետո 

  

1. Քննիչը պարտավոր է տուժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, 
քաղաքացիական պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին գրավոր տեղեկացնել 
քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին և միաժամանակ պարզաբանել, որ քրեական 
գործով վարույթի կասեցման մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել սույն օրենսգրքով 
նախատեսված կարգով: 

«1. Քննիչը տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին եւ 
նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ սույն օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-5-
րդ կետերով նախատեսված դեպքերում՝ մեղադրյալին և նրա պաշտպանին պատշաճ 
ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին 
որոշումը՝ պարզաբանելով որոշման բողոքարկման կարգը:»: 

2. Քրեական գործով վարույթը կասեցնելուց հետո քննիչն ինչպես անձամբ, այնպես էլ 
հետաքննության մարմնի միջոցով` 

1) սույն օրենսգրքի 31 հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքում 
միջոցներ է ձեռնարկում հայտնաբերելու որպես մեղադրյալ ներգրավվման ենթակա անձին. 

2) սույն օրենսգրքի 31 հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում 
միջոցներ է ձեռնարկում մեղադրյալի գտնվելու տեղը պարզելու կամ քննությունից 
խուսափող մեղադրյալին հետախուզելու ուղղությամբ: 

3. Անհրաժեշտության դեպքում քննիչը, սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված 
դեպքերում, կարող է կատարել քննչական համապատասխան գործողություններ: 

 

Հոդված 262. Քննիչի գործողությունները քրեական գործով վարույթը կարճելուց և քրեական 
հետապնդումը դադարեցնելուց հետո 

  

1. Քննիչը քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 
մասին որոշման պատճենն ուղարկում է կասկածյալին, մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես 
նաև տուժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական 
պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձի կամ 
իրավաբանական անձի ներկայացուցչին, որոնց հայտարարության հիման վրա հարուցվել է 
քրեական գործը: 

«1. Քննիչը կասկածյալին, մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես նաև տուժողին, նրա 
ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին կամ 
նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև այն ֆիզիկական անձին կամ իրավաբանական 
անձի ներկայացուցչին, որոնց հայտարարության հիման վրա հարուցվել է քրեական գործը, 



պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է քրեական գործով վարույթը կարճելու և 
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը՝ պարզաբանելով գործի նյութերի 
հետ ծանոթանալու նրանց իրավունքը և որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված անձանց պարզաբանվում է գործի նյութերի հետ 
ծանոթանալու նրանց իրավունքը և վարույթը կարճելու ու քրեական հետապնդումը 
դադարեցնելու մասին որոշման բողոքարկման կարգը: 

3. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված անձինք իրավունք ունեն սույն օրենսգրքով 
սահմանված կարգով ծանոթանալ կարճված գործի նյութերին: 

(262-րդ հոդվածը լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 


