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Հոդված 23. Մրցակցությունը քրեական դատավարության ընթացքում 
1. Քրեական դատավարությունն իրականացվում է մրցակցության սկզբունքի հիման վրա: 

Մրցակցություն սկզբունքից շեղում թույլատրվում է համաձայնեցման և համագործակցության 
վարույթներում: 

2. Քրեական հետապնդումը, պաշտպանությունը և գործի լուծումը տարանջատված են. դրանք 
իրականացնում են տարբեր մարմիններ և անձինք: 

3. Դատարանը հանդես չի գալիս մեղադրանքի կամ պաշտպանության կողմում և արտահայտում 
է միայն իրավունքի շահերը: 

4. Քրեական գործը քննող դատարանը, պահպանելով օբյեկտիվությունը և անկողմնակալությունը, 
մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերի համար ստեղծում է գործի հանգամանքների 
բազմակողմանի և լրիվ հետազոտման անհրաժեշտ պայմաններ: Դատարանը կաշկանդված չէ 
կողմերի կարծիքներով և իրավունք ունի սեփական նախաձեռնությամբ անհրաժեշտ միջոցներ 
ձեռնարկել քրեական գործով ճշմարտությունը բացահայտելու համար: 

5. Քրեական դատավարությանը մասնակցող կողմերը քրեական դատավարական 
օրենսդրությամբ օժտված են իրենց դիրքորոշումը պաշտպանելու հավասար հնարավորություններով: 
Դատարանը դատավճիռը հիմնավորում է միայն այն ապացույցներով, որոնց հետազոտման 
ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրի համար ապահովվել են հավասար պայմաններ: 

6. Քրեական դատավարության ընթացքում կողմերն իրենց դիրքորոշումը, այն պաշտպանելու 
եղանակները և միջոցներն օրենքի շրջանակներում ընտրում են ինքնուրույն` անկախ դատարանից, 
այլ մարմիններից և անձանցից: Դատարանը, կողմի միջնորդությամբ, սույն օրենսգրքով սահմանված 
կարգով, աջակցում է նրան ձեռք բերելու անհրաժեշտ նյութեր: 

7. Դատարանն ապահովում է առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարաններում գործի 
քննությանը կողմերի մասնակցության իրավունքը: Վճռաբեկ դատարանում գործի քննությանը ներկա 
գտնվելու իրավունք ունի բողոք բերած անձը: 

8. Դատարանում քրեական գործի քննությանը կողմերի մասնակցությունը պարտադիր է: 
Դատարանում քրեական գործի քննությանը մեղադրանքի կողմը ներկայացնում է մեղադրողը: 
 

Հոդված 31. Քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմքերը 
  
1. Քրեական գործով վարույթը դատախազի, քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ ամբողջությամբ 

կամ համապատասխան մասով կարող է կասեցվել, եթե` 
1) հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավվի որպես մեղադրյալ. 
2) մեղադրյալը թաքնվել է քննությունից կամ դատից, կամ նրա գտնվելու վայրն այլ 

պատճառներով պարզված չէ. 
3) մեղադրյալը կամ այն անձը, որին գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու բավարար հիմքեր 

կան, օգտվում է քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից. 
4) մեղադրյալը ծանր հիվանդ է կամ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից 

դուրս, որոնց պատճառով չի կարող մասնակցել քրեական գործով վարույթին, եթե առանց նրա 
մասնակցության քրեական գործով հետագա վարույթն անհնար է. 

5) գործում է անհաղթահարելի ուժ, որը ժամանակավորապես խոչընդոտում է քրեական գործով 
հետագա վարույթին: 

6) մեղադրյալի հետ կնքվել է մինչդատական համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր: 
2. Քրեական գործով վարույթը դատարանի նախաձեռնությամբ կամ դատավարության 

մասնակիցների միջնորդության հիման վրա դատարանի որոշմամբ կարող է կասեցվել, եթե 
դատարանը գտնում է, որ կիրառման ենթակա օրենքը կամ այլ իրավական ակտը հակասում է 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը: Այս դեպքում դատարանն իրավունք ունի 
կասեցնել գործի վարույթը և դիմել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան: 

3. Այս հիմքով գործի վարույթը կասեցնելու` դատավարության մասնակիցների 
միջնորդությունները բավարարվում կամ մերժվում են դատարանի որոշմամբ, որը կայացման պահից 
տասնօրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել վերադաս դատարան: 

4. Քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել անհրաժեշտ հնարավոր բոլոր 
դատավարական գործողությունները կատարելուց հետո: 

5. Քրեական գործով վարույթը կասեցվում է` մինչև այն կասեցնելու հիմք ծառայած 
հանգամանքները վերացնելը: Դրանց վերացումից հետո այն վերսկսվում է դատախազի, քննիչի կամ 
դատարանի որոշմամբ: 



6. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված հիմքով կասեցված գործով վարույթը 
վերսկսվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի կողմից որոշում 
կայացվելուց հետո: 

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքով կասեցված գործով վարույթը 
վերսկսվում է համագործակցությունը դադարեցվելուց կամ մեղադրյալի կողմից մինչդատական 
համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունների պատշաճ 
կատարումը հաստատող փաստական տվյալներ ձեռք բերելուց հետո: 

(31-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 10.06.14 ՀՕ-48-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. 
31) ստորագրել մինչդատական համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր. 
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 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 54. Դատախազի լիազորությունները քրեական գործը կամ նյութը դատարանում
քննելիս 

  
1. Քրեական գործը դատարանի կողմից քննելիս մեղադրողը լիազորված է` 
1) հայտնել բացարկներ. 
2) հարուցել միջնորդություններ. 
3) կարծիք հայտնել դատավարության մյուս մասնակիցների հարուցած միջնորդությունների 

վերաբերյալ. 
4) ներկայացնել ապացույցներ, հետաքննության մարմնին նրա համար պարտադիր 

հանձնարարություններ տալ ապահովելու դատարանին ապացույցներ ներկայացնելը. 
5) մասնակցել գործի նյութերի հետազոտմանը. 
6) բողոքել մյուս կողմի անօրինական գործողությունների դեմ. 
7) առարկել նախագահողի անօրինական գործողությունների դեմ. 
8) պահանջել դատական նիստի արձանագրության մեջ գրառումներ կատարելու իր նշած 

հանգամանքների մասին. 
9) հրաժարվել մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելուց. 
10) դատարանում հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը, առաջին ատյանի և վերաքննիչ 

դատարանում հանդես գալ ճառով և ռեպլիկայով, իսկ վճռաբեկ դատարանում` ներկա գտնվել 
նիստին. 

11) բողոքարկել դատարանի դատավճիռները, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում` 
դատարանի այլ որոշումներ. 

12) օգտվել սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններից: 
2. Դատարանի նիստին մասնակցող դատախազը պարտավոր է` 



1) ենթարկվել դատարանի նիստում սահմանված կարգ ու կանոնին և նախագահողի իրավաչափ 
կարգադրություններին. 

11) դիրքորոշում հայտնել համաձայնեցման վարույթ կիրառելու միջնորդության վերաբերյալ. 
2) կատարել սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
3. Դատարանի կողմից քրեական գործեր և դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ 

կապված հարցեր քննելիս դատախազի մասնակցությունը պարտադիր է: 
(54-րդ հոդվածը լրաց. 13.06.06 ՀՕ-67-Ն, փոփ. 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 համաձայնեցման վարույթ կիրառելու 
միջնորդությամբ.161) մինչև գործի դատաքննությունն սկսելը հանդես գալ դատական քննության 
արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությամբ. 

162) հսկող դատախազին միջնորդել կիրառելու համագործակցության վարույթ. 
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. 

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 69. Պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը 
  
1. Քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, երբ` 
1) այդպիսի ցանկություն հայտնել է կասկածյալը կամ մեղադրյալը. 
2) կասկածյալի կամ մեղադրյալի համար դժվար է ինքնուրույն իրականացնել պաշտպանության 

իր իրավունքը` համր, կույր, խուլ լինելու, խոսքի, լսողության, տեսողության ֆունկցիաների այլ էական 
խանգարման, երկարատև ծանր հիվանդության, ինչպես նաև տկարամտության, բացահայտ մտավոր 
անզարգացածության, այլ ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով. 



3) կասկածյալի կամ մեղադրյալի մոտ առկա է հոգեկան հիվանդություն կամ ժամանակավոր 
հիվանդագին հոգեկան խանգարում. 

4) կասկածյալը կամ մեղադրյալը չի տիրապետում կամ ոչ բավարար չափով է տիրապետում 
քրեական դատավարության լեզվին. 

5) հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ մեղադրյալն անչափահաս է. 
6) մեղադրյալը ժամկետային ծառայության զինծառայող է. 
7) կասկածյալների կամ մեղադրյալների շահերի միջև կան հակասություններ, և նրանցից մեկը 

պաշտպան ունի. 
8) քրեական հետապնդումն իրականացվում է այն անձի նկատմամբ, որին վերագրվում է 

քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքի կատարում անմեղսունակության վիճակում. 
9) կասկածյալը կամ մեղադրյալն անգործունակ է. 
10) ներկայացվել է համաձայնեցման կամ համագործակցության վարույթ կիրառելու 

միջնորդություն.10) դատական քննության արագացված կարգի կիրառման դեպքում. 
11) դատարանը կիրառում է սույն օրենսգրքի 314.1-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով 

նախատեսված սանկցիան։ 
2. Քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է` 
1) կասկածյալի կամ մեղադրյալի կողմից պաշտպան ունենալու ցանկություն հայտնելու պահից` 

սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքում. 
2) համապատասխանաբար` կասկածյալին ձերբակալման մասին քրեական հետապնդման 

մարմնի որոշումը, ձերբակալման արձանագրությունը կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին 
որոշումը հայտարարելու կամ մեղադրանք առաջադրելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 2-րդ, 
4-րդ, 5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

3) հիվանդությունը հայտնաբերելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով 
նախատեսված դեպքում. 

4) մեղադրանք առաջադրելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 6-րդ և 8-րդ կետերով 
նախատեսված դեպքերում. 

5) այդպիսի հանգամանքներ հայտնաբերելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով 
նախատեսված դեպքում. 

6) այդպիսի հանգամանքներ հայտնաբերելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կետով 
նախատեսված դեպքում. 

7) միջնորդություն ներկայացնելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 10-րդ կետով 
նախատեսված դեպքում. 

8) սանկցիան կիրառելու պահից` սույն հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետով նախատեսված 
դեպքում: 

3. Պաշտպան ունենալու` կասկածյալի կամ մեղադրյալի արտահայտած ցանկությունը քրեական 
գործով վարույթին պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը կանխորոշող հանգամանք չէ, եթե 
նրանք ունեցել են նշանակված պաշտպան, սակայն հայտարարել են պաշտպանից հրաժարվելու 
մասին, որն ընդունել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը: 

4. Քրեական գործով վարույթին պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունն ապահովում է 
քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը: 

5. Սույն հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետով նախատեսված դեպքում դատարանը չի ընդունում 
պաշտպանից ամբաստանյալի հրաժարումը և սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով նշանակում է 
պաշտպան կամ պահպանում է նշանակված պաշտպանի լիազորությունները: 

(69-րդ հոդվածը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, լրաց. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, փոփ, լրաց. 05.02.09 ՀՕ-45-Ն) 
 

Հոդված 119. ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԱՎԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԵՂԵՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
1. Դատարանի դատավճռում, ինչպես նաև քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին որոշման 

մեջ իրեղեն ապացույցների հարցի լուծումը կատարվում է հետևյալ կանոնների պահպանմամբ` 
1) հանցագործության գործիքները, ինչպես նաև շրջանառությունից հանված առարկաները 

բռնագրավվում և հանձնվում են համապատասխան պետական հիմնարկներին, իսկ արժեք 
չներկայացնելու դեպքում` ոչնչացվում են. 

2) արժեք չներկայացնող իրերը ոչնչացվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ 
շահագրգռված անձանց միջնորդության դեպքում` կարող են հանձնվել նրանց. 

3) դրամը, այլ արժեքները և մյուս առարկաները, որոնք օրինական տիրապետումից դուրս են եկել 
հանցագործության կամ օրենքով չթույլատրված այլ գործողությունների հետևանքով, հանձնվում են 
տիրապետողին, սեփականատիրոջը կամ նրանց իրավահաջորդներին. 

4) հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված դրամը, այլ արժեքները և մյուս առարկաները 
դատարանի դատավճռով ուղղվում են դատական ծախսերի հատուցմանը, հանցագործությամբ 
պատճառված վնասի հատուցմանը, իսկ եթե հայտնի չէ վնաս կրած անձը, որպես եկամուտ` 
հանձնվում են պետությանը. 



5) իրեղեն ապացույց հանդիսացող փաստաթղթերը պահվում են գործի հետ միասին` վերջինիս 
պահելու ամբողջ ժամանակամիջոցում, կամ հանձնվում են շահագրգիռ կազմակերպություններին և 
քաղաքացիներին: 

2. Համաձայնեցման և համագործակցության վարույթների կիրառման դեպքում սույն հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված կանոնները կիրառելի են, եթե համաձայնության արձանագրությամբ կամ 
մինչդատական համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

(119-րդ հոդվածը փոփ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն) 
 
Հոդված 277. 

 
Գործը դատարան ուղարկելը 

  
1. Հաստատելով մեղադրական եզրակացությունը` դատախազը գործն ուղարկում է այն 

դատարան, որին գործն ընդդատյա է: Համաձայնեցման վարույթԴատական քննության արագացված 
կարգ կիրառելու դեմ առարկելու դեպքում դատախազը մեղադրական եզրակացությունը 
հաստատելու հետ միաժամանակ նշում է նաև այդ մասին: Համագործակցության վարույթի դեպքում 
դատախազը գործը դատարան ուղարկելիս հարուցում է միջնորդություն համագործակցության 
վարույթով դատաքննության հատուկ կարգ կիրառելու մասին։ 

2. Գործը դատարան ուղարկելու մասին դատախազն անմիջապես տեղեկացնում է մեղադրյալին 
և պաշտպանին, տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին և 
նրանց ներկայացուցիչներին` պարզաբանելով, որ հետագայում նրանք իրավունք ունեն իրենց 
դիմումները և միջնորդություններն ուղարկել դատարան: 

3. Միաժամանակ, դատախազը մեղադրյալին, իսկ միջնորդության դեպքում նաև պաշտպանին, 
տուժողին և դատավարության այլ պատշաճ մասնակիցներին ստորագրությամբ հանձնում է 
մեղադրական եզրակացության և դրան կցված հավելվածների հաստատված պատճենները: Եթե 
մեղադրական եզրակացության մեջ կամ դրան կցված հավելվածներում կատարվել են 
փոփոխություններ, ապա մեղադրական եզրակացությունը ներկայացվում է միայն վերջին 
խմբագրությամբ: Եթե դատախազի որոշմամբ մեղադրական եզրակացությունը փոփոխվել է, ապա 
ներկայացվում է նաև դատախազի համապատասխան որոշման պատճենը: 

4. Քրեական դատավարության լեզվին չտիրապետող մեղադրյալին և պաշտպանին հանձնվում են 
թարգմանչի կողմից ստորագրված մեղադրական եզրակացության և դրան կցված հավելվածների 
հաստատված թարգմանությունները: 

(277-րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն) 
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Հոդված 3751.  Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու հիմքը 

1. Դատարանը համաձայնեցման վարույթ կիրառում է ոչ մեծ, միջին ծանրության կամ 
ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող ամբաստանյալի  միջնորդության հիման վրա: 

2. Ամբաստանյալը  համաձայնեցման վարույթ կիրառելու միջնորդություն կարող է 
ներկայացնել քրեական գործը դատարան ուղարկելու պահից մինչև դատաքննությունն սկսվելը: 

3. Մինչ դատաքննությունն սկսելը մեղադրողը կարող է փոխել համաձայնեցման վարույթի 
վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը հաստատելիս իր հայտնած դիրքորոշումը: 

4. Համաձայնեցման վարույթ չի կարող կիրառվել, եթե՝ 
1) ամբաստանյալն իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայն չէ․ 
2) ամբաստանյալը չունի պաշտպան կամ միջնորդությունը ներկայացրել է առանց 

պաշտպանի հետ խորհրդակցելու. 
3) ամբաստանյալը չի գիտակցում միջնորդության բնույթը կամ դրա հետևանքները. 
4) առերևույթ հիմնավորվում է, որ միջնորդությունը ներկայացվել է ոչ կամավոր, այդ թվում՝ 

խոշտանգման կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 
այլ բռնության կամ սպառնալիքի կամ ոչ իրավաչափ խոստման ազդեցությամբ.  

5) վարույթում ներգրավված մի քանի ամբաստանյալներից առնվազն մեկն առարկում է 
համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեմ. 

6) համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեմ փաստարկված առարկում է մեղադրողը. 
7) առերևույթ հիմնավորվում է, որ հանցագործությամբ պատճառված վնասը հատուցված չէ 

և համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեմ առարկում է տուժողը։ 



 

Հոդված 3752. Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդության լուծումը 

1. Դատարանը բավարարում է համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդությունը, 
եթե առկա է սույն օրենսգրքի 3751-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքը, բացակայում են 
սույն օրենսգրքի 3751-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված` համաձայնեցման վարույթի 
կիրառումը բացառող հանգամանքները: 

2. Ամբաստանյալի միջնորդությունը բավարարելու դեպքում դատարանը կողմերի 
բանակցությունների համար սահմանում է առավելագույնը մեկամսյա  ժամկետ: 

3. Դատարանը համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդությունը մերժում է 
որոշմամբ: 

 

Հոդված 3753. Համաձայնության վերաբերյալ բանակցությունները 

1. Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու մասին միջնորդությունը բավարարելուց հետո 
մեղադրողը համաձայնության գալու նպատակով բանակցություններ է սկսում ամբաստանյալի և նրա 
պաշտպանի հետ:  

2. Այն դեպքում, երբ հանցագործությամբ պատճառված վնասը հատուցված չէ, սակայն 
տուժողը չի առարկել համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեմ, մեղադրողը  տուժողի 
համաձայնությամբ նրան ներգրավում է բանակցություններին: Տուժողը մասնակցում է միայն 
հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման բնույթի և չափի վերաբերյալ 
բանակցություններին: Պետությանը պատճառված վնասի դեպքում պետության անունից 
բանակցություններում հանդես է  գալիս մեղադրողը: 

3. Կողմերը բանակցում են հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման բնույթի և 
չափի, ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառման ենթակա պատժի (պատժատեսակի և պատժաչափի), 
այն կրելու նպատակահարմարության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով սահմանված՝ բռնագանձման ենթակա գույքի և դրա չափի 
վերաբերյալ, եթե այդպիսին առկա է։  

4. Բանակցությունների արդյունքում կողմերը պետք է համաձայնության գան հատուցման 
ենթակա վնասի բնույթի և չափի, ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառման ենթակա պատժի 
(պատժատեսակի և պատժաչափի)՝ ներառյալ այն կրելու նպատակահարմարության հարցի շուրջ:  

5. Բանակցությունների արդյունքում կողմերը կարող են համաձայնության գալ բռնագանձման 
ենթակա գույքի և դրա չափի շուրջ:  

6. Բանակցությունների արդյունքում համաձայնության գալու դեպքում կողմերը կազմում են 
համաձայնության մասին արձանագրություն, որում նշվում են՝  

1) արձանագրությունը կազմելու տեղը և ժամանակը. 
2) մեղադրողի անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը. 
3) ամբաստանյալի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը, ամիսը, օրը և 

ծննդավայրը, բնակության հասցեն, քաղաքացիությունը, կրթությունը, մայրենի լեզուն, աշխատանքի 
կամ ուսման վայրը, ամբաստանյալի մոտ դատվածության առկայությունը, ինչպես նաև այլ 
վերաբերելի տեղեկություններ. 

4) պաշտպանի անունը և ազգանունը. 
5) տուժողի անունը և ազգանունը, եթե տուժողը մասնակցել է համաձայնության կայացմանը. 
6) ամբաստանյալի  նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը և դրա կիրառման ժամկետը. 
7) ամբաստանյալին ներկայացված մեղադրանքի փաստական նկարագրությունը և արարքի 

իրավական գնահատականը. 
8) հատուցված կամ հատուցման ենթակա վնասի բնույթը և չափը, եթե այդպիսին առկա է եղել

․  
9)  համաձայնեցված պատիժը (պատժատեսակը և պատժաչափը)՝ ներառյալ այն կրելու 

նպատակահարմարության հարցը. 
10) բռնագանձման ենթակա գույքը և դրա չափը, եթե այդ հարցերի շուրջ կողմերը եկել են 

համաձայնության: 
7. Բանակցություններին մեկից ավելի ամբաստանյալների մասնակցության դեպքում նրանցից 

յուրաքանչյուրի հետ կնքվում է առանձին համաձայնություն: 
8. Հանցագործությունների համակցության դեպքում արձանագրության մեջ առանձին նշվում 

են յուրաքանչյուր հանցագործության համար համաձայնեցված պատժի տեսակը և չափը, ինչպես նաև 
վերջնական պատժի տեսակը և չափը: Բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցված պատիժը 
պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի Ընդհանուր 
մասով սահմանված  պահանջներին:  



9. Համաձայնությունը համարվում է կնքված կողմերի կողմից համաձայնության մասին 
արձանագրությունը ստորագրելու պահից: 

10. Համաձայնության մասին արձանագրության մեկական օրինակ մեղադրողը հանձնում է 
դատարանին և բանակցությունների մյուս մասնակիցներին: 

11. Սույն հոդվածի 4-րդ մասում սահմանված հարցերի վերաբերյալ համաձայնության չգալու 
դեպքում դատարանը գործի քննությունը շարունակում է ընդհանուր կարգով: 

 

Հոդված 3754. Համաձայնության մասին արձանագրությունը ստանալուց հետո դատարանի 
գործողությունները 

1.   Համաձայնեցման վարույթով գործի քննությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի 41-րդ, 42-
րդ և 45-րդ գլուխներով նախատեսված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն գլխի պահանջները: 

2. Համաձայնության մասին արձանագրությունն ընդունելուց հետո դատարանը որոշում է 
կայացնում դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու մասին: 

3. Եթե համաձայնության մասին արձանագրությունը չի համապատասխանում օրենքով 
սահմանված վերաբերելի պահանջներին, դատարանը, մատնանշելով թերությունները, 
համաձայնության մասին արձանագրությունը որոշմամբ վերադարձնում է կողմերին՝ սահմանելով 
թերությունները վերացնելու մինչև տասնհինգօրյա ժամկետ։ 

4. Դատարանը որոշմամբ չի ընդունում համաձայնության մասին արձանագրությունը և 
ընդհանուր կարգով շարունակում է գործի քննությունը, եթե՝ 

1) ամբաստանյալին մեղսագրվող արարքը ակնհայտորեն կատարվել է ամբաստանյալ 
չհանդիսացող այլ անձի կողմից,  

2) ամբաստանյալին մեղսագրված արարքին տրված իրավական գնահատականն 
ակնհայտորեն չի համապատասխանում մեղադրանքի փաստական հանգամանքներին, 

3) դատարանի սահմանած ժամկետում չեն վերացվում համաձայնության մասին 
արձանագրությունը վերադարձնելու մասին որոշմամբ նշված թերությունները կամ կրկին 
ներկայացվելու դեպքում թույլ են տրվում նոր թերություններ: 

 

Հոդված 3755. Համաձայնեցման վարույթով դատաքննությունը 

1. Հատուկ կարգով դատաքննությունն անցկացվում է ամբաստանյալի, նրա պաշտպանի, 
մեղադրողի, իսկ բանակցություններին մասնակցելու դեպքում` նաև տուժողի պարտադիր 
մասնակցությամբ:  

2. Դատաքննությունն սկսվում է մեղադրողի կողմից համաձայնության մասին 
արձանագրության հրապարակմամբ:  

3. Համաձայնության մասին արձանագրության հրապարակումից հետո դատարանն 
ամբաստանյալին հարցնում է, թե արդյոք նրան պարզ է կնքված համաձայնության բովանդակությունը 
և արդյոք նա համաձայն է դրա հետ: Այնուհետև դատարանը պարզում է, թե արդյոք ամբաստանյալն 
արտահայտել է իր իրական կամքը, գիտակցում է կնքված համաձայնության հետևանքները, պնդում է 
արդյոք կնքված համաձայնությունը և այն, որ համաձայնությունը չի կնքել բռնության, սպառնալիքի 
կամ հարկադրանքի այլ միջոցի ազդեցության հետևանքով: 

4. Դատարանը պաշտպանին և մեղադրողին հարցնում է, թե արդյոք նրանք պնդում են 
կնքված համաձայնությունը: 

5. Դատարանը տուժողին հարցնում է, թե արդյոք նա պնդում է կնքված համաձայնությունը` 
հատուցման ենթակա վնասի չափի մասով: 

6. Եթե դատարանը պարզում է, որ համաձայնության մասին արձանագրությամբ 
ամբաստանյալը չի արտահայտել իր իրական կամքը, չի գիտակցել կնքված համաձայնության 
հետևանքները, չի պնդում կնքված համաձայնությունը կամ չի պնդում, որ համաձայնությունը չի 
կնքվել բռնության, սպառնալիքի կամ հարկադրանքի այլ միջոցի ազդեցության հետևանքով, կամ եթե 
մինչև դատարանի` խորհրդակցական սենյակ հեռանալը կողմերից որևէ մեկը հրաժարվում է կնքված 
համաձայնությունից, ապա դատարանը որոշում է կայացնում գործի քննությունն ընդհանուր կարգով 
շարունակելու  մասին: 

7. Համաձայնեցման մասին արձանագրությունը հետազոտելուց հետո դատարանը հեռանում է 
խորհրդակցական սենյակ՝ նախապես հայտարարելով դատավճռի հրապարակման վայրը, տարին, 
օրը և ժամը։ 

 

Հոդված 3756. Համաձայնեցման վարույթով դատավճիռ կայացնելը 



1. Համաձայնեցման վարույթի արդյունքում դատարանը սույն օրենսգրքով սահմանված 
կարգով կայացնում է մեղադրական դատավճիռ` հաշվի առնելով սույն հոդվածով նախատեսված 
առանձնահատկությունները:  

2. Մեղադրական դատավճիռը պարունակում է համաձայնության մասին արձանագրության 
տեքստի բառացի շարադրանքը: 

3. Այն հարցերը, որոնք համաձայնեցվել են կողմերի միջև, մեղադրական դատավճռով 
դատարանը լուծում է՝ ըստ համաձայնության մասին արձանագրության:  

4.  Եթե առկա է քաղաքացիական հայց, ապա այն թողնվում է առանց քննության:  
5. Սույն օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-8-րդ կետերով նախատեսված դատական 

ծախսերն ամբաստանյալից ենթակա չեն բռնագանձման: 
6. Դատավճիռը հրապարակելուց հետո դատավորը կողմերին պարզաբանում է նաև 

դատավճիռը բողոքարկելու` սույն օրենսգրքով նախատեսված սահմանափակումները: 
 

Հոդված 3757. Համաձայնեցման վարույթով դատավճռի բողոքարկման սահմանները 

1. Սույն օրենսգրքի 3756-րդ հոդվածին համապատասխան կայացված դատավճիռը կարող է 
բողոքարկվել սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, սակայն այն չի կարող բողոքարկվել սույն 
օրենսգրքի 395-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով: 

 
Բ Ա Ժ Ի Ն  91 
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ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՀԵՏ 

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԿԱՄ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
  
Հոդված 3751. Արագացված կարգի կիրառման հիմքերը 
  
1. Եթե մեղադրողը մեղադրական եզրակացությունում չի առարկել արագացված կարգ կիրառելու դեմ, 
ապա ամբաստանյալը կամ մեղադրյալն իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայնվելու 
դեպքում իրավունք ունի միջնորդելու արագացված դատական քննության կարգ կիրառելու մասին 
այն հանցագործություններով, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով 
նախատեսված պատիժը չի գերազանցում 10 տարի ժամկետով ազատազրկումը: 
Մինչև դատաքննությունն սկսելը մեղադրողը դատարանի առաջարկությամբ կարող է իր 
դիրքորոշումը փոխել, թեպետ արագացված կարգ կիրառելու դեմ առարկել է մեղադրական 
եզրակացությունում: 
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքում դատարանը կիրառում է դատական 
քննության արագացված կարգ, եթե` 
1) ամբաստանյալը գիտակցում է իր կողմից ներկայացված միջնորդության բնույթը և հետևանքները, և 
2) միջնորդությունը ներկայացված է կամավոր, և 
3) պաշտպանի հետ խորհրդակցելուց հետո, եթե ամբաստանյալն ունի այդպիսին: 
3. Դատարանը, գտնելով, որ ամբաստանյալի կողմից միջնորդություն ներկայացնելիս չեն 
պահպանվել սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասերով նախատեսված պայմանները, որոշում է 
ընդունում ընդհանուր կարգով դատաքննություն անցկացնելու մասին: 
Դատարանը արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությունը մերժում է նաև, եթե պարզում է, որ 
ամբաստանյալի արարքի իրավաբանական որակումը ճիշտ չէ: Այս դեպքում դատարանն իր 
նախաձեռնությամբ սույն օրենսգրքի 3091  հոդվածի հինգերորդ մասով սահմանված կարգով և 
ժամկետով հետաձգում է դատական նիստը` առաջարկելով գլխավոր դատախազին կամ նրա 
տեղակալին վերահաստատելու մեղադրական եզրակացությունը: Ամբաստանյալի կամ մեղադրյալի 
անմեղսունակության առնչությամբ հիմնավոր կասկածների առկայության դեպքում դատարանը 
մերժում է արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությունը՝ անցնելով ընդհանուր կարգով գործի 
քննությանը: 
Այն դեպքում, երբ տուժողը փաստարկված առարկում է դատարանում արագացված կարգ կիրառելու 
միջնորդության դեմ, ապա դատարանը կարող է որոշում կայացնել ընդհանուր կարգով 
դատաքննություն անցկացնելու մասին: 
4. Դատարանը դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու մասին ամբաստանյալի 
միջնորդությունը մերժելու դեպքում կայացնում է որոշում: 



5. Միևնույն գործով մի քանի ամբաստանյալների կամ մեղադրյալների դեպքում, եթե նրանցից թեկուզ 
մեկն առարկում է դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու դեմ, ապա գործի քննությունը 
կատարվում է ընդհանուր կարգով։ 
6. Եթե տվյալ գործով հարուցված է նաև քաղաքացիական հայց, և ամբաստանյալը (մեղադրյալը) կամ 
քաղաքացիական պատասխանողը ընդունում է այն, ապա դատարանը դատավճռով բավարարում է 
նաև քաղաքացիական հայցը, եթե այն չի հակասում օրենքին: Այդ դեպքում դատարանը պետք է 
լրացուցիչ պարզի, թե արդյոք հայցի ընդունումը կամավոր է, և արդյոք այն վերաբերում է այլ անձանց 
իրավունքներին: Դատարանը, գտնելով, որ հայցի ընդունումը հակասում է օրենքին կամ կամավոր չէ 
կամ վերաբերում է այլ անձանց իրավունքներին, հայցը թողնում է առանց քննության` 
քաղաքացիական հայցվորին բացատրելով քաղաքացիական դատավարության կարգով հայց 
ներկայացնելու նրա իրավունքը: 
Իսկ այն դեպքում, երբ ամբաստանյալը կամ քաղաքացիական պատասխանողը քաղաքացիական 
հայցը չի ընդունում, ապա դատարանը քաղաքացիական հայցը թողնում է առանց քննության` 
քաղաքացիական հայցվորին բացատրելով քաղաքացիական դատավարության կարգով հայց 
ներկայացնելու նրա իրավունքը:  
(3751 -ին հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, լրաց. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, 21.03.18 ՀՕ-177-Ն) 
  
Հոդված 3752. Միջնորդություն ներկայացնելու կարգը 
  
1. Ամբաստանյալը (մեղադրյալը) դատական քննության արագացված կարգով անցկացնելու 
միջնորդություն կարող է ներկայացնել քրեական գործը դատարան ուղարկելու պահից մինչև 
դատաքննությունն սկսվելը: 
2. Ներկայացված միջնորդությունը դատարանում պետք է հաստատվի պաշտպանի ներկայությամբ և 
նրա հետ խորհրդակցելուց հետո: Այն դեպքում, երբ ամբաստանյալը (մեղադրյալը) ներկայացրել է 
արագացված կարգ կիրառելու միջնորդություն և չունի պաշտպան, ապա դատարանը պարտավոր է 
ամբաստանյալին ապահովել պաշտպանով: Եթե ամբաստանյալին հնարավոր չէ անհապաղ 
ապահովել պաշտպանով, ապա դատարանը պաշտպանի մասնակցությունն ապահովելու 
նպատակով դատական նիստը հետաձգում է: Եթե ամբաստանյալը հրաժարվում է պաշտպան 
ունենալուց, ապա դատարանը արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությունը մերժում է` անցնելով 
ընդհանուր կարգով գործի քննությանը: 
(3752 -րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն) 
  
Հոդված 3753. Արագացված կարգով դատական քննություն անցկացնելու և դատավճիռ 

կայացնելու կարգը 
  
1. Արագացված կարգով դատական քննությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի 41, 42, 44 և 45 
գլուխներով նախատեսված կարգով` հաշվի առնելով սույն հոդվածի պահանջները: 
2. Դատական քննությունն արագացված կարգով անցկացնելու մասին ամբաստանյալի 
միջնորդության քննությունը սկսվում է մեղադրողի կողմից ամբաստանյալին առաջադրված 
մեղադրանքի ներկայացմամբ: 
3. Դատավորը հարցեր է տալիս ամբաստանյալին համոզվելու համար` պարզ է արդյոք նրան 
առաջադրված մեղադրանքը, համաձայն է արդյոք նա մեղադրանքի հետ, պնդում է արդյոք 
արագացված կարգով դատական քննություն անցկացնելու մասին միջնորդությունը, արդյոք 
միջնորդությունը ներկայացվել է կամավոր, մինչև միջնորդությունը ներկայացնելը արդյոք 
խորհրդակցել է պաշտպանի հետ (եթե ամբաստանյալն ունի այդպիսին), գիտակցում է արդյոք 
արագացված կարգով դատական քննություն անցկացնելու հետևանքները: 
4. Հարցերի արդյունքում դատարանը, համոզվելով, որ առկա են սույն օրենսգրքի 3751 հոդվածով 
նախատեսված պայմանները, որոշում է կայացնում արագացված կարգով դատական քննություն 
անցկացնելու մասին: Հակառակ դեպքում դատական քննությունն իրականացվում է ընդհանուր 
կարգով: 
5. Դատարանը արագացված կարգով դատական քննություն անցկացնելիս քրեական գործով ձեռք 
բերված ապացույցների ընդհանուր կարգով սահմանված հետազոտություն չի կատարում: Սակայն 
ուսումնասիրում է ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և 
պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները: 
6. Դատարանը արագացված կարգով դատական քննության արդյունքում մեղադրական դատավճիռ 
կայացնելիս նշանակում է պատիժ, որը չի կարող գերազանցել կատարված հանցագործության 
համար նախատեսված առավել խիստ պատժի երկու երրորդը, իսկ եթե առավել խիստ պատժի երկու 
երրորդը փոքր է տվյալ հանցագործության համար նախատեսված առավել մեղմ պատժից` ապա 
առավել մեղմ պատիժը: 
7. Դատավճիռը հրապարակելուց հետո դատավորը կողմերին պարզաբանում է դատավճիռը 
բողոքարկելու` սույն օրենսգրքի 46 գլխով նախատեսված իրավունքը և կարգը: 
8. Սույն օրենսգրքի 168 հոդվածի առաջին մասի 2-8-րդ կետերով նախատեսված դատական 
ծախսերն ամբաստանյալից ենթակա չեն բռնագանձման: 



(3753 -րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն) 
  
Հոդված 3754. Դատավճռի բողոքարկման սահմանները 
  
Դատավճիռը, որը կայացվել է սույն օրենսգրքի 3753 հոդվածին համապատասխան, կարող է 
բողոքարկվել սույն օրենսգրքով նախատեսված կարգով, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 395 
հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի: 
(3754 -րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն) 
(բաժինը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն) 
 

ԳԼՈՒԽ 452. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ 

 

Հոդված 3758. Համագործակցության վարույթի նպատակը և կիրառելու հիմքը 

1. Համագործակցության վարույթը կիրառվում է ծանր, առանձնապես ծանր, քրեական 
ենթամշակույթին առնչվող կամ կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումն ապահովելու 
նպատակով: 

2. Համագործակցության վարույթը կարող է նախաձեռնվել մեղադրյալի կողմից 
համագործակցության համաձայնագիր կնքելու մասին գրավոր միջնորդություն (այսուհետ` 
համագործակցության միջնորդություն) ներկայացնելու դեպքում: 
       3. Հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի կողմից համագործակցության միջնորդությունը 
պետք է վերաբերի իրեն վերագրվող հանցագործության ծանրությանը համարժեք կամ առավել ծանր 
այն հանցագործությանը, որն առնչվում է մեղադրվող անձին առաջադրված մեղադրանքին, և 
առերևույթ կատարվել է այլ անձի կողմից, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 
դեպքերի: 

4. Հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի կողմից համագործակցության միջնորդությունը 
կարող է վերաբերել նաև իրեն վերագրվող հանցագործության ծանրությանը համարժեք կամ առավել 
ծանր՝ քրեական ենթամշակույթին առնչվող կամ կոռուպցիոն այն հանցագործությանը, որն առերևույթ 
կատարվել է իր կամ այլ անձի կողմից: 

 
 

Հոդված 3759. Համագործակցության միջնորդություն ներկայացնելու կարգը 

1. Համագործակցության միջնորդությունը ներկայացվում է հսկող դատախազին և 
ստորագրվում է մեղադրյալի ու նրա պաշտպանի կողմից: 

2. Համագործակցության միջնորդությունը կարող է ներկայացվել անձին որպես մեղադրյալ 
ներգրավելու պահից մինչև նախաքննության ավարտի մասին հայտարարելը: 

3. Համագործակցության միջնորդության մեջ նշվում է, որ մեղադրյալը համաձայն է իրեն 
առաջադրված մեղադրանքի հետ և այն, թե ինչում է արտահայտվելու մեղադրյալի 
համագործակցության բնույթը, ինչպես նաև այն գործողությունները, որոնք մեղադրյալը 
պարտավորվում է կատարել հանցագործության բացահայտումն ապահովելուն աջակցելու 
նպատակով: 

4. Համագործակցության միջնորդությունը մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանի կողմից հսկող 
դատախազին հանձնվում է քննիչի միջոցով: Եթե միջնորդությունը ներկայացնելու պահին 
մեղադրյալը պաշտպան չունի, ապա քննիչը միջոցներ է ձեռնարկում վարույթին պաշտպանի 
մասնակցությունն ապահովելու համար և մեղադրյալին հնարավորություն է ընձեռում պաշտպանի 
հետ քննարկել միջնորդությունը: 

5. Մեղադրյալի և պաշտպանի կողմից ստորագրված միջնորդությունը ստանալուց հետո երեք 
օրվա ընթացքում քննիչն այն հանձնում է հսկող դատախազին՝ կցելով դրա բավարարման կամ 
մերժման վերաբերյալ իր գրավոր դիրքորոշումը: 

6. Նույն վարույթով մեկից ավելի մեղադրյալների կողմից մինչդատական 
համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր (այսուհետ՝ համագործակցության 
համաձայնագիր) կնքելու ցանկություն արտահայտելու դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրը 
ներկայացնում է համագործակցության առանձին միջնորդություն: 

 

Հոդված 37510. Համագործակցության միջնորդության լուծումը 



1. Համագործակցության միջնորդությունը և դրա վերաբերյալ քննիչի դիրքորոշումն 
ստանալուց հետո երեք օրվա ընթացքում հսկող դատախազը որոշում է կայացնում 
համագործակցության միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու մասին: 

2. Համագործակցության միջնորդությունը մերժվում է, եթե այն չի համապատասխանում սույն 
օրենսգրքի 3758-3759-րդ հոդվածներում սահմանված պայմաններին, կամ եթե հսկող դատախազը 
տվյալ համագործակցությունը համարում է ոչ անհրաժեշտ:  

 

Հոդված 37511. Համագործակցության համաձայնագիր կազմելու կարգը 

1. Համագործակցության միջնորդությունը բավարարելու դեպքում հսկող դատախազը 
մեղադրյալի և նրա պաշտպանի մասնակցությամբ կազմում է համագործակցության համաձայնագիր: 

2. Համագործակցության համաձայնագրի մեջ նշվում են` 
1) այն կազմելու տեղը և ժամանակը. 
2) հսկող դատախազի անունը, ազգանունը և պաշտոնը. 
3) մեղադրյալի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը, ամիսը, օրը և ծննդավայրը, 

բնակության հասցեն, քաղաքացիությունը, կրթությունը, աշխատանքի կամ ուսման վայրը, 
դատվածության առկայությունը, ինչպես նաև այլ վերաբերելի տեղեկություններ. 

4) մեղադրյալի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը և դրա ժամկետը. 
5) պաշտպանի անունը, ազգանունը և վարույթին նրա մասնակցության հիմքը. 
6) մեղադրյալին ներկայացված մեղադրանքի փաստական նկարագրությունը և արարքի 

իրավական գնահատականը. 
7) համագործակցության բնույթը և այն գործողությունները, որոնք մեղադրյալը 

պարտավորվում է կատարել համագործակցության նպատակին հասնելու համար. 
8) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի Ընդհանուր մասով սահմանված  

պահանջներին համապատասխան համաձայնեցված պատիժը (պատժատեսակը և պատժաչափը)՝ 
ներառյալ այն կրելու նպատակահարմարության հարցը. 

9) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով բռնագանձման 
ենթակա գույքը և դրա չափը, եթե այդպիսին առկա է ու դրա շուրջ ձեռք է բերվել համաձայնություն․ 

10) մեղադրյալի գրավոր տեղեկացումն այն մասին, որ համագործակցությունից հրաժարվելու 
դեպքում համագործակցության արդյունքում ստացված փաստական տվյալները կարող են 
օգտագործվել որպես ապացույց. 

11) մեղադրյալի գրավոր հայտարարությունն այն մասին, որ համագործակցության 
համաձայնագիրը կնքում է կամավոր, գիտակցում է դրա բնույթն ու հետևանքները, համաձայնագրի 
կնքումը խոշտանգման կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող 
վերաբերմունքի կամ այլ բռնության կամ սպառնալիքի կամ ոչ իրավաչափ խոստման ազդեցության 
արդյունք չէ: 

3. Համագործակցության նպատակին հասնելու համար մեղադրյալի կողմից կատարվող 
գործողությունները կարող են ներառել, բայց չեն սահմանափակվում հանցակիցների բացահայտման, 
բռնագանձման ենթակա գույքի պատկանելիության, գտնվելու վայրի կամ դրա հնարավոր 
փոխակերպման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրմամբ։ 

4. Եթե առկա է հանցագործությամբ պատճառված վնաս, որը հատուցված չէ 
համաձայնագիրը կնքելու պահին և որն առաջացել է միայն տվյալ մեղադրյալի գործողությունների 
արդյունքում, ապա համագործակցության համաձայնագրում նշվում է նաև այդ վնասը լրիվ 
հատուցելու մեղադրյալի պարտականությունը:  

5. Եթե մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ մեղադրյալի հետ կապված այլ անձի 
անվտանգության սպառնալիքի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան անձի 
նկատմամբ ձեռնարկել սույն օրենսգրքով նախատեսված պաշտպանության միջոցներ, ապա այդ 
մասին նշվում է համագործակցության համաձայնագրում: 

6. Համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրում են հսկող դատախազը, մեղադրյալը և 
պաշտպանը: Համագործակցության համաձայնագրի մեկական օրինակ հանձնվում է մեղադրյալին և 
պաշտպանին:  

7. Համագործակցության համաձայնագիր կնքելու մասին մեկից ավելի մեղադրյալների 
միջնորդություններ բավարարելու դեպքում, հսկող դատախազը նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կնքում 
է առանձին համաձայնագիր: 

8. Համագործակցության վարույթով իրականացվող նախաքննության ընթացքում 
համագործակցության համաձայնագիրը կողմերի համաձայնությամբ կարող է փոփոխվել կամ 
լրացվել՝ սույն հոդվածով սահմանված պահանջների պահպանմամբ: 

 

Հոդված 37512. Համագործակցության վարույթով իրականացվող նախաքննությունը 



1. Համագործակցության վարույթով նախաքննությունն իրականացվում է սույն օրենսգրքով 
սահմանված ընդհանուր կարգով՝ հաշվի առնելով սույն գլխով նախատեսված կանոնները: 

2. Համագործակցության համաձայնագիր կազմելուց հետո տվյալ մեղադրյալի վերաբերյալ 
վարույթն անջատվում է: Անջատված վարույթի նյութերին պարտադիր կցվում են 
համագործակցության միջնորդությունը, դրա վերաբերյալ քննիչի կարծիքը, միջնորդությունը 
բավարարելու մասին հսկող դատախազի որոշումը, ինչպես նաև համագործակցության 
համաձայնագիրը: 

3. Մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ մեղադրյալի հետ կապված այլ անձի 
անվտանգության սպառնալիքի առկայության դեպքում քննիչը որոշում է կայացնում սույն հոդվածի 2-
րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը կնքված փակ ծրարում պահելու, ինչպես նաև 
համապատասխան անձի նկատմամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված պաշտպանության միջոցներ 
ձեռնարկելու մասին: 

4. Նախաքննության ավարտից հետո քննիչը, սույն օրենսգրքի 272-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով, քրեական գործը հանձնում է հսկող դատախազին՝ մեղադրական եզրակացությունը 
հաստատելու և մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդություն 
կազմելու համար: 

 

Հոդված 37513. Համագործակցությունից հրաժարվելը 

1. Մինչև համագործակցության համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունների 
կատարումը մեղադրյալն իրավունք ունի գրավոր դիմումով հրաժարվել համագործակցությունից: Այդ 
դեպքում հսկող դատախազի որոշմամբ համագործակցությունը դադարեցվում է, և քրեական գործով 
վարույթը շարունակվում է սույն օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր կարգով:  

 

Հոդված 37514. Համագործակցության համաձայնագիր կնքած մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության 
հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությունը 

1. Սույն օրենսգրքի 274-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում հսկող 
դատախազը, ուսումնասիրելով քննիչից ստացած քրեական գործը, ինչպես նաև մեղադրյալի կողմից 
համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականությունների պատշաճ կատարումը հաստատող 
փաստական տվյալները, հաստատում է մեղադրական եզրակացությունը և իրավասու դատարան 
միջնորդություն է հարուցում մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության հատուկ կարգ կիրառելու 
մասին, կամ որոշմամբ մերժում է այդպիսի միջնորդությամբ վարույթի նյութերը դատարանին 
հանձնելը, եթե մեղադրյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականությունների չեն 
կատարվել կամ կատարվել են ոչ պատշաճ: 

2. Միջնորդության մեջ նշվում են` 
1) մեղադրյալի համագործակցության բնույթն ու սահմանները. 
2) հանցագործության բացահայտումն ապահովելու համար մեղադրյալի 

համագործակցության նշանակությունը. 
3) մեղադրյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականությունների պատշաճ 

կատարումը հաստատող փաստական տվյալները. 
4) համաձայնեցված պատիժը (պատժատեսակն ու պատժաչափը)՝ ներառյալ այն կրելու 

նպատակահարմարության հարցը. 
5) բռնագանձման ենթակա գույքը և դրա չափը, եթե այդպիսին առկա է ու դրա շուրջ ձեռք է 

բերվել համաձայնություն. 
6) մեղադրյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ նրա հետ կապված այլ անձի նկատմամբ 

կիրառված պաշտպանության միջոցները, դրանց հիմքերը և նպատակը: 
3. Միջնորդության պատճենը հանձնվում է մեղադրյալին և նրա պաշտպանին, ովքեր 

իրավունք ունեն դրա վերաբերյալ իրենց նկատառումները ներկայացնել դատարանին: 
4. Մեղադրյալին և պաշտպանին հանձնվում է մեղադրյալի նկատմամբ դատաքննության 

հատուկ կարգ կիրառելու միջնորդությամբ քրեական գործը դատարանին հանձնելը մերժելու մասին 
որոշումը, որը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին՝ այն ստանալու պահից յոթնօրյա 
ժամկետում: Մինչև բողոքի լուծումը քրեական գործը չի կարող ուղարկվել դատարան: 

 

Հոդված 37515. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու 
հիմքը և պայմանները 

1. Համագործակցության վարույթով գործի քննությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի 
41-րդ, 42-րդ և 45-րդ գլուխներով նախատեսված կարգով` հաշվի առնելով սույն գլխի պահանջները: 



2. Դատարանը մինչև դատաքննությունն սկսելը քննարկում է համագործակցության 
համաձայնագիր կնքած ամբաստանյալի նկատմամբ դատաքննությունը հատուկ կարգով 
անցկացնելու հարցը, եթե դատախազը քրեական գործը դատարանին հանձնելիս նման 
միջնորդություն է հարուցել: 

3. Դատարանը բավարարում է դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու 
միջնորդությունը, եթե համոզվում է, որ` 

1) համագործակցության համաձայնագիրն ամբաստանյալի կողմից կնքվել է կամավոր, 
նա գիտակցում է համաձայնագրի կնքման հետևանքները և պնդում է, որ համաձայնագիրը չի կնքել 
բռնության, սպառնալիքի կամ հարկադրանքի այլ միջոցի ազդեցության հետևանքով. 

2) համագործակցության համաձայնագիրն ամբաստանյալի կողմից կնքվել է պաշտպանի 
մասնակցությամբ և սույն գլխով նախատեսված մյուս պահանջների պահպանմամբ. 

3) ամբաստանյալը համաձայն է իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ. 
4) ներկայացվել են ամբաստանյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած 

պարտականությունները պատշաճ կատարելու մասին առերևույթ բավարար փաստական տվյալներ. 
5) ամբաստանյալի համագործակցությունը չի հանգել մինչև համագործակցությունն իրեն 

մեղսագրվող արարքի կատարմանը բացառապես իր մասնակցության մասին տվյալներ հայտնելուն. 
6) առկա չեն ակնհայտ տվյալներ այն մասին, որ ամբաստանյալին մեղսագրվող արարքը նա 

չի կատարել. 
7) առկա չեն ակնհայտ տվյալներ այն մասին, որ ամբաստանյալին մեղսագրված արարքին 

տրված իրավական գնահատականը չի համապատասխանում մեղադրանքի փաստական 
հանգամանքներին: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պայմաններից մեկի բացակայության 
դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը 
մերժելու և գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին: 

5. Դատախազի միջնորդությունը բավարարելու դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում 
դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելու մասին:  

 

Հոդված 37516. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը 

1. Համագործակցության վարույթով հատուկ կարգով դատաքննությունն անցկացվում է  
ամբաստանյալի, նրա պաշտպանի, մեղադրողի և տուժողի պարտադիր մասնակցությամբ: 

2. Դատաքննությունն սկսվում է մեղադրողի կողմից համագործակցության համաձայնագրի 
հրապարակմամբ: Մեղադրողը դատարանին ներկայացնում է ամբաստանյալի համագործակցության 
փաստը և պարզաբանում, թե հատկապես ինչում է դա արտահայտվել:  

3. Ամբաստանյալը և պաշտպանն իրավունք ունեն իրենց նկատառումները հայտնել 
ամբաստանյալի համագործակցության բնույթի և այլ էական հանգամանքների վերաբերյալ: 

4. Դատաքննության ընթացքում հետազոտվում են համագործակցության 
համաձայնագիրը և այն փաստական տվյալները, որոնք հաստատում են՝ 

1) ամբաստանյալի համագործակցության բնույթն ու սահմանները. 
2) ամբաստանյալի կողմից համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները պատշաճ 

կատարելը. 
3) հանցագործության բացահայտումն ապահովելու գործում ամբաստանյալի հետ 

համագործակցության դերը և նշանակությունը. 
4) համագործակցության արդյունքում ամբաստանյալի, նրա մերձավոր ազգականի կամ 

ամբաստանյալի հետ կապակցված այլ անձի անվտանգության սպառնալիքի աստիճանը: 
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փաստական տվյալները հետազոտելուց հետո 

դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ՝ նախապես հայտարարելով դատավճռի 
հրապարակման վայրը, տարին, օրը և ժամը: 

 

Հոդված 37517. Համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելը 

1. Համագործակցության վարույթի արդյունքում դատարանը սույն օրենսգրքով 
սահմանված կարգով կայացնում է մեղադրական դատավճիռ` հաշվի առնելով սույն հոդվածով 
նախատեսված առանձնահատկությունները:  

2. Դատավճռում շարադրվում են` 
1) ամբաստանյալին մեղսագրվող հանցանքի փաստական նկարագրությունը և իրավական 

գնահատականը. 
2) ամբաստանյալի կողմից համագործակցության  համաձայնագրով ստանձնած 

պարտականությունները կատարելու վերաբերյալ դատարանի հետևությունները, ինչպես նաև այդ 
հետևությունները հաստատող փաստական տվյալները. 



3) համագործակցության նպատակին հասնելու վերաբերյալ դատարանի հետևությունները, 
ինչպես նաև այդ հետևությունները հաստատող փաստական տվյալները: 

3. Հետազոտված փաստական տվյալներով ամբաստանյալի կողմից համագործակցության  
համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականությունների կատարումը, ինչպես նաև 
համագործակցության նպատակին հասնելը հաստատված համարելու դեպքում դատարանը 
ամբաստանյալի նկատմամբ կայացնում է մեղադրական դատավճիռ: Այն հարցերը, որոնք 
համաձայնեցվել են կողմերի միջև, մեղադրական դատավճռով դատարանը լուծում է՝ ըստ 
համագործակցության համաձայնագրի:  

4. Սույն օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-8-րդ կետերով նախատեսված դատական 
ծախսերն ամբաստանյալից ենթակա չեն բռնագանձման: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանգամանքները չհաստատվելու դեպքում 
դատարանը որոշում է կայացնում գործի քննությունը վերսկսելու և ընդհանուր կարգով դատական 
քննություն անցկացնելու մասին:  

6. Դատավճիռը հրապարակելուց հետո դատավորը կողմերին պարզաբանում է նաև 
դատավճիռը բողոքարկելու` սույն օրենսգրքով նախատեսված սահմանափակումները: 

 

Հոդված 37518. Համագործակցության վարույթով դատավճռի բողոքարկման սահմանները և դրա 
վերանայման առանձնահատկությունները 

1. Համագործակցության վարույթով կայացված դատավճիռը կարող է բողոքարկվել սույն 
օրենսգրքով սահմանված կարգով, սակայն այն չի կարող բողոքարկվել սույն օրենսգրքի 395-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով: 

2. Եթե ամբաստանյալի նկատմամբ սույն գլխի կանոններին համապատասխան  կայացված 
դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերվում է, որ նա քրեական հետապնդման 
մարմնին դիտավորյալ հայտնել է սուտ տեղեկություններ կամ թաքցրել է որևէ էական տեղեկություն 
կամ խոչընդոտել է համագործակցության արդյունքում բացահայտված հանցագործության հետագա 
քննությանը, ապա դատավճիռը ենթակա է վերանայման սույն օրենսգրքի 491-րդ գլխով սահմանված 
կարգով: 

 

Հոդված 3761 . Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի բողոքարկումը 
  
Վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա են՝ 
1) առաջին ատյանի դատարանների՝ գործն ըստ էության լուծող օրինական ուժի մեջ չմտած 

դատական ակտերը. 
2) առաջին ատյանի դատարանների՝ գործն ըստ էության լուծող օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտերն այն բացառիկ դեպքերում, երբ գործի նախորդ դատական քննության ընթացքում 
թույլ են տրվել նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնարար խախտումներ, 
որոնց արդյունքում ընդունված դատական ակտը խաթարում է արդարադատության բուն էությունը. 

2.1) առաջին ատյանի դատարանների` գործն ըստ էության լուծող օրինական ուժի մեջ մտած 
դատական ակտերը` նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով. 

3) առաջին ատյանի դատարանների՝ գործով վարույթը կասեցնելու որոշումները. 
4) առաջին ատյանի դատարանների՝ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու, փոփոխելու 

կամ վերացնելու, սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում` խուզարկության, առգրավման, 
բժշկական հաստատությունում անձանց տեղավորման, ինչպես նաև նամակագրության, 
հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության 
իրավունքի սահմանափակման մասին որոշումները. 

41) առաջին ատյանի դատարանի՝ համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ 
կարգով անցկացնելը մերժելու և գործի քննությունն ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին 
որոշումը. 

5) առաջին ատյանի դատարանի՝ հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, 
օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ իրականացնող մարմինների որոշումների և 
գործողությունների (անգործության) դեմ բողոքների կապակցությամբ կայացված որոշումները. 

6) հանձնման մասին դատարանի որոշումները. 
7) սույն օրենսգրքի 49 գլխով նախատեսված հարցերի կապակցությամբ դատարանի կայացրած 

որոշումները. 
8) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ այլ դատական ակտեր: 
(3761-րդ հոդվածը լրաց. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, 26.12.08 ՀՕ-237-Ն, փոփ. 05.02.09 ՀՕ-45-Ն) 
(3761-րդ հոդվածի 4-րդ կետն այն մասով, որ չի նախատեսում որպես խափանման միջոց ընտրված 

կալանքը փոփոխելու կամ վերացնելու միջնորդությունները մերժելու մասին որոշումների 



վերաքննության կարգով անմիջական բողոքարկման հնարավորություն, ճանաչվել 
է Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասին, 61-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 75 և 81-րդ 
հոդվածներին հակասող 06.11.19 ՍԴՈ-1487 որոշմամբ: 

 Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավադրույթի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ 
է սահմանվել 2020 թվականի ապրիլի 15-ը:) 
 

Հոդված 379. Վերաքննիչ բողոք բերելու ժամկետը 
  
1. Վերաքննիչ բողոք բերվում են՝ 
1) առաջին ատյանի դատարանների` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը` 

հրապարակվելու օրվանից հետո` մեկամսյա ժամկետում. 
2) սույն օրենսգրքի 3761 հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում՝ դատական ակտը` 

օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից վեցամսյա ժամկետում. 
2.1) սույն օրենսգրքի 376.1 հոդվածի 2.1-րդ կետով նախատեսված դեպքում` սույն օրենսգրքի 

426.3 և 426.4 հոդվածներով սահմանված ժամկետներում. 
3) առաջին ատյանի դատարանի՝ կալանավորման, կալանքի ժամկետի երկարաձգման, 

բժշկական հաստատությունում անձանց տեղավորման մասին որոշումները՝ հրապարակվելու պահից 
հնգօրյա ժամկետում, իսկ գործն ըստ էության չլուծող մյուս ակտերը՝ հրապարակվելու պահից 
տասնօրյա ժամկետում: 

31) առաջին ատյանի դատարանի՝ համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ 
կարգով անցկացնելը մերժելու և գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին 
որոշումը՝ հրապարակվելու պահից հնգօրյա ժամկետում: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 13.09.19 ՀՕ-155-Ն) 
(379-րդ հոդվածը լրաց. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, լրաց. 26.12.08 ՀՕ-237-Ն, 

փոփ. 13.09.19 ՀՕ-155-Ն) 
(379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետն այնքանով, որքանով ժամկետային սահմանափակում է 

նախատեսում անձի իրավական վիճակի բարելավմանն ուղղված առաջին ատյանի դատարանի գործն 
ըստ էության լուծող դատական ակտի վերանայման համար, երբ գործի նախորդ դատական քննության 
ընթացքում թույլ են տրվել նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնարար 
խախտումներ, որոնց արդյունքում ընդունված դատական ակտը խաթարում է արդարադատության 
բուն էությունը, ճանաչվել է Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածների 1-ին մասերին, 69-րդ և 78-
րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր 23.10.2018 ՍԴՈ-1431 որոշմամբ:) 
 

Հոդված 385. Վերաքննիչ դատարանում գործի քննության սահմանները 
  
1. Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և 

հիմնավորումների սահմաններում: 
2. Բացառությամբ սույն օրենսգրքի 451 և 452 գլուխների451  գլխի կանոններով քննված գործերի, 

վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է գործում եղած, իսկ սույն օրենսգրքի 382 
հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ նաև լրացուցիչ ներկայացվող 
ապացույցներով: 

3. Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ առաջին ատյանի դատարանում 
հաստատված փաստական հանգամանքները ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ այն դեպքի, 
երբ բողոքում վիճարկվում է որևէ փաստական հանգամանք, և վերաքննիչ դատարանը հանգում է 
այն եզրակացության, որ տվյալ փաստական հանգամանքի վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս 
առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտ սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում վերաքննիչ 
դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստական հանգամանք կամ 
հաստատված չհամարելու ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված փաստական 
հանգամանքը, եթե առաջին ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցների հիման վրա 
կամ սույն օրենսգրքի 382 հոդվածի երրորդ մասին համապատասխան` լրացուցիչ ներկայացված 
ապացույցներով հնարավոր է հանգել նման եզրակացության: 

4. Եթե առաջին ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների հիման վրա դատական 
ակտում եզրակացության չի հանգել որևէ փաստական հանգամանքի վերաբերյալ, ինչը պարտավոր 
էր անել, ապա վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստական 
հանգամանք, եթե առաջին ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցների հիման վրա 
կամ սույն օրենսգրքի 382 հոդվածի երրորդ մասին համապատասխան` լրացուցիչ ներկայացված 
ապացույցներով հնարավոր է հանգել նման եզրակացության: 

(385-րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն) 
 

Հոդված 388. Վերաքննիչ դատարանում գործերի քննությունն սկսելու ժամկետները 



  
1. Վերաքննիչ բողոքի հիման վրա ստացված գործերի քննությունը վերաքննիչ դատարանն 

սկսում է քրեական գործը կամ նյութը ստանալու օրվանից հետո` 15 օրվա ընթացքում: Հարգելի 
պատճառների առկայության դեպքում գործը քննող դատարանի որոշմամբ այդ ժամկետը կարող է 
երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան 10 օրով: 

11.  Վերաքննիչ դատարանում առաջին ատյանի դատարանի՝ համագործակցության վարույթով 
դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով 
շարունակելու մասին որոշման դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննությունը սկսվում և ավարտվում է 
նյութը ստանալու օրվանից՝ երեք օրվա ընթացքում: Հարգելի պատճառների առկայության դեպքում 
գործը քննող դատարանի որոշմամբ այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան հինգ 
օրով: 

2. Վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է գործը քննել և որոշում կայացնել ողջամիտ ժամկետում: 
Գործի քննության ողջամիտ ժամկետը որոշելիս հաշվի է առնվում նաև առաջին ատյանի 
դատարանում գործի քննության ժամկետը: 

(388-րդ հոդվածը խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն) 
 

Հոդված 390. Վերաքննիչ դատարանում գործի քննության կարգը 
  
1. Վերաքննիչ դատարանում գործերի քննությունը կատարվում է սույն գլխում շարադրված 

կանոններով, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության համար սահմանված 
կանոններով, բացառությամբ վճռաբեկ դատարանում բողոքի քննության գրավոր ընթացակարգով 
սահմանված կարգի: 

2. Գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին կողմերը ծանուցվում են: 
3. Դատական նիստին պարտադիր մասնակցում են` 
1) դատախազը. 
2) ամբաստանյալը, որը ներկայացրել է բողոքը, կամ որի շահերի պաշտպանության համար 

բողոք է ներկայացրել պաշտպանը կամ օրինական ներկայացուցիչը, կամ երբ բողոք է բերել 
դատախազը` ոչ հօգուտ դատապարտյալի. 

3) պաշտպանը` սույն օրենսգրքի 69 հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 
4. Դատավարության մյուս մասնակիցների չներկայանալը չի խոչընդոտում գործը քննելուն և 

դատական ակտ կայացնելուն: 
41. Վերաքննիչ դատարանում առաջին ատյանի դատարանի՝ համագործակցության վարույթով 

դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով 
շարունակելու մասին որոշման դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը քննելու օրվա մասին նախապես 
իրազեկ կողմի չներկայանալը չի խոչընդոտում դատական ստուգումն իրականացնելուն:  

(390-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, լրաց. 24.06.20 ՀՕ-344-Ն) 
(24.06.20 ՀՕ-344-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթ) 

 

Հոդված 4141 Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը կամ առանց քննության թողնելը 
(վերնագիրը խմբ. 10.06.14 ՀՕ-48-Ն) 
  
1. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե վճռաբեկ բողոքը չի համապատասխանում սույն 

օրենսգրքի 407 հոդվածի պահանջներին։ 
2. Վճռաբեկ բողոքը թողնվում է առանց քննության, եթե՝ 
1) վճռաբեկ բողոքը բերվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, և բաց թողնված ժամկետը 

վերականգնելու մասին միջնորդությունը բացակայում է կամ մերժվել է. 
2) վճռաբեկ բողոքը ներկայացրել է այն անձը, որը վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու իրավունք 

չուներ. 
3) բողոքարկվել է այն դատական ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման վճռաբեկության կարգով. 
4) վճռաբեկ բողոք ներկայացրած անձը մինչև վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին 

որոշման կայացումը դիմում է ներկայացրել վճռաբեկ բողոքը հետ վերցնելու մասին. 
5) բողոքում նշված հիմքով նույն գործով վճռաբեկ դատարանն արդեն իսկ որոշում է կայացրել. 
6) բողոքը բերվել է սույն օրենսգրքի 375.4 հոդվածի պահանջի խախտմամբ։ 
3. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու կամ առանց քննության թողնելու մասին վճռաբեկ 

դատարանը կայացնում է որոշում` գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից մեկ ամսվա 
ընթացքում` նշելով առկա թերությունները։ Վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացվելու դեպքում 
ժամկետները հաշվարկվում են վերստին։ 

4. Վճռաբեկ դատարանը բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ սահմանում է մինչև մեկամսյա 
ժամկետ` ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար: 

41. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և 
գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին որոշման իրավաչափության ստուգման 



արդյունքում  վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը 
վերադարձնելու կամ առանց քննության թողնելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` 
գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից տասնհինգօրյա ժամկետի ընթացքում: Վճռաբեկ 
դատարանը բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ սահմանում է մինչև տասնհինգօրյա ժամկետ` 
ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար:  

(4141 -րդ հոդվածը լրաց. 07.07.06 ՀՕ-152-Ն, փոփ., լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, լրաց. 28.11.07 ՀՕ-
270-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-237-Ն, խմբ. 04.02.10 ՀՕ-23-Ն, 10.06.14 ՀՕ-48-Ն) 

  
Հոդված 4142 Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերը 

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-211-Ն) 
  
1. Վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ` 
1) բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական 

նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության 
համար. 

2) առերևույթ առկա է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում: 
2. Սույն հոդվածի իմաստով` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 
միատեսակ կիրառության համար, եթե` 

1) առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է կամ չի կիրառվել հակասող մեկնաբանությամբ. 

2) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է վճռաբեկ 
դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը. 

3) դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ 
առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր։ 

3. Սույն հոդվածի իմաստով` առերևույթ առկա է մարդու իրավունքների և ազատությունների 
հիմնարար խախտում, եթե՝ 

1) բողոքարկվող դատական ակտը կայացնելիս դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ, որը 
խաթարել է արդարադատության բուն էությունը. 

2) առկա է նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանք: 
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի իմաստով՝ դատական սխալ են համարվում սույն 

օրենսգրքի 395-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերը։ 
5. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` 

գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում։ 
51. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և 

գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին որոշման իրավաչափության ստուգման 
արդյունքում վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը վարույթ 
ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` գործը վճռաբեկ դատարանում 
ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետի ընթացքում։ 

6. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է 
մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: Վճռաբեկ բողոքը վարույթ 
ընդունելու մասին որոշումն ուղարկվում է դատավարության մասնակիցներին (բացառությամբ քննիչի 
և հետաքննության մարմնի) այն կայացնելու պահից երկշաբաթյա ժամկետում: 

(4142 -րդ հոդվածը լրաց. 07.07.06 ՀՕ-152-Ն, 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, լրաց., 
խմբ., փոփ. 26.12.08 ՀՕ-237-Ն, խմբ. 10.06.14 ՀՕ-48-Ն, 23.03.18 ՀՕ-211-Ն) 

  
Հոդված 4143 Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելը 

(վերնագիրը խմբ. 10.06.14 ՀՕ-48-Ն) 
  
1. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվում է, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի 414.1 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով և 414.2 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը։ 
2. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումը պետք է լինի 

պատճառաբանված։ Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշման մեջ վճռաբեկ 
դատարանը պետք է հիմնավորի վճռաբեկ բողոքում վկայակոչված վճռաբեկ բողոքը վարույթ 
ընդունելու` սույն օրենսգրքի 414.2 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված 
յուրաքանչյուր հիմքի բացակայությունը։ 

3. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է 
որոշում գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից երեք ամսվա ընթացքում։ 

31. Համագործակցության վարույթով դատաքննությունը հատուկ կարգով անցկացնելը մերժելու և 
գործի քննությունն  ընդհանուր կարգով շարունակելու մասին որոշման իրավաչափության ստուգման 
արդյունքում վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը վարույթ 
ընդունելը մերժելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում գործը վճռաբեկ դատարանում 
ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետի ընթացքում։ 



4. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումը կայացվում է հանուն 
Հայաստանի Հանրապետության: 

(4143 -րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 28.11.07 ՀՕ-270-Ն, 10.06.14 ՀՕ-48-Ն, փոփ. 
23.03.18 ՀՕ-211-Ն) 
 

Հոդված 4263. Դատական ակտերի վերանայման հիմքերն ու ժամկետները նոր երևան եկած
հանգամանքների հետևանքով 

  
1. Նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով դատական ակտերը վերանայվում են, եթե` 
1) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատված է վկայի, տուժողի 

ցուցմունքների, թարգմանչի կատարած թարգմանության ակնհայտ սխալ կամ փորձագետի 
եզրակացության ակնհայտ կեղծ լինելը, ինչպես նաև իրեղեն ապացույցների, քննչական ու դատական 
գործողությունների արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի կեղծված լինելը, որոնք հանգեցրել 
են չհիմնավորված կամ անօրինական դատավճիռ կայացնելուն. 

2) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատված են դատավորների հանցավոր 
գործողությունները, որոնք նրանք թույլ են տվել տվյալ գործը քննելիս. 

3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատված են գործի 
քննությունը կատարող անձանց այնպիսի հանցավոր գործողություններ, որոնք հանգեցրել են 
դատարանի չհիմնավորված և անօրինական դատավճիռ կամ գործը կարճելու վերաբերյալ որոշում 
կայացնելուն. 

4) ի հայտ են եկել դատական ակտ կայացնելիս դատարանին անհայտ մնացած այլ 
հանգամանքներ, որոնք ինքնին կամ մինչև այդ պարզված հանգամանքների հետ ապացուցում են 
դատապարտյալի անմեղությունը կամ նրա կատարած հանցանքի նվազ ծանր կամ ավելի ծանր 
լինելը, քան այն, որի համար նա դատապարտվել է, ինչպես նաև ապացուցում են արդարացվածի 
կամ այն անձի մեղավորությունը, որի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, կամ 
գործով վարույթը կարճվել է: 

5) համագործակցության վարույթով դատավճիռ կայացնելուց հետո ի հայտ են եկել այնպիսի 
հանգամանքներ, որոնք հիմնավորում են, որ համագործակցության համաձայնագիր կնքած անձը 
քրեական հետապնդման մարմնին դիտավորյալ հայտնել է սուտ տեղեկություններ կամ թաքցրել է 
որևէ էական տեղեկություն կամ խոչընդոտել է համագործակցության արդյունքում բացահայտված 
հանցագործության հետագա քննությանը: 

2. Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտը վերանայելու համար բողոք կարող է 
բերվել 4 ամսվա ընթացքում այն պահից, երբ բողոք բերող անձն իմացել է կամ կարող էր իմանալ 
դրանց ի հայտ գալու մասին: 

3. Եթե վաղեմության ժամկետները լրանալու, համաներման մասին օրենք ընդունվելու կամ 
առանձին անձանց ներում շնորհելու պատճառով, ինչպես նաև մեղադրյալի մահվան հետևանքով 
դատական ակտ կայացնելն անհնարին է, ապա սույն հոդվածի առաջին մասի 1-3-րդ կետերում 
մատնանշված նոր երևան եկած հանգամանքները պարզվում են սույն օրենսգրքով նախատեսված 
կարգով կատարվող քննությամբ: 

4. Արդարացման դատավճռի և գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը 
դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումների վերանայումը թույլատրվում է միայն քրեական 
պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների ընթացքում: 

5. Այն դատական ակտի վերանայումը, որով մեղադրական դատավճիռ է կայացված այնպիսի 
հանգամանքներ ի հայտ գալու հետևանքով, որոնք ցույց են տալիս դատապարտյալի անմեղությունը 
կամ նրա կողմից ավելի թեթև հանցանք կատարելը, քան այն, որի համար նա դատապարտվել է, 
ժամկետներով սահմանափակված չէ: 

6. Դատապարտյալի մահը արգելք չէ նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով դատական 
ակտը վերանայելուն՝ դատապարտյալի կամ այլ անձանց իրավունքների վերականգնման 
նպատակով: 

7. Սույն հոդվածի դրույթները կիրառելի են նաև այն քրեական գործերով, որոնցով դատավճիռ չի 
կայացվել: 
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