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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈԹՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 
Հոդված 29. Քրեական գործի ընթացքի արձանագրման պարտադիր լինելը 

  
1. Դատավարական գործողությունների ընթացքը և արդյունքները արտացոլվում 

են արձանագրությունում, որը կազմվել է դատավարական գործողության ընթացքում 
կամ դրա ավարտից անմիջապես հետո: 

Դատավարական գործողությունների ընթացքը և արդյունքներն արտացոլվում են 
արձանագրությունում (բացառության սույն օրենսգրքի 209–րդ հոդվածի 3.1–րդ 
մասով նախատեսված դեպքերի), որը կազմվել է դատավարական գործողության 
ընթացքում կամ դրա ավարտից անմիջապես հետո: 

2. Արձանագրությունը գրվում է ձեռքով կամ պատրաստվում տեխնիկական 
միջոցների օգնությամբ: Դատավարական գործողություններ իրականացնելիս կարող 
են կատարվել սղագրում, լուսանկարահանում, կինոնկարահանում, ձայնագրում և 
տեսագրում: 

Լուսանկարչական նեգատիվները և լուսանկարները, կինոժապավենները, 
դիապոզիտիվները, հարցաքննության ձայնագրությունը, տեսաերիզները, 
համակարգչային տեղեկատվության կրիչները, գծագրերը, պլանները, 
ծեփապատճենները, հետքերի դրոշմները, որոնք կազմվել կամ պատրաստվել են 
դատավարական գործողության ընթացքում, կցվում են քրեական գործին: 

Հետաքննության մարմինը կամ քննիչը տեխնիկական միջոցներ կիրառելուց 
առաջ ստուգում է դրանց սարքինությունը: Տեսաձայնագրառումը պետք է 
իրականացվի քննչական գործողություն սկսելու պահից, առանց ընդհատման, 
բացառությամբ անկանխատեսելի տեխնիկական անսարքության կամ այլ օբյեկտիվ 
պատճառների առկայության դեպքերի: Տեսաձայնագրառման ընդհատման դեպքում 
քննչական գործողությունն ընդհատվում է, որի վերաբերյալ կազմվում է առանձին 
արձանագրություն, որտեղ նշվում են ընդհատման պատճառների մասին: Քննչական 
գործողության կատարումը շարունակվում է տեսաձայնագրառումը վերսկսելու 
պահից: Մինչ այդ հետաքննության մարմինը կամ քննիչը միջոցներ է ձեռնարկում 
քննչական գործողության կատարման վայրը, հետքերը և առարկաները 
պահպանելու ուղղությամբ: Տեսաձայնագրառման դեպքում ապահովվում են 
քննչական գործողության ընթացքի ամբողջականությունը, տեսանելիությունը 
(ընդգրկվածությունը, լուսավորությունը և այլն) և լսելիությունը: Տեսաձայնագրառման 
նյութերը ենթակա չեն մոնտաժման կամ այլ կերպ փոփոխության: 

3. Արձանագրությունում նշվում են՝ 
1) դատավարական գործողության իրականացման վայրը, օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, սկսելու և ավարտելու ժամանակը՝ րոպեի ճշտությամբ. 
2) արձանագրությունը կազմողի պաշտոնը և ազգանունը. 
3) դատավարական գործողությանը մասնակցող յուրաքանչյուր անձի 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, անհրաժեշտության դեպքում՝ հասցեն և 
անձնական այլ տվյալներ: 

4. Դատավարական գործողությունները արձանագրություններում նկարագրվում 
են այն հաջորդականությամբ, որով իրականում տեղի են ունեցել: 
Արձանագրությունում նշվում են դրանց կատարման ընթացքում ձեռք բերված և 
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գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքները, շարադրվում են 
դատավարական գործողության մասնակիցների հայտարարությունները: 

Դատավարական գործողությունները արձանագրություններում նկարագրվում են 
այն հաջորդականությամբ, որով իրականում տեղի են ունեցել: Արձանագրությունում 
նշվում են դրանց կատարման ընթացքում ձեռք բերված և գործի համար 
նշանակություն ունեցող հանգամանքները (բացառության սույն օրենսգրքի 209–րդ 
հոդվածի 3.1–րդ մասով նախատեսված դեպքերի), շարադրվում են դատավարական 
գործողության մասնակիցների հայտարարությունները: 

5. Արձանագրությունում նշվում են տեղեկություններ դատավարական 
գործողության ընթացքում կիրառված տեխնիկական միջոցների, դրանց 
օգտագործման կարգի և պայմանների, այն օբյեկտների, որոնց նկատմամբ 
տեխնիկական միջոցները կիրառվել են, և ստացված արդյունքների, ինչպես նաև 
մասնակիցներին տեխնիկական միջոցների կիրառման մասին նախազգուշացնելու 
վերաբերյալ: 

Դատավարական գործողությունների ընթացքում կիրառվող տեխնիկական 
միջոցների օգտագործման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

6. Արձանագրությունը ներկայացվում է դատավարական գործողությանը 
մասնակցած անձանց՝ ծանոթացման համար: Ընդ որում, նշված անձանց 
բացատրվում է արձանագրությունում լրացումներ և ուղղումներ կատարելու իրենց 
իրավունքը: Արձանագրությունում լրացումներ և ուղղումներ կատարելու վերաբերյալ 
բոլոր հայտարարություններն ստորագրում են դատավարական գործողությանը 
մասնակցած անձինք: 

7. Արձանագրությունը ստորագրում են քննիչը և դատավարական գործողությանը 
մասնակցող անձինք: 

Կասկածյալի, մեղադրյալի, տուժողի, վկայի կամ դատավարական 
գործողությանը մասնակցած այլ անձի՝ արձանագրությունը ստորագրելուց 
հրաժարվելու դեպքում քննիչն արձանագրությունում այդ մասին կատարում է 
համապատասխան գրառում, որը հավաստվում է քննիչի, պաշտպանի, 
ներկայացուցչի, օրինական ներկայացուցչի, իրավահաջորդի կամ ընթերակայի 
ստորագրություններով, եթե նրանք մասնակցում են դատավարական 
գործողությանը: 

Արձանագրությունն ստորագրելուց հրաժարվող անձին պետք է հնարավորություն 
տրվի բացատրելու հրաժարման պատճառները կամ պատճառները բացատրելուց 
հրաժարվելը, ինչը նույնպես արձանագրվում է: 

Եթե կասկածյալը, մեղադրյալը, տուժողը կամ վկան ֆիզիկական թերությունների 
կամ առողջական վիճակի կամ անգրագիտության հետևանքով զրկված են 
արձանագրությունն անձամբ ստորագրելու հնարավորությունից, ապա 
արձանագրությունը տվյալ անձին ծանոթության է ներկայացվում պաշտպանի, 
օրինական ներկայացուցչի, ներկայացուցչի կամ ընթերակայի ներկայությամբ, որոնք 
իրենց ստորագրությամբ հաստատում են արձանագրության բովանդակության 
համապատասխանությունն իրականությանը և կասկածյալի, մեղադրյալի, տուժողի 
կամ վկայի կողմից այն ստորագրելու անհնարինությունը: 

8. Արձանագրությունը պետք է պարունակի նաև գրառումներ դատավարական 
գործողության մասնակիցներին իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները 
բացատրելու, պարտականությունները չկատարելու հետևանքները պարզաբանելու, 
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դատավարական գործողության իրականացման ընդհանուր կարգը բացատրելու 
մասին, ինչը հավաստվում է դատավարական գործողության մասնակիցների 
ստորագրությամբ: 

 
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: Այս կարգը չի կիրառվում սույն հոդվածի 3.1-րդ 
մասով նախատեսված դեպքերում 

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: 

3.1. Հարցաքննության ընթացքի ձայնագրման և (կամ) տեսագրման դեպքում, եթե 
քննչական գործողության մասնակիցները չեն առարկում, ապա ցուցմունքները, այդ 
թվում` հարցերը և պատասխանները հարցաքննության արձանագրության մեջ չեն 
արտացոլվում։ Այս դեպքում ձայնագրությունը և (կամ) տեսագրությունն ամրագրվում 
են երկու նյութական կրիչի վրա, որոնք կցվում են հարցաքննության 
արձանագրությանը։ Նյութական կրիչներից մեկը կնքվում է և կարող է բացվել 
դատարանում` սույն օրենսգրքի 337–րդ և 342-րդ հոդվածներով նախատեսված 
դեպքում, իսկ մյուս կրիչը կարող է օգտագործվել քննիչի կամ դատախազի կողմից` 
իրենց դատավարական լիազորություններն իրականացնելու նպատակով։ 
Հարցաքննության ընթացքի ձայնագրության և (կամ) տեսագրության նյութական 
կրիչի կրկնօրինակը դատավարության մասնակիցներին օրենքով սահմանված 
կարգով տրամադրվում է մեղադրական եզրակացություն կազմելուց առաջ՝ գործի 
նյութերին ծանոթացնելու ընթացքում: 

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. 
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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: 

Սույն հոդվածի 3.1-րդ մասում նախատեսված դեպքերում հարցաքննության 
ավարտից հետո քննիչը վերարտադրում է ցուցմունքի ձայնագրությունը և (կամ) 
տեսագրությունը, ինչի մասին նշվում է հարցաքննության արձանագրությունում։ 
Ձայնագրության և (կամ) տեսագրության վերաբերյալ հարցաքննվող անձի 
հայտարարությունները քննիչը կամ հարցաքննվող անձը նշում է հարցաքննության 
արձանագրության մեջ 

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: 

 
Հոդված 337. Մեղադրյալի, ամբաստանյալի ցուցմունքների հրապարակումը 

  
1. Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալի տված ցուցմունքների, նախորդ 

դատական քննության ընթացքում կամ տվյալ դատական քննության ընթացքում 
ամբաստանյալի տված նախորդ ցուցմունքների հրապարակումը, ինչպես նաև այդ 
ցուցմունքների ձայնագրառումների վերարտադրումը թույլատրվում է, եթե` 

1) ամբաստանյալը հրաժարվում է դատական քննության ժամանակ 
ցուցմունքներ տալ մեղադրանքի էության մասին. 

2) էական հակասություններ կան դատական քննության ընթացքում տված 
ցուցմունքների և նախորդ ցուցմունքների միջև: Այս դեպքում ամբաստանյալի 
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ցուցմունքների հրապարակումը հնարավոր է միայն ամբաստանյալի կողմից 
ցուցմունքներ տալուց և առաջադրված հարցերին պատասխանելուց հետո: 

2. Չի թույլատրվում ցուցմունքների ձայնագրառման վերարտադրությունն առանց 
նախապես հրապարակելու մեղադրյալի, ամբաստանյալի այն ցուցմունքները, որոնք 
պարունակվում են համապատասխան հարցաքննության արձանագրությունում կամ 
դատական նիստի արձանագրությունում: 

2. Չի թույլատրվում ցուցմունքների ձայնագրառման վերարտադրությունն առանց 
նախապես հրապարակելու մեղադրյալի, ամբաստանյալի այն ցուցմունքները, որոնք 
պարունակվում են համապատասխան հարցաքննության արձանագրությունում կամ 
դատական նիստի արձանագրությունում: Սույն օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի 3.1-րդ 
մասում նախատեսված դեպքերում դատարանը բացում է հարցաքննության 
ձայնագրության և (կամ) տեսագրության կնքված նյութական կրիչը և վերարտադրում 
է ցուցմունքի ձայնագրությունը և (կամ) տեսագրությունը: 

 
Հոդված 342. Վկայի ցուցմունքների հրապարակումը 

  
1. Հետաքննության, նախաքննության կամ նախորդ դատական քննության 

ընթացքում վկայի տված ցուցմունքների հրապարակումը, ինչպես նաև նրա 
ցուցմունքների ձայնագրառման վերարտադրումը դատական քննության ժամանակ 
թույլատրվում է, երբ վկան դատական նիստից բացակայում է այնպիսի 
պատճառներով, որոնք բացառում են նրա դատարան ներկայանալու 
հնարավորությունը, էական հակասություններ կան այդ ցուցմունքների և 
դատարանում վկայի տված ցուցմունքների միջև, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով 
նախատեսված այլ դեպքերում: 

2. Վկայի ցուցմունքների ձայնագրառման վերարտադրումը հնարավոր է միայն 
նրա հարցաքննության արձանագրությունը կամ դատական նիստի 
արձանագրության այն մասը հրապարակելուց հետո, որտեղ ամրագրված են վկայի 
ցուցմունքները: 

2.Վկայի ցուցմունքների ձայնագրառման վերարտադրումը հնարավոր է միայն 
նրա հարցաքննության արձանագրությունը կամ դատական նիստի 
արձանագրության այն մասը հրապարակելուց հետո, որտեղ ամրագրված են վկայի 
ցուցմունքները։ Սույն օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասում նախատեսված 
դեպքերում դատարանը բացում է հարցաքննության ձայնագրության և (կամ) 
տեսագրության կնքված նյութական կրիչը և վերարտադրում է ցուցմունքի 
ձայնագրությունը և (կամ) տեսագրությունը: 

 
  
 
 

 
 


