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Հոդված 34. Քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքերը 

1.  Հետաքննության մարմինը, քննիչը և դատախազը Քրեական հետապնդման մարմիններն իրենց 
լիազորությունների շրջանակներում հանցագործության մեջ կասկածվող անձին կարող են ձերբակալել, 
հարցաքննել, նրա նկատմամբ կիրառել դատավարական հաոկադրանքի միջոցներ, ինչպես նաև որպես 
մեղադրյալ ներգրավել և մեղադրանք առաջադրել՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով և 
կարգով: 

2.  Դատախազը պարտավոր է դատարանում պաշտպանել մեղադրանքը, քանի դեռ չեն 
հայտնաբերվել քրեական հետապնդումը կամ քրեական գործի վարույթը բացառող հանգամանքներ: 

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. 
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) 
 

Հոդված 282. Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի միջոցներ 
կիրառելու մասին միջնորդությունները 

1.  Դատարանում վարույթն սկսելու հիմք է ծառայում հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ 
դատախազի պատճառաբանված որոշման մեջ պարունակվող միջնորդությունը՝ համապատասխան 
գործողություններ կատարելու մասին թույլտվություն ստանալու համար: 

2.  Որոշման պատճառաբանական մասում պետք է նշվեն տվյալներ այն հանցագործության մասին, 
որի առիթով մտադրություն կա կատարել համապատասխան քննչական գործողություն, ինչպիսի 
տվյալներ պետք է ստացվեն քաղաքացիների հիմնական իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակման հետ կապված այդպիսի գործողությունների արդյունքում, համապատասխան 
գործողությունների կատարման ժամկետը, տեղը, անմիջական կատարողները, արդյունքների 



ամրագրման ձևը, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են դատարանին օրինական և 
հիմնավորված որոշում ընդունելու համար: Եթե այդ նյութերը բավարար չեն, դատավորն իրավունք ունի 
պահանջել՝ լրացնել դրանք: 

(282-րդ հոդվածը փոփ. 16.01.18ՀՕ-6&Ն) 
3. Հետաքննության մարմինը, քննիչը միջնորդություն հարուցելու որոշման պատճենն ուղարկում է հսկող 
դատախազին: Սույն օրենսգրքի 280-րդ հոդվածով նախատեսված դատավարական հարկադրանքի 
միջոց կիրառելու մասին միջնորդություն հարուցելու որոշումը (պատճենը) դատարան եւ հսկող 
դատախազին կարող է ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով: 

 

Հոդված 283. Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի միջոցներ 
կիրառելու մասին միջնորդությունների քննարկման կարգը 

1. Միջնորդությունները քննում է դատավորը միանձնյա, դռնփակ դատական նիստում՝ 
միջնորդությամբ դիմած պաշտոնատար անձի կամ նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ: 

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 միջնորդությունները պետք է քննվեն անհապաղ: 
5.  Միջնորդության քննումն ավարտելուց հետո դատավորը որոշում է կայացնում միջնորդությունը 

բավարարելու կամ մերժելու մասին՝ նշելով բավարարման կամ մերժման հիմքերը: 
(283-րդ հոդվածը լրաց. 25.05.06ՀՕ-91-Ն) 
6.  Որոշումը կայացնեւու օրը դատարանն այն հանձնում է վարույթ իրականացնող մարմնին, ով 

որոշման պատճենն ուղարկում է հսկող դատախազին: 

Հոդված 284. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին 
միջնորդությունների քննարկման կարգը 

1.  Անձանց նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ 
հաղորդումների գաղտնիության իրավունքի սահմանափակում նախատեսող օպերատիվ- 
հետախուզական միջոցառումները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խոսակցության մասնակիցներից 
կամ հաղորդակցվողներից մեկը նախապես դրանք լսելու կամ վերահսկելու համաձայնություն է տվել, 
կարող են իրականացվել միայն դատարանի որոշմամբ: 

2.  Սույն հոդվածով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու 
թույլտվություն է տալիս այդպիսի միջոցառումների իրականացման կամ դրանց իրականացման համար 
միջնորդող մարմնի գտնվելու վայրի դատարանը: 

3.  Սույն հոդվածով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու 
թույլտվություն տալու համար հիմք է օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 
մարմնի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը, որում պարունակվում է միջնորդություն՝ այդ 



միջոցառումների իրականացման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ: Որոշման մեջ նշվում են 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման իրականացման հիմքերը, այն տվյալները, որոնք 
նախատեսվում է ստանալ դրա արդյունքում, միջոցառման իրականացման տեղը և ժամկետը, ինչպես 
նաև այն բոլոր տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են դատարանին՝ որոշում կայացնելու համար: Որոշմանը 
կցվում են բոլոր այն նյութերը, որոնք հիմնավորում են օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման 
իրականացման անհրաժեշտությունը: Որոշումը և դրան կցվող նյութերը դատարան է ներկայացվում 
օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի կամ նրա տեղակալի 
կողմից: 

4.  Միջնորդությունը քննարկում է դատավորը միանձնյա, դռնփակ դատական նիստում՝ 
միջնորդությունը ներկայացնող պաշտոնատար անձի կամ նրա ներկայացուցչի 
մասնակցությամբ: Միջնորդությունը պետք է քննարկվի և որոշում կայացվի այն ստացվելուց հետո՝ 12 
ժամվա ընթացքում: 
4. Միջնորդությունը քննարկում է դատավորը միանձնյա: Միջնորդության քննարկմանը միջնորդություն 
ներկայացրած պաշտոնատար անձը կամ նրա ներկայացուցիչը մասնակցում է դատարանի պահանջով 
կամ միջնորդություն ներկայացրած պաշտոնատար անձի նախաձեռնությամբ: Միջնորդությունը պետք է 
քննարկվի եւ որոշում կայացվի այն ստացվելուց հետո` 12 ժամվա ընթացքում: 
5. Դատավորի պահանջով նրան են ներկայացվում նաև օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 
իրականացման անհրաժեշտությունը հիմնավորող այլ նյութեր՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա 
պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի խախտման վտանգ կամ, երբ դրանով կարող են 
բացահայտվել օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների հաստիքային 
գաղտնի աշխատակիցները և այդ մարմինների հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձինք, 
համապատասխան տեղեկությունների ստացման աղբյուրները և դրանց ստացման եղանակները: 
Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն իրականացնելու հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու 
նպատակով դատավորը կարող է համապատասխան պաշտոնատար անձից պահանջել 
բացատրություններ և լրացուցիչ նյութեր: 
6. Հարցի քննարկման արդյունքներով դատարանը որոշում է կայացնում օպերատիվ- հետախուզական 
միջոցառումն իրականացնելու՝ թույլտվություն տալու կամ միջնորդությունը մերժելու մասին՝ նշելով 
բավարարման կամ մերժման հիմքերը: Համապատասխան նյութերը դատարանը վերադարձնում է 
օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնին: 
7. Դատարանի որոշման գործողության ժամկետը հաշվարկվում է դրա կայացման օրվանից և չի կարող 
գերազանցել վեց ամիսը, եթե որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: Օպերատիվ- հետախուզական 
միջոցառումն իրականացնելու ժամկետը կարող է երկարացվել օպերատիվ- հետախուզական 
գործունեություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի՝ նման միջնորդություն պարունակող հիմնավորված 
որոշման հիման վրա, սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 
8. Այն դեպքերում, երբ սույն հոդվածով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման 
իրականացման հապաղումը կարող է հանգեցնել տեռորիստական ակտի կատարմանը, կամ հնարավոր 
են Հայաստանի Հանրապետության պետական, ռազմական կամ բնապահպանական անվտանգությանն 
սպառնացող իրադարձություններ կամ գործողություններ, օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն 
իրականացնող մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա թույլատրվում է նման միջոցառումների 
իրականացումը՝ 48 ժամվա ընթացքում այդ մասին ծանուցելով դատարանին՝ նրան ներկայացնելով սույն 
հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը: Այն դեպքերում, երբ դատարանը բավարար չի 
համարում սույն հոդվածով սահմանված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման իրականացման 
հիմքերը, դրա իրականացումն անմիջապես դադարեցվում է, իսկ դրա իրականացման արդյունքում ձեռք 
բերված տեղեկությունները և նյութերը ենթակա են անհապաղ ոչնչացման: Հակառակ դեպքում՝ 
դատարանը որոշում է կայացնում օպերատիվ- հետախուզական միջոցառման իրականացումը 
թույլատրելու մասին՝ սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 
(284-րդ  հոդվածի 1-րդ  մասը  ճանաչվել է ՀՀ  Սահմանադրության 23-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերին 
հակասող և անվավեր 28.11.2010 ՍԴՈ – 926  որոշմամբյ   


