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Հոդված 132. Ձերբակալվածին ազատելը 

  

1. Ձերբակալվածը, վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա, 

ենթակա է անհապաղ ազատման, եթե` 

1) չի հաստատվել անձի կողմից քրեական օրենքով չթույլատրված արարք 

կատարելու մասին կասկածը. 

2) բացակայում է անձին արգելանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը. 

3) լրացել է ձերբակալման` սույն օրենսգրքով սահմանված առավելագույն 

ժամկետը, և դատարանը մեղադրյալին կալանավորելու մասին որոշում չի կայացրել: 

4) սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով նախատեսված 

խափանման միջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ գործողությունները 

կատարված են: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքում 

կասկածյալին կարող է ազատել նաև հետաքննության մարմնի ղեկավարը: Սույն 

հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքում կասկածյալին 

ազատում է ձերբակալվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարը: 

3. Ձերբակալումից ազատված անձը չի կարող կրկին ձերբակալվել նույն 

կասկածանքով: 

(132-րդ հոդվածը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց. 16.01.18 ՀՕ-69-Ն) 
 

 

Հոդված 134. Խափանման միջոցների հասկացությունը և տեսակները 

  

1. Խափանման միջոցները հարկադրանքի միջոցներ են, որոնք կիրառվում են 

կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ` քրեական գործով վարույթի ընթացքում 

նրանց ոչ պատշաճ վարքագիծը կանխելու և դատավճռի կատարումն ապահովելու 

նպատակով: 



2. Խափանման միջոցներն են` 

1) կալանավորումը. 

2) գրավը. 

3) ստորագրություն` չհեռանալու մասին. 

4) անձնական երաշխավորությունը. 

5) կազմակերպության երաշխավորությունը. 

6) հսկողության հանձնելը. 

7) հրամանատարության հսկողության հանձնելը: 

3. Կալանավորումը և գրավը կարող են է կիրառվել միայն մեղադրյալի 

նկատմամբ: Հսկողության հանձնելը կարող է կիրառվել միայն անչափահասի 

նկատմամբ: Հրամանատարության հսկողությանը հանձնելը կարող է կիրառվել 

միայն զինծառայողի կամ զինապարտի նկատմամբ` զորահավաքներ անցնելու 

ժամանակահատվածում: 

4. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված խափանման միջոցները չեն 

կարող կիրառվել մեկը մյուսի հետ կապակցված: Գրավը համարվում է 

կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց և կիրառվում է միայն այն 

դեպքում, երբ ստացվել է դատարանի որոշումը մեղադրյալին կալանավորելու 

մասին: Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված խափանման միջոցները չեն 

կարող կիրառվել մեկը մյուսի հետ կապակցված, բացառությամբ՝ ստորագրություն 

չհեռանալու մասին խափանման միջոցի, որը կարող է կիրառվել սույն հոդվածի 2-րդ 

մասի 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված խափանման միջոցների հետ 

կապակցված: 

 

 

Հոդված 136. Խափանման միջոց կիրառելու կարգը 

  

1. Խափանման միջոցը կիրառվում է դատարանի, դատախազի, քննիչի կամ 

հետաքննության մարմնի որոշմամբ: Խափանման միջոց կիրառելու մասին քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումը պետք է լինի պատճառաբանված, 

բովանդակի մեղադրյալին կամ կասկածյալին վերագրվող հանցագործության մասին 

նշումներ և համապատասխան խափանման միջոց ընտրելու անհրաժեշտության 



մասին հիմնավորում: Գրավը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշում 

կայացնելու դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը որոշման մեջ 

նշում է գրավի գումարի չափը կամ գրավի առարկան: 

2. Կալանավորումը, գրավը կիրառվում են միայն դատարանի որոշմամբ` քննիչի 

կամ դատախազի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ` 

դատարանում քրեական գործը քննելիս: Գրավը կալանավորման փոխարեն 

դատարանը կարող է կիրառել նաև պաշտպանության կողմի միջնորդությամբ: 

Կալանավորումը կիրառվում է միայն դատարանի որոշմամբ` մինչդատական 

վարույթում քննիչի կամ դատախազի միջնորդությամբ, իսկ դատարանում քրեական 

գործը քննելիս մեղադրանքի կողմի միջնորդությամբ կամ դատարանի 

նախաձեռնությամբ: 

Քրեական պատասխանատվության անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց 

նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմքերի առկայության 

դեպքում դատախազը համաձայնություն ստանալու միջնորդությամբ դիմում է 

համապատասխան մարմիններին: 

3. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կասկածյալին կամ մեղադրյալին 

հայտարարում է խափանման միջոց կիրառելու մասին իր որոշումը և անմիջապես 

նրան է հանձնում որոշման պատճենը: 

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

 

Հոդված 137. Կալանավորումը 

  

1. Կալանավորումն օրենքով նախատեսված տեղերում և պայմաններում անձին 

կալանքի տակ պահելն է: 

2. Կալանավորված անձը չի կարող 3 օրվանից ավելի պահվել 

ձերբակալվածներին պահելու վայրերում, բացի այն դեպքերից, երբ 

ձերբակալվածներին պահելու վայրից քննչական մեկուսարան կամ, օրենքի 

պահանջներին համապատասխան, կալանավորվածներին պահելու այլ վայրեր նրա 

տեղափոխումը հնարավոր չէ տրանսպորտային հաղորդակցության բացակայության 

պատճառով: 



3. Հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը, դատարանն իրավասու են 

քննչական մեկուսարանի վարչակազմին տալ ցուցումներ` մեկ քրեական գործով, 

ինչպես նաև իրար հետ կապված մի քանի քրեական գործերով մեղադրյալներին 

միմյանցից անջատ պահելու, կալանավորված այլ անձանց հետ մեղադրյալի 

հաղորդակցվելը կանխելու վերաբերյալ, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ 

ցուցումներ, որոնք չեն հակասում կալանավորվածներին պահելու` օրենքով 

սահմանված ռեժիմին: Տրված ցուցումները պարտադիր են քննչական մեկուսարանի 

վարչակազմի համար: 

4. Կալանավորման մասին որոշում կայացնելու հետ միաժամանակ դատարանը 

լուծում է մեղադրյալին գրավով կալանքից ազատելու հնարավորության հարցը և, 

ճանաչելով նման ազատման հնարավորությունը, նշանակում է գրավի գումարը: 

Հետագայում դատարանը կարող է պաշտպանության կողմի միջնորդությամբ 

վերանայել գրավի անթույլատրելիության կամ գրավի գումարի մասին որոշումը: 

Դատարանն անձի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու 

միջնորդությունը մերժում է, եթե սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված նպատակներին հնարավոր է հասնել մեղադրյալի նկատմամբ այլ 

խափանման միջոցների կիրառմամբ՝ այլ խափանման միջոցներ ընտրելու հարցի 

լուծումը թողնելով վարույթն իրականացնող մարմնի իրավասությանը:  

Մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառված 

լինելու դեպքում դատարանը հետագայում պաշտպանության կողմի միջնորդությամբ 

կարող է թույլատրելի ճանաչել այլ խափանման միջոցների կիրառմամբ 

մեղադրյալին կալանքից ազատ արձակելու հնարավորությունը: Նման 

միջնորդություն կարող է ներկայացվել, եթե առկա են այնպիսի նոր հանգամանքներ, 

որոնք հայտնի չէին կամ չէին կարող հայտնի լինել: 

5. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին դատարանի 

որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատարան: 

 

Հոդված 138. Կալանքի տակ պահելու ժամկետը 

  



1. Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը հաշվվում է ձերբակալելիս 

անձին փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից, իսկ եթե նա չի ձերբակալվել, ապա 

այդ խափանման միջոցն ընտրելու մասին դատարանի որոշումը կատարելու պահից: 

2. Կալանքի տակ պահելու ժամկետի մեջ հաշվակցվում է այն ժամանակը, երբ 

անձը գտնվել է` 

1) արգելանքի տակ` նրան ձերբակալելիս և կալանավորելիս. 

2) բժշկական հաստատությունում` քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 

որոշմամբ, հիվանդանոցային փորձաքննություն, ինչպես նաև քրեական գործով 

վարույթի ընթացքում հայտնաբերված ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան 

խանգարումից բուժում անցնելու ընթացքում, այդ թվում` կասկածյալի և մեղադրյալի 

նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելիս: 

3. Քրեական գործով մինչդատական վարույթում կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը չի կարող լինել 2 ամսից ավելի, բացառությամբ սույն օրենսգրքով 

նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում, գումարվում են կալանքի տակ և բժշկական 

հաստատությունում անձի գտնվելու, մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու 

ժամկետի մեջ հաշվակցվող բոլոր ժամկետները: Քրեական գործով մինչդատական 

վարույթում կալանքի տակ պահելու ժամկետի ընթացքը կասեցվում է այն օրը, երբ 

դատախազը քրեական գործն ուղարկում է դատարան, կամ կալանավորումը` որպես 

խափանման միջոց վերացվում է: 

4. Քրեական գործով մինչդատական վարույթում մեղադրյալին կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը, հաշվի առնելով գործի առանձնակի բարդությունը, դատարանի 

կողմից կարող է երկարացվել մինչև 6 ամիս, իսկ բացառիկ դեպքերում, երբ անձը 

մեղադրվում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ՝ 

մինչև 12 ամիս։ Կալանքի տակ պահելու ժամկետի հետագա երկարացումն 

արգելվում է, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի առաջին մասով 

նախատեսված դեպքերի։ 

Միևնույն քրեական գործով, ինչպես նաև դրան միացված կամ դրանից 

անջատված քրեական գործով մեղադրյալին կրկին կալանքի տակ վերցնելու 

դեպքում կալանքի տակ մնալու ժամկետը հաշվվում է` այն ժամանակը հաշվի 

առնելով, որը մեղադրյալը ավելի վաղ անցկացրել է կալանքի տակ: 



5. Քրեական գործով մինչդատական վարույթում մեղադրյալին կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը չի կարող գերազանցել` 

1) 1 տարին. 

2) մեղադրյալին վերագրվող հանցագործության համար քրեական օրենքով 

ազատազրկման նախատեսված առավելագույն ժամկետը` այն դեպքում, երբ նշված 

ժամկետը պակաս է 1 տարուց: 

6. Դատարանում գործի քննության ընթացքում մեղադրյալին կալանքի տակ 

պահելու առավելագույն ժամկետ չի սահմանվում: 

(138-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
  

Հոդված 139. ԿԱԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒՄԸ 

  

1. Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու 

անհրաժեշտության դեպքում քննիչը, դատախազը, ոչ ուշ, քան կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը լրանալուց 10 օր առաջ, պետք է դատարան ներկայացնեն 

պատճառաբանված միջնորդություն: Դատարանը, համաձայնվելով կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտությանը, ոչ ուշ, քան դատարանի 

կալանքի տակ պահելու որոշած ժամկետը լրանալուց 5 օր առաջ, 

համապատասխան որոշում է կայացնում: Այն դեպքում, երբ մեղադրյալին կալանքի 

տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտությունը կապված է նրա կամ 

նրա պաշտպանի կողմից գործի նյութերին ծանոթանալու հետ, ապա 

համապատասխան միջնորդությունը դատախազը կամ դատախազի 

համաձայնությամբ՝ քննիչը կարող է դատարան ներկայացնել կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը լրանալուց 5 օր առաջ: 

Կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալին և նրա պաշտպանին քրեական գործի 

նյութերը ծանոթանալու համար ներկայացվում են կալանքի տակ պահելու սույն 

օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված առավելագույն 

ժամկետները լրանալուց ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ, և եթե մեղադրյալն ու նրա 

պաշտպանը չեն հասցնում նշված ժամկետում ծանոթանալ գործի նյութերին, ապա 

մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը սույն օրենսգրքով սահմանված 

կարգով և 138-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված ժամկետների 



շրջանակներում կարող է երկարաձգվել մինչև գործի նյութերին մեղադրյալի ու նրա 

պաշտպանի ծանոթանալը և դատախազի կողմից գործը դատարան ուղարկելը։ 

Գործով մի քանի մեղադրյալի առկայության դեպքում կալանքի ժամկետը կարող է 

երկարացվել նաև մնացած մեղադրյալների մասով, եթե չեն վերացել նրանց 

կալանքի տակ պահելու հիմքերը։ 

2. Կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու հարցը որոշելիս 

դատարանն իրավունք ունի ճանաչել մեղադրյալին գրավով ազատելու 

հնարավորությունը և նշանակել գրավի գումարը: Դատարանը մեղադրյալին 

կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու միջնորդությունը մերժում է, եթե 

սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված նպատակներին 

հնարավոր է հասնել մեղադրյալի նկատմամբ այլ խափանման միջոցների 

կիրառմամբ՝ այլ խափանման միջոցներ ընտրելու հարցի լուծումը թողնելով վարույթն 

իրականացնող մարմնի իրավասությանը: 

Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացված լինելու դեպքում 

դատարանը հետագայում պաշտպանության կողմի միջնորդությամբ կարող է 

թույլատրելի ճանաչել այլ խափանման միջոցների կիրառմամբ մեղադրյալին 

կալանքից ազատ արձակելու հնարավորությունը: Նման միջնորդություն կարող է 

ներկայացվել, եթե առկա են այնպիսի նոր հանգամանքներ, որոնք հայտնի չէին կամ 

չէին կարող հայտնի լինել: 

3. Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու մասին 

որոշում կայացնելիս դատարանը կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնում է 

սույն օրենսգրքով նախատեսված սահմաններում` յուրաքանչյուր դեպքում 2 ամսից 

ոչ ավելի ժամանակով: 

 4. Քրեական գործը լրացուցիչ քննության վերադարձնելիս դատարանը լուծում է 

մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ 

կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու, այն փոփոխելու կամ վերացնելու 

հարցը։ 

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

Հոդված 141. Կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի 

պարտականությունները 



(վերնագիրը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
  

Կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմը պարտավոր է` 

1) ապահովել կալանավորված անձանց անվտանգությունը և նրանց ցույց տալ 

անհրաժեշտ պաշտպանություն և օգնություն. 

2) կալանավորված անձանց հանձնել նրանց համար ստացվող դատավարական 

փաստաթղթերի պատճենները` դրանց ստացման օրը, իսկ եթե դրանք ստացվել են 

գիշերային ժամանակ` մինչև ժամը 12.00-ն. 

3) իրականացնել կալանավորված անձանց բողոքների և այլ 

հայտարարությունների գրանցումը. 

4) կալանավորված անձանց` դատարանին, դատախազին, քննիչին կամ 

հետաքննության մարմնին հասցեագրված բողոքները և այլ հայտարարություններն 

ստանալիս անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում, դրանք ուղարկել 

ըստ պատկանելության` առանց դրանք ստուգելու կամ գրաքննության ենթարկելու. 

5) պաշտպանին և օրինական ներկայացուցչին անարգել թույլատրել ներկայանալ 

կալանավորված անձին, ապահովել նրանց առանձին, խորհրդապահական կարգով 

(կոնֆիդենցիալ) տեսակցելու հնարավորությունը` առանց դրանց թվի և տևողության 

սահմանափակման. 

6) ապահովել կալանավորված անձի` ժամանակին ներկայանալը քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնին. 

7) քննիչի կամ դատախազի պահանջով կամ դատարանի հանձնարարությամբ 

ապահովել կալանավորված անձի մասնակցությամբ քննչական և այլ 

դատավարական գործողության կատարման հնարավորությունը` 

կալանավորվածներին պահելու վայրում. 

8) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա 

կալանավորված անձին տեղափոխել մեկ այլ քննչական մեկուսարան, կատարել 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ ցուցումները, որոնք չեն հակասում 

կալանավորվածներին պահելու` օրենքով սահմանված կարգին. 

9) անձին կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրանալուց 7 օր առաջ այդ մասին 

տեղյակ պահել համապատասխան քրեական հետապնդման մարմնին. 



10) անհապաղ ազատ արձակել առանց դատարանի համապատասխան որոշման 

կալանավորված, ինչպես նաև դատարանի որոշմամբ կալանքի տակ պահելու 

սահմանված ժամկետը լրացած անձանց. 

11) ապահովել այն անձանց ծանոթացումը կալանավորման և գրավ 

նշանակելու մասին դատարանի որոշումներին, որոնք ցանկություն են հայտնել գրավ 

մուծելով մեղադրյալին ազատել կալանքից. ապահովել այն անձանց ծանոթացումը 

կալանավորման և սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ 

կետերով նախատեսված խափանման միջոցներ նշանակելու մասին որոշումներին, 

որոնք ցանկություն են հայտնել գրավը կամ երաշխավորության գումարը մուծելով 

մեղադրյալին ազատել կալանքից. 

12) կալանքից անմիջապես ազատել անձին, որի ազատման համար դատարանի 

կողմից նշանակված գրավը լրիվ մուծված է: կալանքից անմիջապես ազատել 

անձին, եթե սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով 

նախատեսված խափանման միջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ 

գործողությունները կատարված են: 

(141-րդ հոդվածը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, 23.05.06 ՀՕ-104-Ն) 
  

Հոդված 142. ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ԿԱԼԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ 

  

1. Մեղադրյալը քրեական վարույթն իրականացնող համապատասխան մարմնի 

որոշման հիման վրա կալանքից ենթակա է ազատման, եթե` 

1) կարճվել է համապատասխան քրեական գործի վարույթը, կամ նրա նկատմամբ 

դադարեցվել է քրեական հետապնդումը. 

2) դատարանը դատապարտյալին նշանակել է պատիժ, որը կապված չէ 

ազատազրկման, կարգապահական գումարտակում պահելու կամ կալանքի հետ. 

3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը պարզել է անձին կալանքի տակ 

պահելու անհրաժեշտության բացակայությունը. 

4) լրացել և չի երկարացվել կալանավորման մասին որոշում կայացնելիս կալանքի 

տակ պահելու` դատարանի կողմից սահմանված ժամկետը. 

5) լրացել է անձին կալանքի տակ պահելու սույն օրենսգրքով սահմանված 

առավելագույն ժամկետը. 



6) մուծված է անձին կալանքից ազատելու համար դատարանի կողմից 

նշանակված գրավը: անձին կալանքից ազատելու համար սույն օրենսգրքի 134-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով նախատեսված խափանման միջոցների 

կիրառման համար անհրաժեշտ գործողությունները կատարված են: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասի 4-6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում 

անձին կալանքից ազատելու որոշում կարող է ընդունել նաև կալանավորվածներին 

պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարը: 

3. Սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում 

համապատասխանաբար` արդարացվածը կամ դատապարտյալը դատարանի 

կողմից կալանքից ազատվում է անմիջապես դատական նիստի դահլիճում: Սույն 

հոդվածի առաջին մասի 4-6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև 

կալանավորումը` որպես խափանման միջոց վերացնելու կամ փոխելու մասին 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման պատճենը ստանալիս 

մեղադրյալին անմիջապես ազատում է կալանավորվածներին պահելու վայրի 

վարչակազմի ղեկավարը: 

4. Կալանքից ազատված անձը չի կարող նորից կալանավորվել նույն 

մեղադրանքով, եթե չեն հայտնաբերվել նոր էական հանգամանքներ, որոնք 

վարույթն իրականացնող մարմնին հայտնի չէին մեղադրյալին կալանքից ազատելու 

պահին: 

(142-րդ հոդվածը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
 

Հոդված 143. ԳՐԱՎԸ 

  

1. Գրավը ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործության համար մեղադրվողին 

կալանքից ազատելու համար դրամի, արժեթղթերի, այլ արժեքների ձևով 

դատարանի դեպոզիտ մեկ կամ մի քանի անձանց կատարած ներդրումն է` 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ մեղադրյալի 

գտնվելն ապահովելու նպատակով: Դատարանի թույլտվությամբ որպես գրավ 

կարող է ընդունվել անշարժ գույքը: 

2. Դատարանը, համապատասխան շարժառիթները շարադրելով, իրավունք ունի 

մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելը ճանաչել անթույլատրելի առանձին 



դեպքերում, մասնավորապես, եթե հայտնի չէ մեղադրյալի անձը, նա չունի մշտական 

բնակության վայր կամ փորձել է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնից: 

3. Գրավի արժեքի ապացուցման պարտականությունը կրում է գրավատուն: 

4. Դատարանի նշանակած գրավի չափը չի կարող պակաս լինել` 

1) նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափից` ոչ մեծ 

ծանրության հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվելիս. 

2) նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափից` միջին 

ծանրության հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվելիս: 

5. Գրավի մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալով` քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմինն անմիջապես հանձնարարում է մեղադրյալին ազատել 

կալանքից: 

6. Եթե մեղադրյալը թաքնվել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից կամ 

առանց թույլտվության մեկնել է այլ տեղանք, դատախազը դիմում է դատարան` 

գրավը պետության եկամուտ դարձնելու միջնորդությամբ: Գրավը պետության 

եկամուտ դարձնելու մասին դատարանի որոշումը գրավատուն կարող է բողոքարկել 

վերադաս դատարան: 

7. Գրավը վերադարձվում է գրավատուին բոլոր դեպքերում, երբ չեն ապացուցվել 

սույն հոդվածի վեցերորդ մասով նախատեսված խախտումները կամ գրավը` որպես 

խափանման միջոց վերացվում կամ փոխվում է: Գրավը վերադարձնելու մասին 

որոշումն ընդունում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը` 

համապատասխան խափանման միջոցը վերացնելու կամ փոխելու մասին որոշում 

կայացնելու հետ միաժամանակ: 

8. Դրված պարտականությունները և նախատեսված սահմանափակումները 

մեղադրյալի կողմից խախտելիս, գրավը որպես խափանման միջոց կարող է 

փոխարինվել կալանքով: 

1. Գրավը դրամի, արժեթղթերի, այլ արժեքների ձևով դատարանի կամ 

դատախազության դեպոզիտ մեկ կամ մի քանի անձանց կատարած ներդրումն է: 

Որպես գրավ կարող է ընդունվել անշարժ գույքը: 

2. Գրավի արժեքի ապացուցման պարտականությունը կրում է գրավատուն: 



3. Գրավի չափը չի կարող պակաս լինել նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկի չափից: Գրավը ենթակա է մուծման վարույթն 

իրականացնող մարմնի համապատասխան որոշման կայացման պահից երկօրյա 

ժամկետում: 

4. Մինչև գրավի մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալը՝ վարույթն 

իրականացնող մարմինը ազատության մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի 

նկատմամբ կիրառում է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը:  

5. Գրավի մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալով՝ վարույթն 

իրականացնող մարմինը վերացնում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ 

ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը կամ անձին ազատում է 

ձերբակալումից և այդ մասին ծանուցում իրավասու մարմնին՝ կասկածյալի կամ 

մեղադրյալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունքը 

սահմանափակելու նպատակով: 

6. Գրավի մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալով` քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմինն անմիջապես հանձնարարում է մեղադրյալին 

ազատել կալանքից: 

7. Եթե կասկածյալը կամ մեղադրյալը կատարել է սույն օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարք, գրավը պետության եկամուտ է 

դարձվում դատարանի որոշմամբ՝ դատախազի միջնորդության հիման վրա, իսկ 

քրեական գործը դատարանում քննելիս՝ նաև դատարանի նախաձեռնությամբ: 

Գրավը պետության եկամուտ դարձնելու կամ միջնորդությունը մերժելու մասին 

դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատարան:  

8. Գրավը վերադարձվում է գրավատուին այն դեպքերում, երբ չի ապացուցվել 

սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքներ 

կատարելու հանգամանքը կամ գրավը` որպես խափանման միջոց վերացվել կամ 

փոխվել է: Գրավը վերադարձնելու մասին որոշումն ընդունում է քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմինը` համապատասխան խափանման միջոցը վերացնելու կամ 

փոխելու մասին որոշում կայացնելու հետ միաժամանակ: 

 

Հոդված 147. Երաշխավորության իրականացման կարգը 

  



1. Գտնելով, որ երաշխավորողը վայելում է վստահություն, և կասկածյալի կամ 

մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կարող է կիրառվել անձնական 

երաշխավորությունը կամ կազմակերպության երաշխավորությունը, քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմինը դիմողին, այդ թվում` իրավաբանական անձի 

ներկայացուցչին, ծանոթացնում է կասկածանքի կամ մեղադրանքի 

բովանդակությանը, նրան բացատրում է երաշխավորողի իրավունքները և 

պարտականություններն ու նախազգուշացնում է երաշխավորողի 

պատասխանատվության մասին: Դրանից հետո դիմողն իրավունք ունի հաստատել 

իր խնդրանքը կամ հրաժարվել դրանից: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նախատեսված դատավարական 

գործողությունների կատարումն արտացոլվում է արձանագրությունում: Որպես 

խափանման միջոց անձնական կամ կազմակերպության երաշխավորություն 

ընտրելու դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման մեջ նշվում 

է երաշխավորողը: Համապատասխան որոշման պատճենն անմիջապես հանձնվում 

է երաշխավորողին: 

2.1. Երաշխավորողի կողմից դրամական գումարը ենթակա է մուծման վարույթն 

իրականացնող մարմնի համապատասխան որոշման կայացման պահից երկօրյա  

ժամկետում դատարանի կամ դատախազության դեպոզիտ: 

2.2. Մինչև երաշխավորողի կողմից դրամական գումարը մուծված լինելու 

մասին ապացույցներ ստանալը՝ վարույթն իրականացնող մարմինը ազատության 

մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ կիրառում է ստորագրություն 

չհեռանալու մասին խափանման միջոց: Երաշխավորողի կողմից դրամական 

գումարը մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալով՝ վարույթն իրականացնող 

մարմինը վերացնում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ ստորագրություն 

չհեռանալու մասին խափանման միջոցը կամ անձին ազատում է ձերբակալումից և 

այդ մասին ծանուցում իրավասու մարմնին՝ կասկածյալի կամ մեղադրյալի՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու իրավունքը սահմանափակելու 

նպատակով: 

3. Երաշխավորողի կողմից մուծված դրամական գումարը քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի որոշմամբ վերածվում է պետության եկամուտի, եթե 

երաշխավորողը` Երաշխավորողի կողմից մուծված դրամական գումարը 



դատարանի որոշմամբ՝ մինչդատական վարույթում դատախազի միջնորդության 

հիման վրա, իսկ քրեական գործը դատարանում քննելիս՝ նաև դատարանի 

նախաձեռնությամբ, վերածվում է պետության եկամուտի, եթե երաշխավորողը` 

1) չի կատարել կասկածյալի կամ մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը 

ապահովելու իր պարտավորությունը. 

2) ինքնակամ հրաժարվել է երաշխավորությունից: 

4. Բացի սույն հոդվածի երրորդ մասում նախատեսված դեպքերից, մյուս բոլոր 

դեպքերում դրամական գումարը վերադարձվում է երաշխավորողին: 

5. Երաշխավորողի մուծած դրամական գումարը պետության եկամուտ դարձնելու 

կամ միջնորդությունը մերժելու մասին մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել 

դատական կարգովվերադաս դատարան: 

  

 

Հոդված 151. ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՓՈՓՈԽԵԼԸ և ՎԵՐԱՑՆԵԼԸ 

  

1. Անհրաժեշտության դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 

կողմից խափանման միջոցը կարող է փոխվել: 

Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքներ 

կատարելու կամ սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով 

նախատեսված խափանման միջոցների կիրառման համար անհրաժեշտ 

գործողությունները չկատարելու դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինն 

իրավունք ունի կիրառել սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված նպատակներն ապահովելու համար անհրաժեշտ և պիտանի 

խափանման միջոց, իսկ անհրաժեշտության դեպքում քրեական հետապնդման 

մարմինները կարող են դիմել դատարան՝ անձի նկատմամբ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությամբ: 

2. Խափանման միջոցը վերացվում է, երբ վերանում է դրա անհրաժեշտությունը: 

3. Կալանավորման և գրավի ձևով դատարանի ընտրած խափանման միջոցը 

կարող է փոփոխվել և վերացվել դատարանի կողմից, իսկ քրեական գործով 

մինչդատական վարույթում` նաև դատախազի կողմից: 



Գրավի ձևով դատարանի ընտրած խափանման միջոցը քրեական գործով 

մինչդատական վարույթում կարող է փոփոխվել և վերացվել նաև քննիչի կողմից՝ 

դատախազի համաձայնությամբ: Կալանավորման ձևով դատարանի ընտրած 

խափանման միջոցը կարող է փոփոխվել և վերացվել դատարանի կողմից, իսկ 

քրեական գործով մինչդատական վարույթում` նաև դատախազի կողմից: 

Դատարանի կողմից ընտրված սույն օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-

րդ կետերով նախատեսված խափանման միջոցները քրեական գործով 

մինչդատական վարույթում կարող են վերացվել դատախազի կողմից:  

4. Կալանավորումը` որպես խափանման միջոց վերացնող կամ փոփոխող 

մարմինը այդ մասին նույն օրը տեղեկացնում է կալանավորվածներին պահելու 

վայրի վարչակազմին և նրան է ուղարկում իր համապատասխան որոշման 

պատճենը: 

(151-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
 

Հոդված 259. Մեղադրյալի հետախուզումը 

  

1. Մեղադրյալի հետախուզումը նրա գտնվելու տեղի բացահայտումն է, 

մեղադրյալին ձերբակալելը և վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրությանը 

հանձնելը: 

2. Եթե մեղադրյալի գտնվելու վայրը պարզ չէ, կամ մեղադրյալը թաքնվում է 

քննությունից, ապա քննիչն իր որոշմամբ հետախուզում կատարելը հանձնարարում 

է հետաքննության մարմիններին՝ երկօրյա ժամկետում նշված որոշման հետ 

միաժամանակ վերջիններիս ուղարկելով քրեական գործ հարուցելու, անձին որպես 

մեղադրյալ ներգրավելու, խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ որոշումների 

պատճենները, հետախուզվողի դատվածության ստուգման պահանջագիրը, 

հետախուզվողի անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը, 

ինչպես նաև խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ որոշման պատճենը, եթե 

այդպիսին առկա է: 

3. Քննիչի կողմից մեղադրյալի հետախուզում կարող է հայտարարվել ինչպես 

գործով նախաքննության կատարման ժամանակ, այնպես էլ քրեական գործով 

վարույթը կասեցնելու հետ միաժամանակ: 



4. Հետաքննության մարմինը հետախուզում հայտարարելու մասին որոշումն 

ստանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, կազմում է հետախուզական գործ, որի 

տվյալները եռօրյա ժամկետում հայտնում է քննիչին: 

(259-րդ հոդվածը խմբ. 11.09.18 ՀՕ-386-Ն) 
 

Հոդված 285. Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ
կալանավորման ժամկետը երկարացնելու մասին 

միջնորդությունների քննումը 

(վերնագիրը լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
  

1. Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտության դեպքում դատախազը կամ քննիչը 

միջնորդություն է հարուցում դատարան` խափանման միջոցի այդ տեսակը ընտրելու 

կամ կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու մասին: Միջնորդություն 

հարուցելու որոշման մեջ պետք է շարադրվեն այն շարժառիթները և հիմքերը, որոնց 

հիման վրա առաջացել է մեղադրյալին կալանավորելու անհրաժեշտություն: 

Որոշմանը կցվում են միջնորդության հիմնավորվածությունը հաստատող նյութերը: 

2. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ 

միջնորդություն հարուցելու մասին որոշումը ենթակա է անհապաղ քննման 

նախաքննության կատարման վայրի դատարանում, դատավորի կողմից միանձնյա` 

միջնորդություն ներկայացրած անձի, մեղադրյալի, նրա օրինական ներկայացուցչի, 

պաշտպանի մասնակցությամբ, եթե նա մասնակցում է գործին: Ժամանակին 

ծանուցված ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալի կամ պաշտպանի չներկայանալը 

չի խոչընդոտում միջնորդության քննմանը: Դատարանը պարտավոր է դատական 

նիստի տեղի և ժամանակի մասին պատշաճ ձևով ծանուցել միջնորդություն 

ներկայացրած անձին, մեղադրյալին, նրա օրինական ներկայացուցչին, 

պաշտպանին, եթե նա մասնակցում է գործին: 

Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը դատարանը քննում է 

միջնորդությունը ներկայացրած անձի և հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի 

պաշտպանի մասնակցությամբ, եթե նա մասնակցում է գործին: 



3. Անազատության մեջ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունների քննության դատական 

նիստին նրա մասնակցության հարցը պետք է ապահովի վարույթն իրականացնող 

մարմինը: 

4. Միջնորդությունը քննարկելիս դատավորն իրավունք ունի պահանջել 

միջնորդությունը հիմնավորող լրացուցիչ նյութեր, բացատրություններ: 

5. Քննելով միջնորդությունը` դատավորը որոշում է կայացնում մեղադրյալի 

նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու, կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը երկարացնելու կամ միջնորդությունը մերժելու մասին: Որոշումը 

կայացնելու օրը դատարանը այն ստորագրությամբ հանձնում է կալանավորումը 

որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ կալանքի տակ պահելու ժամկետը 

երկարացնելու մասին միջնորդություն հարուցած անձին, մեղադրյալին, 

պաշտպանին և տուժողին, իսկ դատական նիստին վերջիններիս չներկայանալու 

դեպքում՝ պատշաճ ձևով ուղարկում է նրանց: Որոշումը ենթակա է անհապաղ 

կատարման: 

6. Տվյալ խափանման միջոցն ընտրելու նպատակով հարուցված միջնորդությունը 

դատավորի կողմից մերժելու մասին որոշումից հետո նույն գործով նույն անձին 

կալանավորելու միջնորդությամբ կրկին դատարան դիմելը հնարավոր է միայն 

կալանավորումը հիմնավորող նոր հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում: 

7. Որպես խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու մասին որոշում 

կայացնելու դեպքում մեղադրյալը մնում է կալանքի տակ, քանի դեռ որոշված 

գումարը փաստացի մուծված չէ դատարանի դեպոզիտ: Կալանքը այլ խափանման 

միջոցով փոխարինելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում մեղադրյալը մնում է 

կալանքի տակ, քանի դեռ կալանքից ազատելու համար սույն օրենսգրքի 134-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-7-րդ կետերով նախատեսված խափանման միջոցների 

կիրառման համար անհրաժեշտ գործողությունները կատարված չեն: 

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում գրավը կամ 

երաշխավորության գումարը մուծվում է դատարանի դեպոզիտ:   

(285-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 


