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Հոդված 76. Տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի, կասկածյալի, մեղադրյալի օրինական

ներկայացուցիչները 
  
1. Տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի, կասկածյալի, մեղադրյալի օրինական 

ներկայացուցիչներ են համարվում նրանց ծնողները, որդեգրողները, խնամակալները կամ 
հոգաբարձուները, որոնք քրեական գործով վարույթի ընթացքում ներկայացնում են 
դատավարության համապատասխան անչափահաս կամ անգործունակ մասնակցի օրինական 
շահերը: Օրինական ներկայացուցիչ չունենալու դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող 
մարմինը տուժողի, կասկածյալի կամ մեղադրյալի օրինական ներկայացուցիչ է նշանակում 
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին: 

2. Հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը կամ դատարանն իրենց որոշմամբ 
թույլատրում են քրեական գործով վարույթին որպես համապատասխան տուժողի, 
քաղաքացիական հայցվորի, կասկածյալի, մեղադրյալի օրինական ներկայացուցիչներ մասնակցել 
նրանցից յուրաքանչյուրի ծնողներից, որդեգրողներից, խնամակալներից կամ հոգաբարձուներից 
մեկին: Ընդ որում, որպես օրինական ներկայացուցիչ պետք է թույլատրվի մասնակցել այն ծնողին, 
որդեգրողին, խնամակալին կամ հոգաբարձուին, որի թեկնածությունն իր համաձայնության 
առկայության դեպքում պաշտպանում են մյուս բոլոր օրինական ներկայացուցիչները: Հակառակ 
դեպքում քրեական գործով վարույթին որպես օրինական ներկայացուցիչ մասնակցող անձին 
ընտրում է դատախազը կամ դատարանը: 
3. Անչափահաս կամ անգործունակ մասնակցի օրինական ներկայացուցիչը չի կարող մասնակցել 
վարույթին, եթե՝ 
1) գտնվում է ազգակցական կապի կամ անձնական կախվածության մեջ այն դատավորի, 
դատախազի, քննիչի կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցի հետ, ով մասնակցել կամ 
օրինական ներկայացուցչի ներգրավման պահին մասնակցում է վարույթին.  
2) գտնվում է ազգակցական կապի կամ անձնական կախվածության մեջ կասկածյալի կամ 
մեղադրյալի կամ նրանց մերձավոր ազգականների հետ. 

3) օրենքով կամ դատական ակտով չի կարող լինել օրինական ներկայացուցիչ: 
 
 
Հոդված 2051. 

 
 
Հարցաքննության տևողությունը 

  
1. Հարցաքննությունը չի կարող տևել անընդմեջ չորս ժամից, իսկ անչափահասի, ինչպես նաև 

հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի հարցաքննությունը՝ երկու ժամից ավելի: 
2. Հարցաքննությունը թույլատրվում է շարունակել հարցաքննվող անձին հանգստի և սնվելու 

համար անհրաժեշտ առնվազն մեկ ժամ ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Օրվա մեջ 
հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել ութ, իսկ անչափահասի, 
ինչպես նաև հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի համար՝ վեց ժամը: 

2.1. Մինչև 7 տարեկան վկայի կամ տուժողի հարցաքննությունը չի կարող տևել անընդմեջ 30 
րոպեից, իսկ օրվա ընթացքում՝ մեկ ժամից ավելի: 7-ից 14 տարեկան վկայի կամ տուժողի 
հարցաքննությունը չի կարող տևել անընդմեջ մեկ ժամից, իսկ օրվա ընթացքում՝ երկու ժամից 
ավելի: 

3. Բժշկի կամ հոգեբանի եզրակացության հիման վրա քննիչը կարող է սահմանել սույն 
հոդվածով նախատեսված հարցաքննության ժամկետներից ավելի կարճ ժամկետներ: 

 
 

Հոդված 207. Անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությունը 
  
1. Անչափահաս վկան կամ անչափահաս տուժողը, անկախ տարիքից, կարող է 

հարցաքննվել` պայմանով, որ նա կարող է հաղորդել գործի համար նշանակություն ունեցող 
տեղեկություններ: 

2. Մինչև տասնվեց տարեկան վկայի կամ տուժողի հարցաքննությունը կատարվում է 
մանկավարժի կամ հոգեբանի կամ սոցիալական աշխատողի մասնակցությամբ: Անչափահաս 
վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությանը ներկա գտնվելու իրավունք ունի նրա 
օրինական ներկայացուցիչը: 

3. Հարցաքննությունը սկսելուց առաջ օրինական ներկայացուցչին և մանկավարժին կամ 
հոգեբանին կամ սոցիալական աշխատողին բացատրվում են հարցաքննությանը ներկա 



գտնվելու, քննիչի թույլտվությամբ իր դիտողությունները շարադրելու և հարցեր տալու իր 
իրավունքները, ինչպես նաև պարտականությունները: Քննիչն իրավունք ունի չընդունելու տրված 
հարցերը, սակայն դրանք պետք է ներառվեն արձանագրությունում: 

4. Տասնվեց տարին չլրացած վկային կամ տուժողին բացատրվում է գործին վերաբերող ամեն 
ինչի մասին ճշմարտացիորեն պատմելու նրա պարտականությունը, բայց նա չի 
նախազգուշացվում ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու կամ խուսափելու կամ ակնհայտ սուտ 
ցուցմունքներ տալու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին: 
5. Քննիչի հանձնարարությամբ, ելնելով երեխայի լավագույն շահերից, անչափահաս վկային կամ 
անչափահաս տուժողին հարցերը տալիս է հոգեբանը: 
6. Անչափահաս վկային կամ անչափահաս տուժողին հարցերը հոգեբանի կողմից, որպես կանոն, 
տրվում են հետևյալ դեպքերում՝ 
1) սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով.  
2) ընտանիքում բռնության դեպքերի վերաբերյալ գործերով. 
3) երեխայի թրաֆիքինգի կամ շահագործման վերաբերյալ գործերով. 
4) անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու կամ 
հոգեկան խանգարում ունենալու դեպքում. 
5) մինչև 14 տարեկան վկայի կամ տուժողի հարցաքննության դեպքում: 
7. Անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությունը կարող է 
տեսաձայնագրվել: Սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերում անչափահաս վկայի 
կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննության տեսաձայնագրումը պարտադիր է: 
8.  Հարցաքննության տեսաձայնագրման վերաբերյալ  քննիչը լսում է հարցաքննության 
մասնակիցների կարծիքները՝  հաշվի առնելով երեխայի լավագույն շահերը: Տեսաձայնագրման 
վերաբերյալ հարցաքննության մասնակիցների կարծիքներն արտացոլվում են արձանագրության 
մեջ: Մասնակիցները հարցաքննության տեսաձայնագրման վերաբերյալ կարծիք չեն հայտնում 
սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերում: 

Անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննության վայրի ընտրությունն 
իրականացվում է ելնելով երեխայի լավագույն շահերից, հարմարավետությունից ու նրա 
տարիքին և զարգացվածությանը համապատասխանող պայմանների առկայությունից: 

 
 

Հոդված 209. Հարցաքննության արձանագրությունը 
  
1. Հարցաքննության փաստը, ընթացքը և արդյունքներն արտացոլվում են 

արձանագրությունում, որը կազմվում է սույն օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան: 
2. Հարցաքննվող անձի ցուցմունքները գրի են առնվում առաջին դեմքով և, հնարավորության 

սահմաններում, բառացի: Հարցերը և դրանց պատասխանները գրի են առնվում նույն 
հաջորդականությամբ, որ տրվել են հարցաքննության ընթացքում: Արձանագրությունում նշվում են 
բոլոր հարցերը, այդ թվում՝ նրանք, որոնք չեն ընդունվել քննիչի կողմից, կամ որոնց հրաժարվել է 
պատասխանել հարցաքննվող անձը: Հարցերին պատասխանելուց հրաժարվելու պատճառները 
նշվում են արձանագրությունում: 

Հարցաքննվող անձն իրավունք ունի իր ցուցմունքները գրելու իր ձեռքով, ինչի մասին քննիչն 
արձանագրությունում նշում է կատարում: Ցուցմունքին ծանոթանալուց հետո քննիչը նրան կարող 
է տալ լրացուցիչ հարցեր: Հարցերը և տրվող պատասխանները ներառվում են 
արձանագրությունում: 

3. Եթե հարցաքննության ընթացքում հարցաքննվող անձին ներկայացվում են իրեղեն 
ապացույցներ կամ փաստաթղթեր, կամ հրապարակվում են քննչական այլ գործողությունների 
արձանագրություններ կամ վերարտադրվում են ձայնագրման և (կամ) տեսագրման նյութեր կամ 
քննչական գործողությունների նկարահանումներ, ապա այդ մասին նշում է կատարվում 
հարցաքննության արձանագրությունում: Արձանագրությունում պետք է արտացոլվեն դրանց 
կապակցությամբ հարցաքննվող անձի ցուցմունքները: 

4. Եթե հարցաքննության ընթացքում իրականացվել են լուսանկարահանում, ձայնագրում և 
(կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում, ապա արձանագրությունը պետք է պարունակի՝ 

1) նշումներ լուսանկարահանում, ձայնագրում և (կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում 
կատարելու մասին. 

2) նշումներ օգտագործվող տեխնիկական միջոցների, լուսանկարահանման, ձայնագրման և 
(կամ) տեսագրման, կինոնկարահանման պայմանների կամ ձայնագրման և (կամ) տեսագրման, 
կինոնկարահանման ընդհատման տևողության մասին. 

3) հարցաքննվող անձի հայտարարությունները և դիտողությունները լուսանկարահանում, 
ձայնագրում և (կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում կատարելու վերաբերյալ. 

4) քննիչի և հարցաքննվող անձի՝ արձանագրության ճշտությունը հավաստող 
ստորագրությունները. 

5) նշումներ հարցաքննության ընթացքում հարցաքննվող անձի կողմից սխեմաներ, գծագրեր, 
նկարներ, դիագրամաներ պատրաստելու և դրանք արձանագրությանը կցելու մասին: 



5. Հարցաքննության ավարտից հետո արձանագրությունը ներկայացվում է հարցաքննվող 
անձի ծանոթացմանը, կամ էլ նրա խնդրանքով արձանագրությունը հրապարակում է քննիչը, ինչի 
մասին նշում է կատարվում արձանագրությունում: Արձանագրությունը լրացնելու կամ դրանում 
ուղղումներ կատարելու վերաբերյալ հարցաքննվող անձի հայտարարությունները քննիչի կողմից 
մերժման ենթակա չեն: 

6. Արձանագրությունում նշվում են բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր մասնակցել են 
հարցաքննությանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ստորագրի արձանագրությունը, ինչպես 
նաև դրանում արված բոլոր լրացումները և ուղղումները: 

Հարցաքննությանը մասնակցող անձանց կողմից արձանագրությունը ստորագրելուց 
հրաժարվելը կամ ստորագրման անհնարինությունը հավաստվում է սույն օրենսգրքի 29-րդ 
հոդվածի յոթերորդ մասով սահմանված կարգով: 

7. Ցուցմունքին ծանոթանալու և դրանում առկա գրառումների ճշտության փաստը 
հարցաքննվող անձը հավաստում է իր ստորագրությամբ, որը դրվում է արձանագրության 
վերջում: Հարցաքննվող անձը ստորագրում է նաև արձանագրության յուրաքանչյուր էջի տեքստի 
վերջում: 

8. Սույն օրենքի 207-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում 
հարցաքննության արձանագրությունում պարտադիր արտացոլվում է, որ հարցերը տրվել են 
հոգեբանի կողմից: 

 
Հոդված 216. Առերեսում 

  
1. Քննիչն իրավունք ունի կատարել նախօրոք հարցաքննված երկու այն անձանց առերեսում, 

որոնց ցուցմունքներում էական հակասություններ կան: Քննիչը պարտավոր է կատարել 
առերեսում, եթե էական հակասություններ կան մեղադրյալի և մեկ այլ անձի ցուցմունքներում: 

2. Առերեսման սկզբում ճշտվում է, թե արդյոք անձինք, որոնց միջև կատարվում է առերեսում, 
ճանաչում են իրար և ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ: Առերեսման կանչված 
անձը գրավոր տեղեկացվում է իր, ամուսնու կամ իր մերձավոր ազգականների վերաբերյալ 
ցուցմունք չտալու իր իրավունքի մասին, եթե ողջամտորեն ենթադրում է, որ այն հետագայում 
կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ: Վկան և տուժողը նախազգուշացվում են ցուցմունք 
տալուց հրաժարվելու, սուտ ցուցմունք տալու համար սահմանված պատասխանատվության 
մասին: 

3. Առերեսման կանչված անձանց առաջարկվում է հերթով ցուցմունքներ տալ այն 
հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք պարզելու համար կատարվում է առերեսումը: Դրանից 
հետո քննիչը հարցեր է տալիս: Առերեսման կանչված անձինք քննիչի թույլտվությամբ կարող են 
հարցեր տալ միմյանց: 

4. Առերեսման մասնակիցների նախորդ հարցաքննությունների ժամանակ տված 
ցուցմունքների հրապարակումը թույլատրվում է նրանց կողմից առերեսման ընթացքում 
ցուցմունքներ տրվելուց և դրանք արձանագրության մեջ գրառելուց հետո միայն: 

5. Առերեսմանը, սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, կարող են մասնակցել 
պաշտպանը, թարգմանիչը և հարցաքննվողի օրինական ներկայացուցիչը, որոնք նույնպես 
ստորագրում են արձանագրությունը: 

6. Քննիչը առերեսման մասնակիցներին ծանոթացնում է արձանագրության 
բովանդակությանը: Հարցաքննված անձինք իրավունք ունեն պահանջել արձանագրության մեջ 
կատարելու ուղղումներ և լրացումներ: Առերեսման արձանագրությունն ստորագրում են քննիչը և 
հարցաքննվող անձինք: Յուրաքանչյուր հարցաքննվող ստորագրում է իր ցուցմունքները և 
արձանագրության ամեն մի էջը: 

7. Արձանագրությունն ստորագրելուց հարցաքննվողների հրաժարվելու դեպքում քննիչը 
պարզում է հրաժարման պատճառները և արձանագրությունը հաստատում է իր 
ստորագրությամբ: Եթե հարցաքննվողը ֆիզիկական պակասությունների կամ անգրագիտության 
հետևանքով զրկված է արձանագրությունն անձամբ ստորագրելու հնարավորությունից, քննիչն 
այդ մասին նշում է արձանագրության մեջ և այն հաստատում իր ստորագրությամբ: 
8. Անչափահաս տուժողի մասնակցությամբ առերեսումները՝ սույն օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 3-
րդ մասով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև, եթե դա է պահանջում երեխայի լավագույն 
շահը, իրականացվում են միջնորդավորված՝ տեսաձայնագրման և տեխնիկական այլ միջոցների  
օգնությամբ: 

Արգելվում են անչափահաս տուժողի անմիջական հանդիպումները կասկածյալի կամ 
մեղադրյալի հետ: 

 
Հոդված 341. Անչափահաս վկայի հարցաքննությունը 
  

1. Անչափահաս վկայի հարցաքննությունը, եթե դա անհրաժեշտ է գործի հանգամանքների 
լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ հետազոտման համար, կողմերի միջնորդությամբ կամ 
դատարանի նախաձեռնությամբ կարող է կատարվել ամբաստանյալի բացակայությամբ: 
Դատական նիստի դահլիճ վերադառնալուց հետո ամբաստանյալի համար հրապարակվում են 



անչափահաս վկայի ցուցմունքները, նրան հնարավորություն է ընձեռվում տվյալ վկային տալ 
հարցեր և ցուցմունքներ` վկայի հաղորդած տվյալների վերաբերյալ: 

2. Տասնվեց տարին չլրացած վկան պետք է հեռացվի դատական նիստի դահլիճից նրա 
հարցաքննությունն ավարտվելուց հետո, բացի այն դեպքերից, երբ դատարանը` կողմի 
միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ, անհրաժեշտ է համարում այդ վկայի հետագա 
ներկայությունը: 

Հոդված 341. Անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությունը 

1. Անչափահաս վկան կամ անչափահաս տուժողը դատարանում հարցաքննվում է, եթե նրա 
հարցաքննությունը չի տեսաձայնագրվել նախնական քննության ընթացքում: Անչափահաս վկայի 
կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննության տեսաձայնագրությունը վերարտադրվում է 
դատական նիստերի դահլիճում: Տեսաձայնագրության վերարտադրումից հետո առաջացած 
հարցերն այլ եղանակով չփարատելու դեպքում, անչափահաս վկան կամ անչափահաս տուժողը 
ցուցմունք տալու նպատակով հրավիրվում են դատարան:  
2. Անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությունը՝ նրա ցանկությամբ, 
կողմերի միջնորդությամբ կամ դատարանի նախաձեռնությամբ, կարող է կատարվել 
ամբաստանյալի բացակայությամբ: Դատական նիստերի դահլիճ վերադառնալուց հետո 
ամբաստանյալի համար հրապարակվում են անչափահաս վկայի կամ անչափահաս տուժողի 
ցուցմունքները, և նրան հնարավորություն է ընձեռնվում տվյալ վկային կամ տուժողին տալ 
հարցեր և ցուցմունքներ` վկայի կամ տուժողի հաղորդած տվյալների վերաբերյալ: 
3.  Սույն օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերում անչափահաս վկայի 
կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությունը կատարվում է ամբաստանյալի բացակայությամբ՝ 
պահպանելով սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգը: 
4.  Դատարանում մինչև 16 տարեկան վկայի կամ տուժողի հարցաքննությունը կատարվում է 
մանկավարժի կամ հոգեբանի կամ սոցիալական աշխատողի մասնակցությամբ: Անչափահաս 
վկայի կամ անչափահաս տուժողի հարցաքննությանը ներկա գտնվելու իրավունք ունի նրա 
օրինական ներկայացուցիչը: 
5.  16 տարին չլրացած տուժողը, նրա օրինական ներկայացուցիչը, մանկավարժը, հոգեբանը կամ 
սոցիալական աշխատողը կարող են դուրս գալ դատական նիստերի դահլիճից անչափահաս 
տուժողի հարցաքննությունն ավարտվելուց հետո, բացի այն դեպքերից, երբ դատարանը` կողմի 
միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ, անհրաժեշտ է համարում այդ տուժողի հետագա 
ներկայությունը: 

 Դատարանը՝ կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ, իրավունք ունի 
անչափահաս տուժողին թույլ տալ ժամանակավորապես դուրս գալ դատական նիստերի 
դահլիճից, եթե ապացույցների հետազոտմանը ներկա գտնվելը նրա վրա կունենա բացասական 
ազդեցություն: Դատական նիստերի դահլիճ վերադառնալուց հետո անչափահաս տուժողի 
համար հակիրճ հրապարակվում են ապացույցների հետազոտման արդյունքները: 

 


