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Հոդված 11. Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիությունը և անձնական ազատությունը 
(վերնագիրը խմբ. 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 
  
1. Յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության և անձնական 

ազատության իրավունք: 
2. Ոչ ոք չի կարող արգելանքի վերցվել և պահվել անազատության մեջ այլ կերպ, քան սույն 

օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով և կարգով: 
3. Կալանավորելը, կալանքի տակ պահելը, բժշկական կամ դաստիարակչական 

հաստատությունում անձին հարկադրաբար տեղավորելը թույլատրվում է միայն դատարանի 
որոշմամբ: Եթե անձն անձնական ազատությունից զրկվել է իրավասու մարմին ներկայացնելու 
նպատակով, երբ առկա է նրա կողմից հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկած, կամ երբ 
դա հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ է հանցանքի կատարումը կամ դա կատարելուց հետո անձի 
փախուստը կանխելու նպատակով, և անձին ազատությունից զրկելու պահից ողջամիտ 
ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան յոթանասուներկու ժամվա ընթացքում դատարանը որոշում չի 
կայացնում անազատության մեջ նրան հետագա պահելը թույլատրելու մասին, ապա նա անհապաղ 
ազատ է արձակվում: 

4. Յուրաքանչյուր ձերբակալվածի և կալանավորվածի անհապաղ հաղորդվում են 
ձերբակալության կամ կալանավորման հիմքերը, ինչպես նաև այն հանցագործության փաստական 
հանգամանքները և իրավաբանական որակումը, որի կատարման մեջ նա կասկածվում կամ 
մեղադրվում է: 

5. Դատարանը, ինչպես նաև հետաքննության մարմինը, քննիչը և դատախազը պարտավոր են 
անհապաղ ազատ արձակել անազատության մեջ ապօրինի պահվող յուրաքանչյուր անձի: 
Կալանքի տակ պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարն իրավունք չունի կալանքը կրելու համար 
անձին ընդունել առանց համապատասխան դատական որոշման և պարտավոր է անհապաղ 
ազատ արձակել կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրացած յուրաքանչյուր անձի: 

6. Անձի խուզարկությունը և քննումը, ինչպես նաև ֆիզիկական և հոգեկան 
անձեռնմխելիությունը կամ անձնական ազատությունը սահմանափակող այլ դատավարական 
գործողություններ կատարվում են սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

7. Քրեական դատավարության ընթացքում ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների, 
անօրինական ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնության, այդ թվում` բժշկական դեղամիջոցների 
օգտագործմամբ, սովի, ուժասպառման, հիպնոսի, բժշկական օգնությունից զրկվելու, ինչպես նաև 
այլ դաժան վերաբերմունքի: Արգելվում է կասկածյալից, մեղադրյալից, ամբաստանյալից, 
տուժողից, վկայից և քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ անձանցից ցուցմունքներ կորզել 
բռնության, սպառնալիքի, խաբեության, նրանց իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև այլ 
անօրինական գործողությունների միջոցով: 



8. Արգելվում է անձին ներգրավել երկարաժամկետ կամ ֆիզիկական տանջանքներ 
պատճառող, նրա կամ շրջապատողների առողջության համար վտանգ ներկայացնող քննչական 
փորձարարությունների, դատավարական այլ գործողություններ կատարելուն: 

9. Քրեական դատավարության ընթացքում արգելվում է մարդու կյանքին և առողջությանը, 
շրջակա միջավայրին վտանգ ներկայացնող միջոցներ կիրառելը: 

10. Վարույթն իրականացնող մարմինը որպես բացառիկ միջոց դատարանի որոշման հիման 
վրա կարող է գործադրել համաչափ ֆիզիկական ուժ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում 
և կարգով այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է քննման, փորձաքննության ենթարկվելու կամ 
նմուշներ տալու պարտականության կատարումն ապահովելու համար և, եթե այլ միջոցներով այդ 
պարտականությունների կատարումն ապահովելը հնարավոր չէ: 

(11-րդ հոդվածը փոփ. 04.12.01 ՀՕ-263, խմբ. 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 
 
 

Հոդված 53. Դատախազի լիազորությունները մինչդատական վարույթում 
  
1. Դատախազը մինչդատական վարույթի ընթացքում լիազորված է  ̀
1) հարուցել և իրականացնել քրեական հետապնդում, վերացնել քննիչի կայացրած որոշումը 

քրեական գործը կարճելու մասին, դատարանի միջնորդության հիման վրա հարուցել քրեական 
գործ, վերացնել հետաքննության մարմնի և քննիչի որոշումը քրեական գործի հարուցումը մերժելու 
մասին և հարուցել քրեական գործ, ինչպես նաև իր նախաձեռնությամբ հարուցել քրեական գործ. 

2) (կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-129-Ն). 
3) հանցագործության դեպքով հետաքննության մարմնին և քննիչին հանձնարարել 

նախապատրաստել նյութեր քրեական գործ հարուցելու համար. 
4) հետաքննության մարմնին և քննիչին հանձնարարել կատարելու անհետաձգելի քննչական 

գործողություններ. 
5) (կետն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-270-Ն) 
6) հետաքննության և նախաքննության նկատմամբ իրականացնել դատավարական 

ղեկավարում: 
2. Նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում 

իրականացնելով` դատախազի բացառիկ լիազորությունն է` 
1) ստուգել կատարված կամ նախապատրաստվող հանցագործությունների, այլ դեպքերի 

վերաբերյալ հաղորդումների ընդունման, գրանցման և լուծման մասին օրենքի պահանջների 
կատարումը հետաքննության մարմնի կողմից. 

2) ստուգման համար հետաքննության մարմնից, քննիչից պահանջել նյութեր, փաստաթղթեր, 
քրեական գործեր և քննության ընթացքի մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև ծանոթանալ դրանց 
կամ դրանք ստուգել նրանց գտնվելու վայրում. 

3) ցանկացած քրեական գործ վերցնել հետաքննության մարմնից և հանձնել նախաքննության 
մարմնին, քրեական գործը սույն օրենսգրքի 190 հոդվածով սահմանված նախաքննության մի 
մարմնից հանձնել նախաքննության մեկ այլ մարմնին` բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն 
ապահովելու նպատակով. 

4) անհրաժեշտության դեպքում քննչական բաժնի պետին գրավոր ցուցում տալ գործի 
քննությունը քննչական խմբի կողմից կատարելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ցուցում տալ 
նախաքննություն իրականացնող տարբեր մարմինների քննչական բաժինների պետերին` այդ 
մարմինների քննիչներից ստեղծված քննչական խմբում ներառելու վերաբերյալ: 

Հատուկ քննչական ծառայության քննիչները կարող են ներգրավվել միայն տվյալ ծառայությանը 
ենթակա քրեական գործերի քննության համար ստեղծված քննչական խմբերում. 



5) լուծել հետաքննության մարմնի աշխատակցին, քննիչին, ստորադաս դատախազին 
հայտնված բացարկի, ինչպես նաև վերջիններիս ինքնաբացարկի հարցերը. 

6) հետաքննության մարմնին, քննիչին գրավոր ցուցումներ տալ քննչական և այլ 
դատավարական գործողություններ կատարելու, որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ. 

7) հսկող դատախազի որոշումների և ցուցումների վերաբերյալ քննիչի գրավոր 
առարկությունները ստանալու պահից յոթօրյա ժամկետում որոշմամբ մերժել այդ 
առարկությունները՝ հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը թողնելով ուժի մեջ, կամ վերացնել 
հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը՝ առարկությունը ճանաչելով հիմնավորված. 

8) գործի քննության օրինականությունն ապահովելու նպատակով հսկողություն իրականացնող 
դատախազին տալ գրավոր ցուցումներ. 

9) լուծել հետաքննության մարմնի, քննիչի որոշումների և գործողությունների դեմ բերված 
բողոքները, բացառությամբ այն բողոքների, որոնց լուծումն օրենքով վերապահված է դատարանին. 

10) հետաքննության մարմնի աշխատակցին, քննիչին հեռացնել տվյալ գործով քրեական 
դատավարությանը մասնակցելուց, եթե գործի քննության ընթացքում նրանք թույլ են տվել օրենքի 
խախտում. 

11) դիմել համապատասխան մարմիններ քրեական հետապնդման անձեռնմխելիությունից 
օգտվող անձանց կալանավորման հարցը լուծելու, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու 
միջնորդություններով, եթե այդ անձինք քրեական գործով պետք է ներգրավվեն որպես մեղադրյալ. 

12) վերադարձնել քրեական գործերը քննիչին` լրացուցիչ քննություն կատարելու համար 
պարտադիր ցուցումներով. 

13) վերացնել հետաքննության մարմնի կամ քննիչի անօրինական կամ անհիմն որոշումները. 
14) հաստատել մեղադրական եզրակացությունը, իսկ այն անձանց նկատմամբ քրեական 

գործերով, որոնք քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարել են անմեղսունակ 
վիճակում կամ անմեղսունակ են դարձել քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը 
կատարելուց հետո` եզրափակիչ որոշումը. 

15) գործն ուղարկել դատարան` ըստ էության քննելու համար: 
3. Նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում 

իրականացնելիս դատախազն իրավասու է նաև  ̀
1) (կետն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-270-Ն) 
2) իր իրավասության շրջանակներում հետաքննության մարմնից տեղեկություններ ստանալ 

օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման և հանցագործությունների 
բացահայտման, անհայտ կորած անձանց և կորած գույքի հայտնաբերման ուղղությամբ 
ձեռնարկվող միջոցառումների մասին. 

3) պահանջել փաստաթղթեր, նյութեր և գործեր, որոնք կարող են տեղեկություններ պարունակել 
դեպքերի և դրանց առնչվող անձանց մասին. 

4) հետաքննության մարմնին պարտադիր գրավոր ցուցումներ տալ օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների իրականացման մասին` կապված քրեական գործով վարույթի 
հետ. 

5) դիմել դատարան` մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու և 
նրան կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու, նամակագրության, փոստային, 
հեռագրական և այլ հաղորդումների վրա կալանք դնելու, հեռախոսային խոսակցությունները լսելու, 
բնակարանի խուզարկության, քննումը, փորձաքննությունը հարկադրաբար կատարելու կամ 
համեմատական հետազոտման համար նմուշները հարկադրաբար ստանալու  
միջնորդություններով. 

6) հրաժարվել մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելուց, կարճել 
քրեական գործով վարույթը կամ դադարեցնել քրեական հետապնդումը. 



7) հետաքննության մարմնին հանձնարարել իրականացնել ձերբակալման, բերման ենթարկելու, 
կալանավորման, այլ դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումները. 

8) միջոցներ ձեռնարկել տուժողի, վկայի և քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ 
անձանց պաշտպանության համար. 

9) դիմել դատարան` սույն օրենսգրքով նախատեսված միջնորդություններով. 
10) ազատել առանց օրինական հիմքերի կամ առանց անհրաժեշտության ձերբակալված կամ 

կալանավորված անձանց. 
11) անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում վերացնել նամակագրության, հեռախոսային 

խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքի 
սահմանափակումները: 

4. Քրեական գործով մինչդատական վարույթի ընթացքում դատախազն իրականացնում է նաև 
սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

(53-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, փոփ., խմբ. 22.02.07 ՀՕ-129-Ն, փոփ., 
խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, խմբ. 06.12.16 ՀՕ-214-Ն) 
Հոդված 55. Քննիչը 

  
1. Քննիչը պետական պաշտոնատար անձ է, որն իր իրավասության սահմաններում քրեական 

գործով իրականացնում է նախաքննություն: 
2. Քննիչը լիազորված է հանցագործության դեպքով նախապատրաստել նյութեր և հարուցել 

քրեական գործ և սույն օրենսգրքով սահմանված ենթակայության կանոններին համապատասխան 
գործն ընդունել իր վարույթ կամ քննության համար ուղարկել այլ քննիչի, իր վարույթում եղած գործի 
քննության ընթացքում հարուցել քրեական գործ, եթե հայտնաբերվել է նոր հանցագործության 
դեպք, որը կատարել է այլ անձ: Քննիչը նաև իրավասու է սույն օրենսգրքի դրույթներին 
համապատասխան մերժել քրեական գործ հարուցելը: Քննիչը քրեական գործ հարուցելու կամ 
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշման պատճենը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկում 
է դատախազին` որոշման օրինականությունը ստուգելու նպատակով: 

3. Քրեական գործն իր վարույթն ընդունելուց հետո քննիչը գործի բազմակողմանի, լրիվ և 
օբյեկտիվ քննության համար լիազորված է ինքնուրույն ուղղություն տալ քննությանը, ընդունել 
անհրաժեշտ որոշումներ, սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան իրականացնել 
քննչական և այլ դատավարական գործողություններ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական 
դատավարական օրենքով նախատեսվում է դատարանից ստանալ թույլտվություն: Քննիչը 
պատասխանատվություն է կրում քննչական և այլ դատավարական գործողություններն օրինական 
ու ժամանակին կատարելու համար: 

4. Քննիչը, մասնավորապես, լիազորված է` 
1) մինչև քրեական գործ հարուցելը նախապատրաստվող նյութերով կատարել դեպքի վայրի 

զննություն, հետազոտման համար վերցնել նմուշներ և նշանակել փորձաքննություն. 
2) հարցաքննել կասկածյալին, մեղադրյալին, տուժողին, վկային, նշանակել փորձաքննություն, 

կատարել զննություններ, խուզարկություններ, առգրավումներ և այլ քննչական գործողություններ. 
3) միջոցներ ձեռնարկել վնասը տուժած անձին հատուցելու համար. 
4) պահանջել փաստաթղթեր և նյութեր, որոնք կարող են տեղեկություններ պարունակել դեպքի 

և դրան առնչվող անձանց մասին. 
5) պահանջել կատարելու վերստուգումներ, գույքագրումներ, այլ ստուգողական 

գործողություններ. 
6) իր իրավասության սահմաններում նախապատրաստվող նյութերով և քրեական գործով 

հետաքննության մարմնից տեղեկություններ ստանալ օպերատիվ-հետախուզական 



գործողությունների իրականացման և հանցագործությունների բացահայտման, անհայտ կորած 
անձանց և կորած գույքի հայտնաբերման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին. 

7) իր կողմից նախապատրաստվող նյութերով և քրեական գործով հետաքննության մարմնին 
նրա համար պարտադիր գրավոր հանձնարարություններ տալ օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների իրականացման մասին. 

8) հետաքննության մարմնին հանձնարարել իրագործելու ձերբակալման, բերման ենթարկելու, 
կալանավորման, այլ դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումները, 
ինչպես նաև հետաքննության մարմնից անհապաղ աջակցություն ստանալ քննչական և այլ 
դատավարական գործողություններ իրականացնելիս. 

9) կատարված հանցագործության մասին հետաքննության մարմնից հաղորդում ստանալիս 
մեկնել դեպքի վայր և ներգրավվել գործի քննությանը` քրեական գործ հարուցելու կամ հարուցված 
գործն իր վարույթ վերցնելու միջոցով. 

10) առանձին քննչական գործողությունների կատարումը հանձնարարել հետաքննության 
մարմնին. 

11) կանչել անձանց որպես վկա. 
12) գործին մասնակից դարձնել ընթերականեր, թարգմանիչներ, մասնագետներ, 

փորձագետներ. 
13) ձերբակալել հանցագործության համար կասկածվող անձին և որոշման պատճենը 24 

ժամվա ընթացքում ուղարկել դատախազին. 
14) որոշում կայացնել անձին քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, 

մեղադրանք առաջադրել, այդ մասին 24 ժամվա ընթացքում տեղյակ պահել դատախազին. 
15) ճանաչել տուժող, քաղաքացիական հայցվոր, քաղաքացիական պատասխանող. 
16) ապահովել փաստաբանների նշանակումը քրեական գործով որպես պաշտպաններ և թույլ 

տալ անձանց քրեական գործով վարույթին մասնակցել որպես ներկայացուցիչներ. 
17) պաշտպաններին և ներկայացուցիչներին հեռացնել քրեական գործով վարույթին 

մասնակցելուց, եթե կհայտնաբերվեն քրեական դատավարությանը նրանց մասնակցությունը 
բացառող` սույն օրենսգրքի 93 հոդվածում նշված հանգամանքները. 

18) համապատասխան անձանց ազատել իրավաբանական օգնություն ստանալու համար 
սահմանված վճարումներից. 

19) լուծել ընթերակային, թարգմանչին, մասնագետին, փորձագետին հայտնած բացարկները. 
20) լուծել քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց միջնորդությունները, ինչպես նաև 

այլ անձանց հայտարարությունները և դիմումները. 
21) իր իրավասության սահմաններում լուծել քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց 

բողոքները. 
22) որոշում ընդունել խափանման միջոցներ ընտրելու, փոխելու, վերացնելու և 

դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառելու մասին, բացառությամբ կալանքի, իր 
որոշմամբ ազատել կալանքի տակ պահվող այն մեղադրյալին, որի կալանքի տակ պահելու 
ժամկետը լրացել է. 

23) որոշում ընդունել քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին և այդ որոշման պատճենը 
24 ժամվա ընթացքում ուղարկել դատախազին. 

24) դիմել դատարան` մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու և 
մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու, նամակագրության, փոստային, 
հեռագրական և այլ հաղորդումների վրա կալանք դնելու, հեռախոսային խոսակցությունները լսելու, 
բնակարանի խուզարկության, քննումը, փորձաքննությունը հարկադրաբար կատարելու կամ 
համեմատական հետազոտման համար նմուշները հարկադրաբար ստանալու 
միջնորդություններով. 



25) անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում վերացնել նամակագրության, փոստային, 
հեռագրական և այլ հաղորդումների վրա դրված կալանքը, հեռախոսային խոսակցությունները 
լսելը. 

26) հսկող դատախազի գրավոր ցուցումների կամ որոշումների վերաբերյալ գրավոր 
առարկություններ ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ չկասեցնելով դրանց կատարումը. 

27) որպես մեղադրյալ ներգրավելու, հանցագործությունը որակելու և մեղադրանքի 
ծավալի, բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու վարույթ հարուցելու կամ 
նախաքննությունն ավարտելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին դատախազի 
ցուցումներին համաձայն չլինելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում դրանց 
վերաբերյալ գրավոր առարկություններ ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ առանց այդ 
ցուցումները կատարելու. 

28) ընդունել որոշում քրեական գործով վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը 
դադարեցնելու մասին և այդ որոշման պատճենը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկել դատախազին 
որոշման օրինականությունը ստուգելու նպատակով. 

29) կազմել և դատախազի հաստատմանը ներկայացնել մեղադրական եզրակացություն, իսկ 
քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքն անմեղսունակ վիճակում կատարած կամ քրեական 
օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարելուց հետո անմեղսունակ դարձած անձանց 
նկատմամբ քրեական գործերով` եզրափակիչ որոշում. 

30) քրեական գործի քննության ընթացքում գույքի ապօրինի ձեռքբերման ենթադրյալ 
հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում առաջարկ ներկայացնել դատախազին՝ «Ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով ուսումնասիրություն սկսելու համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ: 

5. Քննիչը պարտավոր է կատարել դատախազի օրինական ցուցումները: 
51. Քրեական գործի մինչդատական վարույթի ընթացքում քննիչի կողմից իր լիազորությունների 

սահմաններում քրեական գործով կայացված որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման բոլոր 
կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց ու քաղաքացիների կողմից: 

6. Քննիչն իրականացնում է նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
(55-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, խմբ., փոփ. 06.12.16 

ՀՕ-214-Ն, լրաց. 16.04.20 ՀՕ-254-Ն) 
 
 

Հոդված 57. Հետաքննության մարմնի լիազորությունները 
  
1. Հետաքննության մարմնի պետն ապահովում է հետաքննության մարմնի լիազորությունների 

կատարումն անձամբ և հետաքննության մարմնի աշխատակիցների միջոցով: 
2. Հետաքննության մարմինը` 
1) հանցագործությունները և դրանք կատարող անձանց բացահայտելու, հանցագործությունը 

կանխելու և խափանելու նպատակով ձեռնարկում է համապատասխան օպերատիվ-
հետախուզական և քրեադատավարական միջոցառումներ. 

2) մինչև քրեական գործ հարուցելը նախապատրաստվող նյութերով կատարում է դեպքի վայրի 
զննություն, հետազոտման համար վերցնում է նմուշներ և նշանակում փորձաքննություն. 

3) հարուցում է քրեական գործ, գործն ընդունում է իր վարույթ կամ ուղարկում է ըստ 
ենթակայության, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան մերժում է քրեական 
գործ հարուցելը, քրեական գործ հարուցելու կամ գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշման 
պատճենը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկում է դատախազին` որոշման օրինականությունը 
ստուգելու նպատակով. 



4) հայտնաբերված հանցագործության և գործով սկսված հետաքննության մասին անհապաղ 
տեղյակ է պահում դատախազին և քննիչին. 

5) քրեական գործ հարուցելուց հետո հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելու, 
հանցագործության հետքերը հայտնաբերելու և ամրապնդելու ուղղությամբ կատարում է քննչական 
անհետաձգելի գործողություններ` զննություն, խուզարկություն, նամակագրության, փոստային, 
հեռագրական և այլ հաղորդումների վերահսկում, հեռախոսային խոսակցությունների լսում, 
առգրավում, քննում, կասկածյալի ձերբակալում ու հարցաքննություն, տուժողների և վկաների 
հարցաքննություն, առերեսում, նշանակում է փորձաքննություն. 

5.1) սույն օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված դեպքում 
նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների վրա կալանք դնելու, 
հեռախոսային խոսակցությունները լսելու որոշման կատարման արդյունքներն ուղարկում է 
անմիջականորեն նախաքննության մարմին` այդ մասին անհապաղ տեղյակ պահելով 
դատախազին. 

5.2) դատարան է ներկայացնում քննումը, փորձաքննությունը հարկադրաբար կատարելու կամ 
համեմատական հետազոտման համար նմուշները հարկադրաբար ստանալու միջնորդություն. 

6) քրեական գործ հարուցելու պահից տասն օրվա ընթացքում, իսկ հանցանք կատարողին ի 
հայտ բերելու կամ քննչական անհետաձգելի գործողությունները ավարտելու, ինչպես նաև քննիչի 
ներգրավման պահից անհապաղ գործը հանձնում է քննիչին. 

7) քննիչի վարույթում գտնվող հանցագործությունների գործերով կատարում է քննիչի, 
դատախազի հանձնարարությունները, դատախազի ցուցումները. 

8) գրանցում է հանցագործությունների մասին հաղորդումները. 
9) բերման է ենթարկում հանցանքի կատարման մեջ կասկածվող անձանց, զննում և 

խուզարկում է նրանց, ինչպես նաև ազատում է առանց բավարար հիմքերի բերման ենթարկված 
անձանց. 

10) հնարավորություն է ապահովում դատախազին` իր լիազորությունների շրջանակում 
ստուգելու հետաքննության մարմնի գործունեությունը. 

11) դատախազին և քննիչին տրամադրում է իրենց լիազորությունների շրջանակում նրանց 
պահանջած անհրաժեշտ տեղեկությունները. 

12) միջոցներ է ձեռնարկում հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցումն 
ապահովելու ուղղությամբ. 

13) հարցման է ենթարկում դեպքի ականատեսներին, ծանոթանում դեպքի իրադրությանը, 
ինչպես նաև այն փաստաթղթերին, գործերին և նյութերին, որոնք կարող են տեղեկություններ 
պարունակել դեպքի և դրան առնչվող անձանց մասին. 

14) պահանջում է փաստաթղթեր, որոնք կարող են տեղեկություններ պարունակել դեպքի և 
դրան առնչվող անձանց մասին. 

15) պահանջում է կատարել վերստուգումներ, գույքագրումներ, այլ ստուգողական 
գործողություններ. 

16) (կետն ուժը կորցրել է 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
17) կազմակերպում է դատարանի օրինական հանձնարարությունների կատարումը. 
18) իրականացնում է սույն օրենսգրքով իր իրավասությանը վերապահված այլ 

գործողություններ: 
3. Քրեական գործ հարուցելու, քրեական գործի հարուցումը մերժելու, կասկածյալին 

ձերբակալելու կամ նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու, այն վերացնելու կամ 
փոփոխելու, համապատասխան քննչական գործողություններ և օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումներ իրականացնելու համար դատարանին միջնորդությամբ դիմելու, գործը քննիչին 



հանձնելու մասին հետաքննություն կատարող անձի կողմից կայացված որոշումները հաստատվում 
են հետաքննության մարմնի պետի կողմից: 

4. Հետաքննության մարմնի պետն իրավունք ունի հետաքննության մարմնի աշխատակցին 
հանձնարարել հանցագործության դեպքով կատարել հետաքննություն, նրան տալ պարտադիր 
գրավոր ցուցումներ առանձին քննչական գործողություններ կատարելու մասին, գործը մի 
աշխատակցից հանձնել մյուսին, գործի քննությունը հանձնարարել մի քանի աշխատակիցների, 
մասնակցել հետաքննության կատարմանը և անձամբ կատարել հետաքննություն: 

5. Դատախազի ցուցումները, որոնք տրված են սույն օրենսգրքով սահմանված կանոններին 
համապատասխան, պարտադիր են հետաքննության մարմնի պետի համար: 

6. Հետաքննության մարմինն իրականացնում է նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ 
լիազորություններ: 

(57-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, 14.11.19 ՀՕ-217-Ն) 
 
 
Հոդված 59. Տուժողի իրավունքները և պարտականությունները 

  
1. Տուժողը, սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, իրավունք ունի` 
1) ծանոթանալ առաջադրված մեղադրանքին. 
2) տալ ցուցմունքներ. 
3) տալ բացատրություններ. 
4) ներկայացնել նյութեր քրեական գործին կցելու և հետազոտելու համար. 
5) հայտնել բացարկներ. 
6) հարուցել միջնորդություններ. 
7) առարկել քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների գործողությունների դեմ և 

պահանջել իր առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական գործողության 
արձանագրության մեջ. 

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

9) նախաքննության ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, դրանցից 
պատճեններ հանել և գործից դուրս գրել ցանկացած ծավալի ցանկացած տեղեկություններ. 

10) մասնակցել առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանների նիստերին. 
11) իր խնդրանքով անվճար ստանալ քրեական գործը կարճելու, քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելու, որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումների պատճենները, մեղադրական 
եզրակացության կամ եզրափակիչ որոշման պատճենը, ինչպես նաև դատավճռի կամ դատարանի` 
այլ վերջնական որոշման պատճենը. 

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

13) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում հաշտվել կասկածյալի և մեղադրյալի հետ. 
14) առարկություններ ներկայացնել դատավճռի կամ դատարանի` այլ վերջնական որոշման դեմ 

բերված դատավարության այլ մասնակիցների բողոքների վերաբերյալ. 



15) օրենքով սահմանված կարգով ստանալ քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով 
պատճառված վնասի փոխհատուցումը. 

16) ստանալ քրեական գործով վարույթի ընթացքում կրած ծախսերի հատուցումը. 
17) հետ ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որպես իրեղեն ապացույց 

կամ այլ հիմքերով վերցված գույքը, իրեն պատկանող պաշտոնական փաստաթղթերի 
բնօրինակները. 

18) ունենալ ներկայացուցիչ և դադարեցնել ներկայացուցչի լիազորությունները: 
2. Տուժողը պարտավոր է` 
1) ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով. 
2) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով տալ ցուցմունքներ. 
3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ներկայացնել իր մոտ եղած 

առարկաները, փաստաթղթերը, ինչպես նաև նմուշները` համեմատական հետազոտման համար. 
4) իր նկատմամբ ենթադրաբար կատարված հանցագործության մասին քրեական գործով 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման ինչպես նաև 
համեմատական հետազոտման համար նմուշներ ներկայացնելու համար փորձաքննության:. 

5) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել արտահիվանդանոցային 
փորձաքննության` ստուգելու համար քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքները 
ճիշտ ընկալելու և վերարտադրելու նրա ունակությունը, եթե հիմքեր կան կասկածի տակ դնելու 
նրա մոտ այդպիսի ունակության առկայությունը. 

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

7) դատարանի նիստում պահպանել կարգուկանոն: 
3. Տուժողն ունի նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

պարտականություններ: 
4. Տուժողն իրեն պատկանող իրավունքներից օգտվում և իր վրա դրված 

պարտականությունները կատարում է անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով, եթե դա 
համապատասխանում է համապատասխան իրավունքների և պարտականությունների բնույթին: 
Անչափահաս կամ անգործունակ տուժողի իրավունքները սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով 
նրա փոխարեն իրականացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը: 

5. Տուժող կարող է ճանաչվել իրավաբանական անձը, որին հանցագործությամբ պատճառվել է 
բարոյական կամ նյութական վնաս: Տվյալ դեպքում տուժողի իրավունքները և 
պարտականություններն իրականացնում է իրավաբանական անձի ներկայացուցիչը: 

(59-րդ հոդվածը փոփ. 18.02.04 ՀՕ-34-Ն, 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 
 
 
Հոդված 63. Կասկածյալի իրավունքները և պարտականությունները 

  
1. Կասկածյալն ունի պաշտպանության իրավունք: Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը 

կասկածյալին հնարավորություն է ընձեռում օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով 
իրականացնելու պաշտպանության իր իրավունքը: 

2. Կասկածյալը, սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, իրավունք ունի` 
1) իմանալ` ինչում է կասկածվում, տեղեկացվել կասկածանքի բովանդակությանը, նրան 

վերագրվող արարքի փաստական կողմին և իրավաբանական որակմանը. 
2) ձերբակալվելուց հետո իրեն հասկանալի լեզվով հետաքննության մարմնից, քննիչից կամ 

դատախազից անհապաղ ստանալու իր իրավունքների, ինչպես նաև իրեն ազատությունից զրկելու 
պատճառների և հիմքերի մասին գրավոր ծանուցում և պարզաբանում. 



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

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

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

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

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

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

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

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

առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական գործողության արձանագրության 
մեջ. 

14) իր միջնորդությամբ, հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի թույլտվությամբ 
անձամբ կամ պաշտպանի միջոցով մասնակցել քննչական և այլ դատավարական 
գործողություններին կամ հրաժարվել դրանց մասնակցելուց, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան 
նախատեսված չէ. 

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



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

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

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

անօրինական պատճառված վնասի հատուցումը: 
3. Կասկածը չհաստատվելու դեպքում կասկածյալը ձեռք է բերում արդարացվածի 

կարգավիճակ: 
4. Կասկածյալի կողմից իր իրավունքներից օգտվելը կամ դրանցից օգտվելուց հրաժարվելը 

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

5. Կասկածյալը պարտավոր է` 
1) ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով. 
2) լինելով ձերբակալված` քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել 

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

մատնադրոշմման, լուսանկարվել և հնարավորություն ընձեռել վերցնելու արյան, մարմնի 
արտաթորությունների նմուշներ., ինչպես նաև համեմատական հետազոտման համար այլ  
նմուշներ. 

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

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

6. Կասկածյալն ունի նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ իրավունքներ: 
7. Անչափահաս կամ անգործունակ կասկածյալի իրավունքները նրա փոխարեն, սույն 

օրենսգրքով սահմանված կարգով, իրականացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը: 
(63-րդ հոդվածը խմբ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց., փոփ. 23.05.06 ՀՕ-104-Ն, փոփ., խմբ. 16.01.18 

ՀՕ-69-Ն) 
 
 

Հոդված 65. Մեղադրյալի իրավունքները և պարտականությունները 
 1. Մեղադրյալն ունի պաշտպանության իրավունք: Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը 

մեղադրյալին հնարավորություն է ընձեռում օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով իրականացնել 
պաշտպանության իր իրավունքը: 

2. Մեղադրյալը, սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, իրավունք ունի` 
1) իմանալ` ինչում է մեղադրվում, որի համար մեղադրանք առաջադրելուց, արգելանքի 

վերցվելուց կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը հայտարարելուց հետո քրեական 
հետապնդման մարմնից անհապաղ անվճար ստանալ որպես մեղադրյալ ներգրավման մասին 
որոշման պատճենը. 

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



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

4) առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ), անարգել տեսակցել իր 
պաշտպանի հետ` առանց տեսակցությունների թվի և տևողության սահմանափակման. 

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

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

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

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

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

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

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

առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական գործողության արձանագրության 
մեջ. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

անօրինական պատճառված վնասի հատուցումը: 
3. Մեղադրյալի կողմից իր իրավունքներից օգտվելը կամ դրանցից օգտվելուց հրաժարվելը 

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

4. Մեղադրյալը պարտավոր է` 
1) ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով. 
2) լինելով կալանավորված` քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել 

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

մատնադրոշմման, լուսանկարվել և հնարավորություն ընձեռել վերցնելու արյան, մարմնի 
արտաթորությունների նմուշներ, ինչպես նաև համեմատական հետազոտման համար այլ  նմուշներ. 

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

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

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

7) դատարանի նիստում պահպանել կարգուկանոն: 
5. Մեղադրյալն ունի նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ իրավունքներ: 
6. Անչափահաս կամ անգործունակ մեղադրյալի իրավունքները սույն օրենսգրքով սահմանված 

կարգով նրա փոխարեն իրականացնում է նրա օրինական ներկայացուցիչը: 
(65-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, փոփ. 23.05.06 ՀՕ-104-Ն, լրաց. 21.02.07 

ՀՕ-93-Ն, փոփ., խմբ. 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 



 
Հոդված 86. Վկան 

  
1. Վկան ցուցմունքներ տալու նպատակով կողմի կամ քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնի կողմից կանչված այն անձն է, ում կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզելու ենթակա 
որևէ հանգամանք: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման ինչպես նաև 
համեմատական հետազոտման համար նմուշներ ներկայացնելու համար փորձաքննության:. 

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

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

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

8) առանց նախագահողի թույլտվության չլքել դատական նիստերի դահլիճը կամ դատարանի 
շենքը. 

9) դատական նիստի ժամանակ պահպանել կարգուկանոն: 



4. Վկայի կողմից իր պարտականությունները չկատարելն առաջ է բերում օրենքով 
նախատեսված պատասխանատվություն: 

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

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

դրանք հետագայում կարող են օգտագործվել ի վնաս իրեն, իր ամուսնու կամ մերձավոր 
ազգականների. 

4) ցուցմունքներ տալիս քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ օգտվել 
փաստաթղթերից և իր գրավոր նշումներից. 

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

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

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

կամ այլ հիմքերով իրենից վերցված գույքը, իրեն պատկանող պաշտոնական փաստաթղթերի 
բնօրինակները: 

10) քրեական վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալ փաստաբանի հետ: 
(86-րդ հոդվածը լրաց. 01.06.06 ՀՕ-113-Ն, փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց. 23.05.06 ՀՕ-104-Ն, 

խմբ. 15.11.06 ՀՕ-181-Ն, լրաց. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, լրաց, խմբ. 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 

 
Հոդված 1881. Նախնական քննության ընդհանուր պայմանները 

  
1. Քննչական գործողությունների իրականացումը գիշերային ժամերին չի թույլատրվում, 

բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի: 
2. Քննչական գործողություններ իրականացնելիս անթույլատրելի են նախնական քննության 

մասնակիցների նկատմամբ բռնության, սպառնալիքի և անօրինական այլ գործողությունների 
գործադրումը, ինչպես նաև նրանց կյանքի և առողջության համար վտանգավոր պայմանների 
ստեղծումը: 

2.1. Քննման, փորձաքննության ենթարկվելու կամ համեմատական հետազոտման համար 
նմուշներ տալու պարտականությունը կամովին չկատարելու դեպքում, եթե գործի լուծման համար 
նշանակություն ունեցող փաստական տվյալները հնարավոր չէ ձեռք բերել դատավարական այլ 
եղանակով, ապա քննումը, փորձաքննությունը կամ նմուշներ ստանալն օրենքով սահմանված 
կարգով կատարվում են հարկադրաբար` դատարանի որոշման հիման վրա՝ իրավունքների 
միջամտության համաչափության սկզբունքի պահպանմամբ։ 

Արգելվում են հարկադրաբար քննչական գործողություններ կատարելիս այնպիսի միջոցների և 
մեթոդների կիրառումը, որոնք կարող են խոշտանգում կամ անմարդկային կամ նվաստացնող 
վերաբերմունք պարունակել կամ անձին պատճառել մարմնական կամ մտավոր ուժեղ ցավ կամ 
տառապանք: 

3. Քննիչը, քննչական գործողությունների իրականացմանը ներգրավելով կասկածյալին, 
մեղադրյալին, տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, 



նրանց ներկայացուցիչներին կամ իրավահաջորդներին, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 81-րդ, 83-86-
րդ հոդվածներում նշված անձանց, ճշտում է նրանց ինքնությունը, բացատրում իրավունքներն ու 
պարտականությունները, ինչպես նաև քննչական գործողության իրականացման ընդհանուր կարգը: 
Եթե քննչական գործողության իրականացմանը մասնակցում են տուժողը, վկան, փորձագետը կամ 
թարգմանիչը, ապա քննիչը նրանց համապատասխանաբար նախազգուշացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 338-րդ, 339-րդ հոդվածներով նախատեսված քրեական 
պատասխանատվության մասին: 

Սույն օրենսգրքի 58-րդ, 62-րդ, 64-րդ, 86-րդ հոդվածներում նշված անձինք նախազգուշացվում 
են նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 339.1-րդ հոդվածով նախատեսված 
քրեական պատասխանատվության մասին: 

4. Քննիչն իրավունք ունի քննչական գործողության իրականացմանը ներգրավելու օպերատիվ 
հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց, ինչի մասին 
նշում է կատարվում համապատասխան քննչական գործողության արձանագրությունում: 

5. Քննիչը, հետաքննության մարմինը ընթերականեր է հրավիրում միայն քննչական 
փորձարարության, անձին կամ առարկաները ճանաչման ներկայացնելու, խուզարկության, 
առգրավման, զննման կատարմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված 
դեպքերի և սույն օրենսգրքի 240-րդ հոդվածով նախատեսված նամակագրության առգրավման ու 
զննման: 

6. Զննմանն ընթերականեր չեն հրավիրվում, եթե՝ 
1) փաստաթուղթը կամ առարկան զննվում է այն ներկայացրած ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձի կամ նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ, և փաստաթուղթը (կամ դրա 
պատճենը) կամ առարկան կցված է քրեական գործին. 

2) կապի օպերատորներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված մուտքային և (կամ) 
ելքային հեռախոսազանգերի, կարճ հաղորդագրությունների (sms) վերծանումների, բաժանորդների 
տվյալների, հեռախոսազանգերն սպասարկած ալեհավաք կայանների հասցեների մասին 
փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները կցված են քրեական գործին. 

3) սույն օրենսգրքի 241-րդ հոդվածով, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով նախատեսված 
գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված ձայնագրությունները կցված են քրեական գործին։ 

(1881 -ին հոդվածը լրաց. 23.05.06 ՀՕ-104-Ն, 21.03.18 ՀՕ-181-Ն) 
  

Հոդված 220. Քննումը 
  
1. Քննիչն իրավունք ունի կատարել կասկածյալի, մեղադրյալի, վկայի կամ տուժողի քննում` 

նրանց մարմնի վրա հանցագործության հետքերի կամ հատուկ նշանների առկայություն 
հայտնաբերելու համար, եթե դրա համար չի պահանջվում դատաբժշկական փորձաքննություն: 

2. Քննում կատարելու մասին քննիչը կայացնում է որոշում: Այդ որոշումը պարտադիր է այն 
անձի համար, որի նկատմամբ այն կայացվել է: 

2.1. Քննման ենթարկվելու վերաբերյալ քննիչի որոշման պահանջները կամովին կատարելուց 
հրաժարվելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն և պարզաբանվում կամովին քննման 
ենթարկվելուց հրաժարվելու դեպքում այն դատարանի որոշմամբ հարկադրաբար կատարելու 
հնարավորության մասին: Վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի կամովին քննմանը 
ենթարկվելուց հրաժարված անձի նկատմամբ քննումը հարկադրաբար կատարելու թույլտվություն 
ստանալու միջնորդությամբ դիմել դատարան: 

3. Քննումը կատարվում է բժշկի կամ դատաբժշկության բնագավառի մասնագետի 
մասնակցությամբ: Եթե քննումը չի զուգորդվում քննվող անձին մերկացնելու հետ, ապա քննվող 



անձի համաձայնությամբ նրա մարմնի վրա առկա հանցագործության հետքերը կամ հատուկ 
նշանները լուսանկարահանվում կամ տեսաձայնագրառվում են: 

4. Քննիչն իրավունք չունի ներկա գտնվել մյուս սեռին պատկանող անձին քննելիս, եթե քննումը 
զուգորդվում է այդ անձին մերկացնելու հետ: Այդ դեպքում, քննիչի հանձնարարությամբ, քննումը 
կատարում է դատաբժշկության բնագավառի մասնագետը կամ բժիշկը: 

5. Քննումն ավարտվելուց հետո քննիչը կազմում է դրա արդյունքները ներկայացնող 
արձանագրություն: Արձանագրությունն ստորագրվում է քննչական գործողության բոլոր 
մասնակիցների կողմից, որոնք իրավունք ունեն պահանջել դրա մեջ մտցնելու իրենց 
դիտողությունները: 

(220-րդ հոդվածը խմբ. 21.03.18 ՀՕ-181-Ն) 
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ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԸ 
(վերնագիրը լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 

  
Հոդված 243. Փորձաքննություն նշանակելու և կատարելու հիմքերը 

  
Փորձաքննությունը կատարվում է հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի 

որոշման հիման վրա, երբ քրեական գործով նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու 
համար անհրաժեշտ են գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի, այդ թվում` 
համապատասխան հետազոտությունների մեթոդիկայի, բնագավառներում հատուկ գիտելիքներ: 
Հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, մասնագետների, ընթերակաների 
հատուկ գիտելիքների առկայությունը չի ազատում համապատասխան դեպքերում 
փորձաքննություն նշանակելու անհրաժեշտությունից: 

 
Հոդված 243.1. Հարկադիր փորձաքննության ենթարկելու հիմքերը և կարգը  

Սույն օրենսգրքի 58-րդ, 62-րդ, 64-րդ և 86-րդ հոդվածներով նախատեսված անձանց կողմից 
փորձաքննության ենթարկվելու պարտականությունը կամովին կատարելուց հրաժարվելու դեպքում 
այդ մասին կազմվում է արձանագրություն և պարզաբանվում՝ կամովին փորձաքննության 
ենթարկվելուց հրաժարվելու դեպքում, այն դատարանի որոշմամբ հարկադրաբար կատարելու 
հնարավորության մասին: Վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի փորձաքննության 
ենթարկվելուց հրաժարված անձի նկատմամբ հարկադրաբար փորձաքննություն կատարելու 
թույլտվություն տալու միջնորդությամբ դիմել դատարան: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼԸ 

  
Հոդված 253. Նմուշներ ստանալու հիմքերը 

  
1. Քննիչն իրավունք ունի ստանալ մարդու, դիակի, կենդանու, նյութի և այլ օբյեկտների 

հատկությունները բնութագրող նմուշներ, եթե դրանց հետազոտումը գործի համար նշանակություն 
ունի: 

2. Նմուշներ ստանալու մասին քննիչը կայացնում է պատճառաբանված որոշում, որտեղ 
մասնավորապես պետք է նշվեն` նմուշներ ստացող անձը, ումից պետք է ստացվի նմուշը, ինչ 
չափով և կոնկրետ ինչ նմուշներ պետք է ստացվեն, երբ և ում պետք է ներկայանա անձը նրանից 



նմուշներ ստանալու համար, որտեղ և ում պետք է ներկայացվեն նմուշները` դրանք ստանալուց 
հետո: 

2.1. Նմուշներ ստանալու վերաբերյալ քննիչի որոշման պահանջները կամովին կատարելուց 
հրաժարվելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն և պարզաբանվում կամովին նմուշներ 
ներկայացնելուց հրաժարվելու դեպքում այն դատարանի որոշմամբ հարկադրաբար վերցնելու 
հնարավորության մասին: Վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի կամովին նմուշներ 
տալուց հրաժարված անձի նկատմամբ հարկադրաբար նմուշներ ստանալու թույլտվություն տալու 
միջնորդությամբ դիմել դատարան: 

3. Մարդուց նմուշ ստանալը կատարվում է փորձագետի կամ մասնագետի մասնակցությամբ: 
Սերմնահեղուկի, մաշկի մանրադիտակային քերվածքների, քրտինքի և այլ արտաթորանքների 
նմուշներ ստանալը կատարվում է միևնույն սեռին պատկանող փորձագետի կամ մասնագետի 
մասնակցությամբ: Դիակի, կենդանու, նյութի և այլ օբյեկտների հատկությունները բնութագրող 
նմուշների ստացումը կատարվում է փորձագետի կամ մասնագետի մասնակցությամբ և (կամ) 
տեսաձայնագրառմամբ: 

(253-րդ հոդվածը խմբ. 21.03.18 ՀՕ-181-Ն) 
  

 
Հոդված 279. Դատարանի որոշմամբ կատարվող քննչական գործողությունները 

  
Դատարանի որոշմամբ կատարվում են բնակարանի խուզարկությունը քննումը, 

փորձաքննությունը հարկադրաբար կատարելը կամ համեմատական հետազոտման համար 
նմուշները հարկադրաբար ստանալը, ինչպես նաև նամակագրության, հեռախոսային 
խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության 
սահմանափակման հետ կապված քննչական գործողությունները, ինչպես նաև բանկային, 
ապահովագրական, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 
խուզարկությունները և առգրավումները: 

(279-րդ հոդվածը լրաց 21.06.14 ՀՕ-115-Ն) 

 
Հոդված 283. Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի 

միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունների քննարկման կարգը 
  
1. Միջնորդությունները քննում է դատավորը միանձնյա: Դատավարական հարկադրանք 

կիրառելու մասին միջնորդությունը քննարկվում է այն ներկայացրած պաշտոնատար անձի կամ 
նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ, դռնփակ դատական նիստում: Քննչական գործողություններ 
կատարելու միջնորդության քննարկմանը միջնորդություն ներկայացրած պաշտոնատար անձը կամ 
նրա ներկայացուցիչը կամ դատախազը մասնակցում է դատարանի պահանջով կամ 
միջնորդություն ներկայացրած պաշտոնատար անձի կամ դատախազի նախաձեռնությամբ: 

2. Դատական նիստին իրավունք ունի մասնակցել դատախազը, եթե անհրաժեշտ է համարում 
անձամբ պաշտպանել միջնորդությունը: Դատախազն իրավունք ունի հետ վերցնել ներկայացված 
միջնորդությունը: 

3. Դատավորն իրավունք ունի` 
միջնորդություն ներկայացնող անձից պահանջել` միջնորդության հիմնավորվածությունն 

ստուգելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույցներ. 
ներկայացնել բացատրություններ: 



4. Միջնորդությունները դատավորի կողմից պետք է քննվեն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան դրանք 
ստանալու հաջորդ օրը: 

Բնակարանի խուզարկության, քննումը, փորձաքննությունը հարկադրաբար կատարելու կամ 
համեմատական հետազոտման համար նմուշները հարկադրաբար ստանալու վերաբերյալ 
միջնորդությունները պետք է քննվեն անհապաղ։ 

5. Միջնորդության քննումն ավարտելուց հետո դատավորը որոշում է կայացնում 
միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը: 

6. Որոշումը կայացնելու օրը դատարանն այն հանձնում է վարույթ իրականացնող մարմին, որը 
որոշման պատճենն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում ուղարկում է հսկող 
դատախազին: 

(283-րդ հոդվածը լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, խմբ., լրաց. 14.11.19 ՀՕ-217-Ն) 

 


