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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ՝  ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԻ, 
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ, ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ, ԿԱԼԱՆՔԻ ՏԱԿ 

ՊԱՀԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  2007-2017 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ  

ՄԵԿՆԱԲԱՆՎՈՂ  ԻՐԱՎԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ 
 

  (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-138-րդ հոդվածներ). 

 

 

Սույն ուղեցույցում ընդգրկվել են Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ 

դատարանի քրեական պալատի 2007-2017 թվականների ընթացքում կայացրած բոլոր ըստ 

էության որոշումների սեղմագրերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-138-րդ հոդվածներով ամրագրված խափանման 

միջոց կիրառելու հիմքերին, խափանման միջոց կիրառելու կարգին, կալանավորմանը և 

կալանքի տակ պահելու ժամկետին: 

Ուղեցույցի կազմումը միտված է արդիականացնելու Հայաստանի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեի քննիչների աշխատանքի կազմակերպման մեթոդները: 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի խափանման միջոց 

կիրառելու հիմքերի, խափանման միջոց կիրառելու կարգի և կալանավորման վերաբերյալ 

որոշումները մեկ միասնական ուղեցույցում զետեղելը՝ կօգնի քննիչներին մեկ ուղեցույցի 

շրջանակներում ծանոթանալու Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի 

իրավական դիրքորոշումների սեղմագրերին: 

 
 

Ուղեցույցը կազմեց 

Հայաստանի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի իրավական ապահովման և 

  վիճակագրության վարչության գլխավոր մասնագետ 

    
Անուշ Գասպարյանը 

 
 

 



4 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
 

 

1. Տարոն Ռազմիկի Հակոբյանի վերաբերյալ 2007 թվականի հուլիսի 13-ի 

որոշումը, գործ ՎԲ-115/07 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 137-րդ հոդ.)…………..…………….....12 

2. Արամ Սեյրանի Ճուղուրյանի վերաբերյալ 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի 

որոշումը, գործ ՎԲ-132/07 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……………………………13  

3. Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի 

հոկտեմբերի 31-ի որոշումը, գործ ԱՎԴ/0022/06/08 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-

րդ հոդ.)……………………………….…………………………………………………………14-15 

4. Տիգրան Մայիսի Վահրադյանի վերաբերյալ 2008 թվականի դեկտեմբերի 

26-ի որոշումը, գործ ԼԴ/0197/06/08 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)……15-16 

5. Վարդան Մեսրոպի Մինասյանի վերաբերյալ 2009 թվականի ապրիլի 10–

ի որոշումը, գործ ՀՅՔՐԴ 3/0106/01/08 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)..16-17 

6. Գագիկ Գառնիկի Միքայելյանի վերաբերյալ 2009 թվականի դեկտեմբերի 

18-ի որոշումը, գործ ԵԱԴԴ/0085/06/09 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ 

հոդ.)……………………………………………………………………………………………...17-18 

7. Հրանտ Հրաչիկի Գյուրջյանի վերաբերյալ 2010 թվականի մայիսի 4-ի 

որոշումը, գործ ԵԷԴ/0004/06/09 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)……..…18-20 

8. Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0580/06/09  (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)…..…..20-21 

9. Տարոն Հակոբի Պիրապյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԱՐԴ1/0028/06/10 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……...……21-23 

10.Աննա Սերյոժայի Երեմյանի (Գևորգյանի) վերաբերյալ 2010 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0513/06/10 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ 

հոդ.)……………………………………………………………………………………………..23-24 

11. Վահրամ Ռուդիկի Գևորգյանի վերաբերյալ 2011 թվականի փետրվարի 

24-ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0678/06/10  (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 136-րդ հոդ.)……...24-25 

12. Հրաչիկ Սերգեյի Աղեկյանի վերաբերյալ 2011 թվականի մայիսի 11-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0744/06/10 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)………..25-26 
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13. Արամ Հայկի Սարգսյանի վերաբերյալ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0503/06/10 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)……….26-27 

14. Հարություն Լարվենտի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի որոշումը, գործ ՏԴ2/0009/06/11 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 136-րդ 

հոդ.)……………………………………………………………………………………………..27-28 

15. Վահե Սերյոժայի Բարսեղյանի վերաբերյալ 2012 թվականի նոյեմբերի 1-

ի որոշումը, գործ  ԼԴ/0078/06/12 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……………28-29 

16. Դավիթ Գրիգորի Ալիխանյանի վերաբերյալ 2012 թվականի դեկտեմբերի 

5-ի որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0138/06/12 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……...29-30 

17. Վահագն Հակոբի Պողոսյանի վերաբերյալ 2013 թվականի փետրվարի 

15-ի որոշումը, գործ ԿԴ1/0062/06/12 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)………..…..30 

18. Ռոբերտ Արմենի Հակոբյանի վերաբերյալ 2013 թվականի ապրիլի 13-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0218/03/12 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……………...…31 

19. Անդրեյ Արկադևիչ Զյաբլիցևի վերաբերյալ 2013 թվականի սեպտեմբերի 

13-ի որոշումը, գործ ԿԴ/0020/06/13 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)……..…32 

20. Արամ Ռոբերտի Կարապետյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մարտի 28-

ի որոշումը, գործ ՇԴ/0244/06/13 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)…………………33 

21. Սամվել Գագիկի Մարգարյանի վերաբերյալ  2014 թվականի մարտի 28-ի 

որոշումը, գործ ԵԷԴ/0138/06/13  (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……………..33-34 

22. Արտակ Ավետիքի Դիլանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի  օգոստոսի 

15-ի որոշումը, գործ ԱՐԱԴ/0021/06/14 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ, 137-րդ 

հոդ.)……………………………………………………………………………………………..34-35 

23. Դավիթ Կարենի Վարդանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0056/06/14  (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……35-36 

24. Գոռ Արշակի Դուրյանի վերաբերյալ 2015 թվականի հունիսի 5-ի 

որոշումը, գործ ՏԴ/0052/06/14 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ և 137-րդ հոդ.)…..……36 

25. Ալինա Հենրիկի Հովսեփյանի վերաբերյալ 2015 թվականի օգոստոսի 

28-ի որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0386/06/15 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)…..37 

26. Նիկոլայ Մովսեսի Ավալյանի վերաբերյալ 2015 թվականի դեկտեմբերի 

18 որոշումը, գործ ԵԿԴ/0109/06/15 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)…………37-38 
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27. Ռաֆայել Արայի Քոթանջյանի վերաբերյալ 2016 թվականի նոյեմբերի 1-

ի որոշումը, գործ ԿԴ3/0010/06/15 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-136-րդ հոդ.)……...38-39 

28. Անդրիաս Մարատի Ղուկասյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 

12-ի որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0533/06/16 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)…….40-42 

29. Արմեն Լևոնի Աբրահամյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 12-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՆԴ/0030/01/16 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)………..….42-43 

30. Գևորգ Աշոտի Գալստյանի վերաբերյալ 2017 թվականի հունիսի 22-ի 

որոշումը, գործ ՇԴ/0182/06/16 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 136-րդ և 137-րդ հոդ.)……44-45 

31. Արթուր Կոլյայի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2017 թվականի օգոստոսի 

30-ի որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0986/06/16 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……45-46 

32. Տիգրան Հարությունի Պետրոսյանի վերաբերյալ 2017 թվականի 

նոյեմբերի 15-ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0084/06/16  (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ 

հոդ.)……………….……………………………………………………………………………47-49 

33. Ֆեոդոր Իվանի Բոլդիրևի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0024/06/17 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……...……49-50 

34.  Ալեքսեյ Անդրեյի Գրինչուկի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0025/06/17 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ հոդ.)……………51-52 

35. Արման Վլադիմիրի Գևորգյանի վերաբերյալ 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0265/06/11 (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 135-րդ 

հոդ.)……….…………………………………………………………………………………....52-53 

 

 

Օրինակելի ձև..........................................................................................54-58 
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I.Կալանավորման հիմքերի  և հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ. 

- Արամ Սեյրանի Ճուղուրյանի վերաբերյալ 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի 

որոշումը, գործ ՎԲ-132/07 ……………………………………………..…………….…………13 

- Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի  որոշումը, գործ ԱՎԴ/0022/06/08 ……………………………………………….….14-15 

- Գագիկ Գառնիկի Միքայելյանի վերաբերյալ 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 

որոշումը, գործ ԵԱԴԴ/0085/06/09 ……………………………………………..………..17-18 

- Տարոն Հակոբի Պիրապյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԱՐԴ1/0028/06/10…………………………………………………………21-23 

- Վահրամ Ռուդիկի Գևորգյանի վերաբերյալ 2011 թվականի փետրվարի 24-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0678/06/10  …………………………………………..…………….24-25 

- Հարություն Լարվենտի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի որոշումը, գործ ՏԴ2/0009/06/11 …………………………….…….27-28 

- Դավիթ Գրիգորի Ալիխանյանի վերաբերյալ  2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0138/06/12 …………………………………………...…….…….29-30 

- Վահագն Հակոբի Պողոսյանի վերաբերյալ 2013 թվականի փետրվարի 15-ի 

որոշումը, գործ ԿԴ1/0062/06/12 ………………………………………..………………….…30 

- Արամ Ռոբերտի Կարապետյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մարտի 28-ի 

որոշումը, գործ ՇԴ/0244/06/13 ………………………………………….………………….…30 

- Արտակ Ավետիքի Դիլանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի  օգոստոսի 15-ի 

որոշումը, գործ ԱՐԱԴ/0021/06/14. ………………………………………………….......34-35 

-Ալինա Հենրիկի Հովսեփյանի վերաբերյալ 2015 թվականի օգոստոսի 28-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0386/06/15 ……………………………………………….…………..37 

- Նիկոլայ Մովսեսի Ավալյանի վերաբերյալ 2015 թվականի դեկտեմբերի 18 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0109/06/15 ……………………………………………………..…..37-38 

- Արթուր Կոլյայի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2017 թվականի օգոստոսի 30-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0986/06/16 ………………………………………………………45-46 

-Տիգրան Հարությունի Պետրոսյանի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-

ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0084/06/16  …………………………………….………………..46-49 



8 
 

-Ֆեոդոր Իվանի Բոլդիրևի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0024/06/17 ………………………………………..……………..49-50 

- Ալեքսեյ Անդրեյի Գրինչուկի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0025/06/17 ………………………………………………………..51-52 

 

II. Իրավասու մարմինների կողմից դրսևորվող «պատշաճ ջանասիրության» 

վերաբերյալ. 

- Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի գործ ԱՎԴ/0022/06/08 ……………………………………………….…………..…...14-15 

-Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0580/06/09  …………………………………………………..……20-21 

 

III. Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշման մեջ անձի 

մեղավորության հարցի քննարկումը  բացառելու վերաբերյալ.  

- Տիգրան Մայիսի Վահրադյանի վերաբերյալ 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-

ի որոշումը, գործ ԼԴ/0197/06/08 ………………………………………………………….15-16 

-Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0580/06/09  ……………………………………………..…………20-21 

-Ալեքսեյ Անդրեյի Գրինչուկի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0025/06/17 …………………………………………………….….51-52 

 

IV. Նախաքննական մարմնի կողմից գործը դատարան ուղարկելիս անձի 

կալանքի հարցի լուծման (կալանքի տակ պահելու հիմքերը վերացած լինելու 

դեպքում ազատ արձակելու կամ կալանավորման ժամկետը երկարացնելու 

միջնորդություն)  վերաբերյալ. 

- Վարդան Մեսրոպի Մինասյանի վերաբերյալ 2009 թվականի ապրիլի 10–ի 

որոշումը, գործ ՀՅՔՐԴ 3/0106/01/08 ……………………………………………………16-17 
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V. Կալանավորումը վերահաստատելու մասին նախաքննության մարմնի 

կողմից ներկայացված միջնորդությունների վերաբերյալ. 

- Հրանտ Հրաչիկի Գյուրջյանի վերաբերյալ 2010 թվականի մայիսի 4-ի 

որոշումը, գործ  ԵԷԴ/0004/06/09 ………………………………………………………...18-20 

- Ռոբերտ Արմենի Հակոբյանի վերաբերյալ 2013 թվականի ապրիլի 13-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0218/03/12 ……………………………………………….……..…….31 

- Տիգրան Մայիսի Վահրադյանի վերաբերյալ 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-

ի որոշումը, գործ ԼԴ/0197/06/08 ………………………………………………………....15-16 

 

VI.  Իր դեմ ցուցմունք չտալու մեղադրյալի իրավունքի բովանդակության 

վերաբերյալ. 

- Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0580/06/09  ……………………………………………..…..…….20-21 

- Անդրեյ Արկադևիչ Զյաբլիցևի վերաբերյալ 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 

որոշումը, գործ ԿԴ/0020/06/13 ……………………………………………….………………32 

 

VII. Անազատության մեջ գտնվող և դատարանի կողմից ազատազրկման ձևով 

նշանակված պատիժը կրող դատապարտյալի նկատմամբ կալանավորումը 

որպես խափանման միջոց ընտրելու  հարցի վերաբերյալ. 

- Հրաչիկ Սերգեյի Աղեկյանի վերաբերյալ 2011 թվականի մայիսի 11-ի որոշումը, 

գործ ԵԿԴ/0744/06/10 ………………………………………………………………….……25-26 

 

VIII. Համաներման ակտի` որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանքի 

առերևույթ առկայության և կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

վերահաստատելու (ընտրելու)  հնարավոր կիրառելիության հարցի վերաբերյալ.  

- Արամ Հայկի Սարգսյանի վերաբերյալ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0503/06/10 ……………………………………………….…………26-27 
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IX. Կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու հարցի (դեռևս 

չկատարված քննչական գործողությունների բնույթ, դրանց օբյեկտիվության վրա 

մեղադրյալի կողմից ազդեցություն գործելու հնարավորություն) վերաբերյալ 

- Վահե Սերյոժայի Բարսեղյանի վերաբերյալ 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի 

որոշումը, գործ  ԼԴ/0078/06/12 ……………………………………….………………….28-29 

-Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի գործ ԱՎԴ/0022/06/08 ………………………………………………………….…….14-15 

-Վահրամ Ռուդիկի Գևորգյանի վերաբերյալ 2011 թվականի փետրվարի 24-ի 

որոշումը, գործ ԵԿԴ/0678/06/10  …………………………………………………………24-25 

 

X. Կալանավորումն այլընտրանքային խափանման միջոց գրավով 

փոխարինելիս՝ մեղադրյալի հետախուզման մեջ գտնվելու, քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ չգտնվելու հանգամանքի, գրավի 

կիրառումը թույլատրելի ճանաչելիս անձին վերագրվող արարքի բնույթին և 

հանրային վտանգավորության աստիճանին անդրադառնալու, ինչպես նաև 

գրավով ազատելն անթույլատրելի ճանաչելու դրույթների վերաբերյալ. 

- Տարոն Ռազմիկի Հակոբյանի վերաբերյալ 2007 թվականի հուլիսի 13-ի 

որոշումը, գործ ՎԲ-115/07 …………………………………………….……………………..…12 

- Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի գործ ԱՎԴ/0022/06/08 ………………………………….…………….…………..…..14-15 

- Աննա Սերյոժայի Երեմյանի (Գևորգյանի) վերաբերյալ 2010 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի որոշումը, գործ ԵԿԴ/0513/06/10  ………………………………………23-24 

- Սամվել Գագիկի Մարգարյանի վերաբերյալ  2014 թվականի մարտի 28-ի 

որոշումը, գործ ԵԷԴ/0138/06/13  ………………………………………………………...33-34 

-Դավիթ Կարենի Վարդանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0056/06/14  …………………………………………..…..........35-36 

- Արմեն Լևոնի Աբրահամյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 12-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՆԴ/0030/01/16 ……………………………………….………………42-43 

- Անդրիաս Մարատի Ղուկասյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 12-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0533/06/16 ………………………………………..……………..40-42 
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- Արմեն Լևոնի Աբրահամյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 12-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՆԴ/0030/01/16 …………………..………………….…………….…42-43 

- Գևորգ Աշոտի Գալստյանի վերաբերյալ 2017 թվականի հունիսի 22-ի 

որոշումը, գործ ՇԴ/0182/06/16 ……………………………………………………..……..44-45 

-Ալեքսեյ Անդրեյի Գրինչուկի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

որոշումը, գործ ԵԱՔԴ/0025/06/17 ……………………………………….………………51-52 

 

XI. Կալանավորումը հիմնավորող նոր հանգամանքների երևան գալու հիմքով, 

վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 285-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով առաջին ատյանի 

դատարան դիմելու, այլ ոչ թե վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու հարցի 

վերաբերյալ. 

- Գոռ Արշակի Դուրյանի վերաբերյալ 2015 թվականի հունիսի 5-ի որոշումը, 

գործ ՏԴ/0052/06/14 …………………………………………………..…..……….….........…36 

 

XII. Կալանավորման ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ միջնորդության  
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1.  Տարոն Ռազմիկի Հակոբյանի վերաբերյալ 2007 թվականի հուլիսի 13-ի 

թիվ ՎԲ-115/ 07 գործով  որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն 

մասին, որ՝ եթե բողոքարկվել է մեղադրյալին կալանավորելու կամ կալանքի 

ժամկետը երկարացնելու մասին ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

(այսուհետ՝ Առաջին ատյան) դատարանի որոշումը, ՀՀ քրեական վերաքննիչ 

(այսուհետ՝ Վերաքննիչ) դատարանն իրավասու չէ անդրադառնալ կալանքը գրավով 

փոխարինելու հարցին: 

Առաջին ատյանի դատարանը լիազորված է քննիչի կամ դատախազի 

միջնորդության հիման վրա ըստ էության լուծում տալ մեղադրյալին կալանավորելու 

(կալանքի ժամկետը երկարացնելու) կամ կալանքից ազատ արձակելու հարցին: 

Մասնավորապես՝ Առաջին ատյանի դատարանը, ինչպես տվյալ միջնորդությունը 

քննարկելիս, այնպես էլ հետագայում, լիազորված է կալանքը փոխարինելու դրա 

այլընտրանքային խափանման միջոց գրավով: 

Մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածին 

համապատասխան` Վերաքննիչ դատարանն իրավասու է միայն իրականացնելու 

որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու կամ չընտրելու, կալանքի տակ 

պահելու ժամկետը երկարացնելու կամ երկարացնելուց հրաժարվելու 

օրինականության և հիմնավորվածության դատական ստուգում: 

 Մասնավորապես` եթե բողոքարկվել է մեղադրյալին կալանավորելու կամ 

կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, 

Վերաքննիչ դատարանն իրավասու չէ անդրադառնալ կալանքը գրավով 

փոխարինելու հարցին: 

Մինչդատական վարույթի ընթացքում Առաջին ատյանի դատարանի 

կայացրած՝ անձի կալանավորման կամ կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին 

որոշման բողոքարկման դեպքում կալանքը գրավով փոխարինելու հարցի լուծման 

լիազորությամբ օրենսդիրը Վերաքննիչ դատարանին չի օժտել:  

Այսինքն` օրենսդիրն անձին կալանավորելու կամ կալանքի ժամկետը 

երկարացնելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի որոշման՝ վերադասության 

կարգով դատական ստուգման առարկայի մեջ գրավի հարցի լուծումը չի ներառել:  
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2.  Արամ Սեյրանի Ճուղուրյանի վերաբերյալ 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի 

թիվ ՎԲ-132/07 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն 

մասին, որ՝  կալանավորումը քրեական գործի քննության ընթացքում կիրառվող 

խափանման միջոցներից ամենախիստն է: Այն պետք է ընտրվի միայն այն 

ժամանակ, երբ խափանման մյուս միջոցները քրեական գործի վարույթի ընթացքում 

չեն կարող ապահովել անձի պատշաճ վարքագիծը: ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսդրությունը սահմանել է կալանավորման կիրառման օրինականությունն ու 

հիմնավորվածությունն ապահովող մի շարք երաշխիքներ, որոնց մեջ առաջին 

հերթին կարևորվում ու առանձնանում են կալանավորման հիմքերը: Դրանք օրենքով 

նախատեսված այն հանգամանքներն են, որոնք հաստատվում են ապացույցների 

որոշակի ամբողջությամբ և հնարավորություն են տալիս հիմնավորված 

ենթադրություններ անել այն մասին, որ անձը, կալանքի տակ չգտնվելով, կարող է 

դրսևորել ոչ պատշաճ վարքագիծ և խոչընդոտել քրեական դատավարության 

խնդիրների իրականացմանը: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 

բովանդակությունից հետևում է, որ կալանավորման կիրառման հիմքերն ունեն 

կանխատեսական, մոտավոր բնույթ, քանի որ ենթադրում են ապագային 

վերաբերող իրադարձություններ: Ընդ որում, այդ կանխատեսվող գործողություններն 

անհրաժեշտ է հիմնավորել քրեական գործով ձեռք բերված որոշակի նյութերով, 

որով էլ վերջին հաշվով որոշվում է կալանավորման կիրառման 

հիմնավորվածությունը: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածում թվարկված 

մեղադրյալի հավանական գործողությունների մասին հետևությունները պետք է 

հիմնված լինեն գործի նյութերից բխող ողջամիտ կասկածների կամ 

ենթադրությունների վրա: Դա նշանակում է, որ կալանավորման կիրառման հիմքում 

բոլոր դեպքերում պետք է դրվեն որոշ փաստական տվյալներ:   

 

 

 



14 
 

3. Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ 2008 թվականի 

հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԱՎԴ/0022/06/08 գործով որոշմամբ, իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ՝ քննիչի կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը երկարացնելու միջնորդության վրա հիմնված՝ դատարանների այն 

հետևությունը, որ «գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ, օբյեկտիվ 

հետազոտման, ինչպես նաև նախաքննության ավարտման համար անհրաժեշտ է 

մեկ ամիս ժամանակ», անհիմն է, քանի որ ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի համաձայն՝ դա քննիչի պարտականությունն է և ոչ թե 

մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու հիմք: 

Եվրոպական դատարանը Յագսինն ու Սաժինն ընդդեմ Թուրքիայի /8 հունիսի 

1995թ. Yagci and Sargin v.Turkey, գանգատ թիվ 16419190, կետ 52/ գործով վճռում 

նշել է. «Դատարանն անշուշտ ոչ մի դեպքում թույլատրելի չի համարի որևէ 

դատական որոշում, որը հիմնված կլինի ստանդարտ ձևակերպումների վրա, առանց 

արդարադատությունից թաքնվելու վտանգի առկայության պատճառների որևիցե 

պարզաբանման»: 

Մեկ այլ գործով վճռում Եվրոպական դատարանը գտել է, որ «….անհրաժեշտ է 

պարզել, թե արդյո՞ք ներպետական դատարանները հաստատել և համոզիչ կերպով 

ներկայացրել են այնպիսի կոնկրետ փաստեր, որոնք հիմնավորել են իրենց կողմից 

արված հետևություններն առ այն, որ դիմողը կարող է փախուստի դիմել, 

խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտմանը կամ կատարել նոր 

հանցագործություն:  (…)Ներպետական իշխանությունների պարտականությունն է 

կալանքի ժամկետի երկարացման հիմքերին համապատասխանող կոնկրետ 

փաստերի առկայությունն ապացուցելը (….)»: (տե՛ս Մամեդովայի գործով վճռի 

կետեր 73, 75): 

Անձի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելիս, 

ինչպես նաև կալանքի ժամկետը երկարացնելիս պետք է հաստատվի 

հասարակության ընդհանուր շահի և անհատի հիմնարար իրավունքների միջև 

արդարացի հավասարակշռություն, և որը պետք է բխի անձի՝ ազատությունից 

զրկելու հետ կապված կիրառվող միջոցի և հետապնդվող նպատակների միջև 

համամասնության ողջամիտ հարաբերակցության անհրաժեշտությունից: 
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Բացի այդ, Եվրոպական դատարանը, Մամեդովան ընդդեմ Ռուսաստանի 

գործով (1 հունիսի 2006թ. Mamedova v. Russia, գանգատ թիվ 7064/05) 

արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը. «…հիմնավոր կասկածի շարունակական 

առկայությունն առ այն, որ կալանավորված անձը կատարել է հանցագործություն, 

հանդիսանում է անհրաժեշտ պայման կալանքի ժամկետի երկարացման 

օրինականության համար: Այնուհանդերձ, որոշակի ժամանակ անց դա դառնում է ոչ 

բավարար: Նման դեպքերում դատարանը պետք է պարզի, թե դատական 

իշխանությունների կողմից ներկայացված մյուս հիմքերը շարունակե՞լ են արդյոք 

արդարացնել ազատությունից զրկելը: Եթե նման հիմքեր եղել են, 

«համապատասխան» և «բավարար», ապա դատարանը պետք է պարզի նաև, թե 

քննությունն իրականացնելիս իրավասու մարմինները դրսևորե՞լ են արդյոք 

«պատշաճ ջանասիրություն»: Պետք է հիմնավորվեր տվյալ գործով մինչդատական 

վարույթն իրականացնող մարմինների «պատշաճ ջանասիրությունը» և դրա հիման 

վրա բավարար փաստերի ներքո հիմնավորեր նոր քննչական գործողություններ 

կատարելու անհրաժեշտությունը: 

 

 

4. Տիգրան Մայիսի Վահրադյանի վերաբերյալ 2008 թվականի դեկտեմբերի 

26-ի թիվ ԼԴ/0197/06/08 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանն իր մտահոգությունն է 

արտահայտում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 

շրջանակներում կայացվող դատական ակտերում, մասնավորապես 

Տ.Վահրադյանին կալանավորելու որոշման մեջ անձի մեղավորության հարցերի 

քննարկման կապակցությամբ (դատարանի որոշմամբ բավարարվել է 

Տ.Վահրադյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու 

վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը, և նրա նկատմամբ խափանման միջոց է 

ընտրվել 2 ամիս ժամկետով կալանքը: Օգոստոսի 30-ի որոշման մեջ դատարանը 

նշել է, որ Տ.Վահրադյանի հանցանքը հիմնավորված է իր և վկաների 

ցուցմունքներով, կազմված կեղծ փաստաթղթերով ու այլ ապացույցներով:): 
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Առաջադրված մեղադրանքում անձի մեղավորության հարցը քննարկման 

առարկա դարձնելով` խափանման միջոցը ձեռք է բերում պատժիչ նպատակ: 

Մինչդեռ խափանման միջոցը կիրառման նպատակով տարբերվում է պատժից:  

Հետևաբար` անձին կալանավորելու մասին դատական ակտում նրա 

հանցանքը հիմնավորված համարելը նրա անմեղության կանխավարկածի 

սահմանադրական երաշխիքի խախտում է: 

Խափանման միջոցի մասին որոշումն ընդունվում է, եթե գոյություն ունեն այդ 

որոշումը պարտադրող հանգամանքներ (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 

135-րդ հոդվածի 1-ին մաս), և եթե այդ հանգամանքները վերանում են, ապա քննիչը 

(դատարանը) մինչև գործն ըստ էության լուծելը պարտավոր է այդ որոշումը 

վերացնել: 

 

 

5. Վարդան Մեսրոպի Մինասյանի վերաբերյալ 2009 թվականի ապրիլի 10–

ի թիվ ՀՅՔՐԴ 3/0106/01/08 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ անձի վերաբերյալ քրեական գործը դատարան 

ուղարկվելու դեպքում, եթե մինչդատական վարույթում անձի նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրված կալանքը չի վերացվում, ապա դրա ժամկետի 

ընթացքը կասեցվում է, և անձի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման 

միջոց ընտրելու կամ ընտրված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու մասին 

դատարանի որոշման բացակայության պայմաններում անձը շարունակում է գտնվել 

անազատության մեջ մինչև քրեական գործն իր վարույթ ընդունած դատավորը 15-

օրյա ժամկետում կայացնի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 292-րդ 

հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը և վերջիններիս կայացման հետ 

մեկտեղ լուծի խափանման միջոց ընտրելու կամ չընտրելու, իսկ խափանման միջոցն 

ընտրված լինելու դեպքում` դրա տեuակի հիմնավոր լինելու կամ չլինելու հարցը: Այլ 

կերպ` ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության նշված կարգավորումից բխում է, որ 

գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլում կարող է առաջանալ 

այնպիսի իրավիճակ, երբ անձի ազատության իրավունքը կարող է 

սահմանափակվել և անձը շարունակաբար կարող է գտնվել կալանքի տակ` առանց 
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դատավարական հիմքի, այն է` խափանման միջոց ընտրելու մասին դատարանի 

որոշման:  

Հաշվի առնելով Ջեսիուսն ընդդեմ Լիտվայի գործով վճռում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի ներկայացրած հիմնավորումները` 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ մեղադրողի կողմից գործը դատարան 

ուղարկված լինելու հիմքով անձին կալանքի տակ պահելու ժամկետի կասեցումն 

անձի ազատության իրավունքի անօրինական սահմանափակում է:  

Ուստի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասում առկա կարգավորումը հակասում է Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-

րդ և 136-րդ հոդվածի 2-րդ մասերին:  

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ այն դեպքերում, երբ կալանքի երկամսյա 

ժամկետի ավարտին մնացել է 15 օրից քիչ ժամանակ, այսինքն` քրեական գործն իր 

վարույթ ընդունած դատավորի կողմից ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 

292-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկի կայացման ժամկետից պակաս 

ժամանակ, նախաքննական մարմինը գործը դատարան ուղարկելու հետ 

միաժամանակ պետք է լուծի նաև անձի կալանքի հարցը, այն է` պետք է անձին 

ազատ արձակի, եթե վերացել են նրան կալանքի տակ պահելու հիմքերը, կամ 

դատարանին միջնորդություն ներկայացնի կալանավորման ժամկետը 

երկարացնելու վերաբերյալ, եթե առկա են ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքերը: 

 

 

6. Գագիկ Գառնիկի Միքայելյանի վերաբերյալ 2009 թվականի դեկտեմբերի 

18-ի թիվ ԵԱԴԴ/0085/06/09 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

հանցագործություն կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի հիմքով անձին 

ազատությունից զրկելու քրեադատավարական կառուցակարգերը չեն 

սահմանափակվում «ձերբակալման» և «կալանավորման» ինստիտուտներով, այլ 
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ներառում են նաև արգելանքի վերցվելու և վարույթն իրականացնող մարմին 

բերվելու կառուցակարգը: Համապատասխանաբար, մինչդատական վարույթում 

«ձերբակալվածի» և «կալանավորվածի» կարգավիճակների հետ մեկտեղ 

ազատությունից զրկված անձը կարող է ունենալ նաև նախնական իրավական 

վիճակ, որը պայմանականորեն կարելի է անվանել «բերվածի» կարգավիճակ: 

Բերմանը հարաբերական ինքնուրույնություն տալու օրենսդրի մոտեցման 

մասին է վկայում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180–րդ հոդվածի 2–րդ 

մասը, որը նախքան քրեական գործի հարուցումը թույլատրելի գործողությունների 

շարքում ամրագրում է նաև «հանցագործություն կատարելու կասկածանքի 

բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ... բերման ... ենթարկվել[ը]»: 

Վճռաբեկ դատարանի այս իրավական դիրքորոշումը բխում է «ձերբակալման» 

և «կալանավորման» ինստիտուտների միջև փոխպայմանավորվածության 

բացակայության և դրանցից յուրաքանչյուրի ինքնուրույնության մասին 

Սահմանադրական դատարանի 2009թ.-ի սեպտեմբերի 12–ի ՍԴՈ–827 որոշման 

իրավական դիրքորոշումից: 

Կալանավորման միջնորդությանը նախորդած ձերբակալման ընթացակարգի 

(ներառյալ` ժամկետի վերաբերյալ պահանջի) խախտումը՝ կալանավորման 

միջնորդությունը մերժելու հիմք չէ, եթե հանցագործությանը մեղադրյալի 

առնչությունը և կալանավորման հիմքերի առկայությունը դատարանը համարում է 

հիմնավորված: Վճռաբեկ դատարանն իրավաչափ չի համարում անձին անհապաղ 

ազատ արձակելու մասին բողոքաբերի փաստարկումը այն հիմքով, որ անձի 

կալանավորելու մասին որոշում կայացնելու պահին նրա ձերբակալման ժամկետը 

լրացած է եղել: Քանի որ առերևույթ հիմնավորված են եղել թե՛ անձին մեղսագրվող 

հանցագործությանն առնչությունը և թե՛ կալանավորման հիմքերը: 

 

 

7. Հրանտ Հրաչիկի Գյուրջյանի վերաբերյալ 2010 թվականի մայիսի 4-ի 

որոշումը, գործ ԵԷԴ/0004/06/09 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին 

հայտնաբերելուց հետո ընտրված խափանման միջոց կալանավորման հարցը 



19 
 

վերստին քննության առնելու նպատակով վերջինիս անհապաղ դատարան 

ներկայացնելու պարտադիրության վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանն իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել Տ.Վահրադյանի վերաբերյալ գործով որոշման մեջ:  

Համաձայն այդ որոշման՝ «Հիմք ընդունելով ՀՀ իրավական համակարգում 

Կոնվենցիայի բարձրագույն իրավաբանական ուժը, ինչպես նաև ազատությունից 

զրկված անձանց անհապաղ դատարանի առջև ներկայացնելու՝ Կոնվենցիայով 

հստակ ամրագրված և Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայում 

բազմիցս վերահաստատված պահանջի ներպետական երաշխավորման պահանջը՝ 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ ներպետական օրենդրության մակարդակում 

ազատության իրավունքի ապահովման անհրաժեշտ երաշխիք պետք է լինի 

հետախուզման մեջ գտնվող անձին հայտնաբերելուց հետո, արդեն նրա 

ներկայությամբ, նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցի կրկնակի 

քննարկումը նախաքննության կատարման վայրի դատարանում: (...)  

Հետևաբար՝ հետախուզման մեջ գտնվող անձին հայտնաբերելուց հետո նա 

պետք է անհապաղ (72 ժամվա ընթացքում) տարվի դատավորի մոտ (տե՛ս 

Տ.Վահրադյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 26–ի թիվ ԼԴ/0197/06/08 որոշման 33–րդ, 34–րդ կետերը): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայուն նախադեպային 

իրավունքի հիման վրա՝ Կոնվենցիայի 5–րդ հոդվածի 3–րդ կետը ներառում է նաև 

դատարանի մոտ բերված անձի ազատության հարցի անհապաղ քննության 

պահանջը: Մասնավորապես, այն ամրագրված է Եվրոպական դատարանի հետևյալ 

վճիռներում. Աքվիլինան ընդդեմ Մալթայի (Aquilina v. Malta), գանգատ թիվ 

25642/94, Մեծ Պալատի 1999թ. ապրիլի 29–ի վճիռ, կետ 48, Մքքեյն ընդդեմ 

Միացյալ Թագավորության (McKay v. The United Kingdom), գանգատ թիվ 543/03, 

Մեծ Պալատի 2006թ. հոկտեմբերի 10–ի վճիռ, 30 և 33 կետեր, Լադենտն ընդդեմ 

Լեհաստանի (Ladent v.Poland), գանգատ թիվ 11036/03, Պալատի 2008թ. հունիսի 

18–ի վճիռ, 72–73 կետեր,Մեդվեդևը և ուրիշներն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Medvedyev 

and Others v. France), գանգատ թիվ 3394/03, Մեծ Պալատի 2010թ. մարտի 29–ի 

վճիռ, 117 և 121 կետեր: 
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Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ Հ.Գյուրջյանի 

նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը վերահաստատելու 

մասին նախաքննության մարմնի միջնորդությունը դատարանը քննության է 

նշանակել հինգ օր հետո: Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ կալանավորումը 

վերահաստատելու մասին նախաքննության մարմնի միջնորդությունը ստացվելուց 

հինգ օր հետո դատական քննության նշանակելն ակնհայտորեն չի 

համապատասխանում Եվրոպական կոնվենցիայի 5–րդ հոդվածի 3–րդ կետով 

երաշխավորված անհապաղության չափանիշներին: 

 

 

8. Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

թիվ ԵԿԴ/0580/06/09 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ մեղադրյալի կողմից իր դատավարական 

իրավունքների իրականացումը ոչ մի դեպքում չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս 

մեղադրյալի և հիմք հանդիսանալ ինչպես կալանքը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու, այնպես էլ կալանավորման ժամկետը երկարացնելու համար: 

Իր դեմ ցուցմունք չտալու մեղադրյալի իրավունքի բովանդակությունն առաջին 

հերթին կազմում է լռություն պահպանելու իրավունքը: 

Ֆունկեն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով Եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է 

հայտնել այն մասին, որ քրեական գործով արդարացի դատական քննության 

իրավունքը ներառում է «յուրաքանչյուր անձի, ում առաջադրվել է քրեական 

մեղադրանք, իրավունքը (…), պահպանելու լռություն և չտալու իր մեղքը հաստատող 

ցուցմունքներ»: 

Նշված գործով Եվրոպական դատարանը լռություն պահպանելու, իր դեմ 

ցուցմունք չտալու իրավունքի խախտումը համարել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին կետի խախտում (տե´ս Ֆունկեն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Fսnke v. France) գործով 

Պալատի 1993թ. փետրվարի 25-ի վճիռը, գանգատ թիվ 10828/84, կետ 44): 

Սաունդերսն ընդդեմ Միացյալ թագավորության գործով Եվրոպական 

Դատարանը սահմանել է, որ «լռություն պահպանելու իրավունքը և դրա 

բաղկացուցիչ մասը` իր դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքը Կոնվենցիայի 6-րդ 
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հոդվածում հստակ հիշատակված չեն, սակայն դրանք հանրաճանաչ միջազգային 

նորմեր են, որոնք ընկած են արդարացի դատաքննության հասկացության հիմքում, 

որի մասին խոսվում է 6-րդ հոդվածում: Դրանց իմաստը, inter alia, 

իշխանությունների ոչ պատշաճ հարկադրանքից մեղադրյալին պաշտպանելն է, ինչն 

օգնում է խուսափել դատական սխալներից և հասնել 6-րդ հոդվածով նախատեսված 

նպատակներին (…): Մասնավորապես այդ իրավունքը նպաստում է, որ 

մեղադրանքը չհիմնվի այնպիսի ապացույցների վրա, որոնք ձեռք են բերվել 

մեղադրյալի կամքին հակառակ` հարկադրանքի կամ ճնշման միջոցով: Այս իմաստով 

նշված իրավունքը սերտորեն կապված է անմեղության կանխավարկածի հետ, որը 

նախատեսված է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում» (տե՛ս Saսnders v. tհe 

United Kingdom, գանգատ թիվ 19187/91, Մեծ Պալատի 1996թ. դեկտեմբերի 17-ի 

վճիռը, կետ 68): 

Վերը շարադրվածից ելնելով` Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Առաջին 

ատյանի դատարանը, Ա.Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը 

երկարացնելու հիմքում դնելով նաև նրա` լռություն պահպանելու իրավունքը, թույլ է 

տվել ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի, ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 19-րդ, 20-րդ, 65-րդ, 135-րդ հոդվածների, ինչպես նաև Եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջների խախտում: 

 

 

9. Տարոն Հակոբի Պիրապյանի վերաբերյալ 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

թիվ ԱՐԴ1/0028/06/10 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝  «(…) կալանավորման կիրառման հիմքերն ունեն 

կանխատեսական, մոտավոր բնույթ, քանի որ ենթադրում են ապագային 

վերաբերող իրադարձություններ: Ընդ որում, այդ կանխատեսող գործողություններն 

անհրաժեշտ է հիմնավորել քրեական գործով ձեռք բերված որոշակի նյութերով, 

որով էլ վերջին հաշվով որոշվում է կալանավորման կիրառման 

հիմնավորվածությունը: 

Մեղադրյալի հավանական գործողությունների մասին հետևությունները պետք 

է հիմնված լինեն գործի նյութերից բխող ողջամիտ կասկածների կամ 
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ենթադրությունների վրա, և կալանավորման կիրառման հիմքում բոլոր դեպքերում 

պետք է դրվեն որոշ փաստական տվյալներ: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ «Դատական ստուգումը կատարվում է դռնփակ դատական նիստում՝ 

դատախազի և պաշտպանի մասնակցությամբ: Բողոքը քննելու օրվա մասին 

նախապես իրազեկ կողմի չներկայանալը չի խոչընդոտում դատական ստուգումն 

իրականացնելուն: Դատարանը բացատրություններ տալու համար դատական 

նիստին կարող է կանչել հետաքննության մարմնի աշխատակցին կամ քննիչին, 

ինչպես նաև տուժողին»: 

Շարադրված դրույթի վերլուծությունից երևում է, որ որպես խափանման միջոց 

կալանքն ընտրելու կամ չընտրելու, ինչպես նաև կալանքի տակ պահելու ժամկետը 

երկարացնելու կամ երկարացնելուց հրաժարվելու օրինականության և 

հիմնավորվածության դատական ստուգումը Վերաքննիչ դատարանի կողմից 

կատարվում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով, որը դատական ստուգմանը մեղադրյալի մասնակցության 

մասին դրույթ չի պարունակում: 

Վերաքննիչ դատարանում կալանավորման հարցի քննությանը մեղադրյալի 

մասնակցության ապահովման պահանջ նախատեսված չէ նաև որևէ այլ իրավական 

նորմով: 

Ուստի Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ, որպես ընդհանուր կանոն, 

Վերաքննիչ դատարանը չունի կալանավորման հարցի քննությանը մեղադրյալի 

մասնակցությունն ապահովելու պարտականություն: 

Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումը համահունչ է Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին: Համաձայն 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայուն իրավական դիրքորոշման` 

անձին ազատությունից զրկելու դեմ բողոքների դատական ստուգումը պետք է 

իրականացվի որոշակի երաշխիքների պահպանմամբ, մասնավորապես` կողմերի 

մրցակցության («զենքերի հավասարության») պայմաններում և դատական նիստի 

շրջանակներում: Մասնավորապես, այս իրավական դիրքորոշումն ամրագրված է 

Եվրոպական դատարանի հետևյալ վճիռներում. Շյոպսն ընդդեմ Գերմանիայի 
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(Schops v. Germany), գանգատ թիվ 25116/94, Պալատի 2001թ. փետրվարի 13-ի 

վճիռ, կետ 44, Պալատի վճիռը, Յիղիթդողանն ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ թիվ 

20827/08, Պալատի 2010թ. մարտի 16-ի վճիռ, կետ 26: Ընդ որում, մրցակցության 

պահանջը կարող է ապահովված համարվել, եթե ազատությունից զրկված անձը 

հնարավորություն է ստացել մասնակցել իր բողոքի քննությանը կա՛մ անձամբ, կա՛մ 

ներկայացուցչի միջոցով (տե՛ս Սանչեզ-Ռեիսեն ընդդեմ Շվեյցարիայի (Sanchez-Reisse 

v. Switzerland) գործով Պալատի վճիռը, գանգատ թիվ 9862/82, 1986թ. հոկտեմբերի 

21, կետ 51, Ստեֆենսն ընդդեմ Մալթայի (Stephens v. Malta) գործով Պալատի վճիռը, 

գանգատ թիվ 11956/07, 2009թ. ապրիլի 21, կետ 95): 

Հետևաբար Տ.Պիրապյանի մասնակցությունը վերաքննիչ բողոքի քննությանը 

չապահովելով` Վերաքննիչ քրեական դատարանը մեղադրյալի արդար 

դատաքննության իրավունքի խախտում թույլ չի տվել: 

 

 

10. Աննա Սերյոժայի Երեմյանի (Գևորգյանի) վերաբերյալ 2010 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի թիվ ԵԿԴ/0513/06/10 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում 

է արտահայտել այն մասին, որ՝ Վերաքննիչ դատարանը հիմնավորված չի համարել 

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից մեղադրյալ Ա.Երեմյանի (Գևորգյանի) 

նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու 

անհրաժեշտությունը և առանց հաշվի առնելու, որ գրավը կալանավորման 

այլընտրանքային խափանման միջոց է, կիրառել է այն: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանն իրավասու չէր 

մեղադրյալ Ա.Երեմյանին (Գևորգյանին) կալանքից գրավով ազատելը թույլատրելի 

ճանաչել այն դեպքում, երբ հիմնավորված չի համարել նրա նկատմամբ կալանքը 

որպես խափանման միջոց կիրառելը: 

Բացի այդ, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ մեղադրյալի նկատմամբ 

ընտրված կալանքը դրա այլընտրանքային խափանման միջոցով` գրավով 

փոխարինելիս դատարանը պետք է քննարկի ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 135-րդ հոդվածում նշված՝ խափանման միջոց կիրառելու հիմքերի 

առկայության կամ բացակայության հարցը, իսկ դրանց առկայության մասին 
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հետևության հանգելիս դատարանը պետք է իր հետևությունը հիմնավորի նաև 

գործի նյութերից բխող որոշակի փաստական տվյալներով: 

 

 

11. Վահրամ Ռուդիկի Գևորգյանի վերաբերյալ 2011 թվականի փետրվարի 

24-ի թիվ ԵԿԴ/0678/06/10 գործով որոշմամբ 1 , իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելիս 

դատարանը պարտավոր է անդրադառնալ կալանավորման պայմանների և հիմքերի 

առկայությանը: Կալանավորման պայմանը փաստական տվյալներով հաստատված 

հանգամանքներ են, որոնց բացակայությունը բացառում է խափանման միջոցի 

կիրառումը: Կալանավորման պայմանների թվում հատուկ կարևորություն ունի անձի 

կողմից իրեն վերագրվող հանցագործությունը կատարած լինելու հիմնավոր 

կասկածը, որի առկայությունը հավաստելուց հետո միայն հնարավոր է 

անդրադառնալ կալանավորման հիմքերին: 

Ավելին, եթե առկա չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու 

հիմնավոր կասկած, ապա ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում թվարկված՝ կալանավորման հիմքերի առկայության հարցի 

քննարկումն այլևս անիմաստ է: 

Հիմնավոր կասկածի հետ մեկտեղ կալանավորման պայմաններ են նաև 

համապատասխան քրեաիրավական որակմամբ հարուցված քրեական գործի 

առկայությունը, գործի նյութերում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին 

որոշման առկայությունը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածով սահմանված 

տարիքը, որոշակի խումբ անձանց համար, օրինակ` պատգամավորներ, 

դատավորներ, անձեռնմխելիության պարտադիր հաղթահարումը: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ «հանցագործություն կատարած լինելու 

հիմնավոր կասկած» ձևակերպումը չի ենթադրում, որ մեղադրյալի մեղավորությունը 

հաստատված համարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հանցանքը տվյալ անձի 

կողմից կատարված լինելու բավարար ապացույցներ, ինչն ավելի բարձր 
                                            
1  Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը մերժել է քննիչի միջնորդությունը՝ կալանավորումը որպես 
խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ: Վերաքննիչ դատարանը դատախազի վերաքննիչ բողոքը բավարարել 
է և մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումը երկու ամիս ժամանակով:  
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ապացուցողական չափանիշ է: Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ կասկածը 

հիմնավոր կհամարվի նաև ենթադրյալ հանցագործության հետ կասկածվող անձի 

օբյեկտիվ կապը հաստատող որոշակի տեղեկությունների ու փաստերի 

առկայության դեպքում, ընդ որում` անհրաժեշտ է ունենալ նաև բավարար հիմքեր` 

եզրակացնելու, որ դեպքը, իրադարձությունը համընկնում է այն ենթադրյալ 

հանցանքին, որի կատարման մեջ անձը կասկածվում է: Այլ կերպ` կասկածը կարող է 

համարվել հիմնավոր միայն այն դեպքում, երբ անձի նկատմամբ կալանքը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնող 

պաշտոնատար անձը` քննիչը կամ դատախազը, կասկածվող անձի կատարած 

գործողությունների (անգործության) վերաբերյալ կներկայացնի տեղեկություններ, 

փաստեր կամ ապացույցներ, որոնք ուղղակիորեն կմատնանշեն նրա առնչությունն 

իրեն վերագրվող ենթադրյալ հանցագործությանը, ինչպես նաև կհիմնավորեն, որ 

դեպքը, որի կատարման մեջ անձը կասկածվում է, համընկնում է իրեն վերագրվող 

հանցանքի դեպքին: 

 

 

12. Հրաչիկ Սերգեյի Աղեկյանի վերաբերյալ 2011 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 

ԵԿԴ/0744/06/10 գործով որոշմամբ2, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել 

այն մասին, որ՝ թե՛ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայում, թե՛ ՀՀ Սահմանադրության 

մեջ կիրառված «ազատությունից զրկում» արտահայտությունը, որպես կանոն, 

ենթադրում է այնպիսի իրավիճակ, երբ անձը նախապես ազատության մեջ է և 

իրավաչափ հիմքերի պայմաններում ու օրինական ընթացակարգի արդյունքում 

դադարում է ազատության մեջ լինելուց: Այլ կերպ` ազատությունից զրկումը 

ենթադրում է անձի վիճակի փոփոխություն: 

Նշված իրավական դիրքորոշման հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, 

որ որևէ իրավաչափ հիմքով (օրինակ` հանցագործության համար ազատազրկում 

պատժատեսակը փաստացի կրելու հիմքով) ազատությունից զրկված վիճակում 
                                            
2 Սույն գործով Հ.Աղեկյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն 
հարուցելու պահին վերջինս ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» 
ՔԿՀ-ում:   



26 
 

գտնվող անձը չի կարող վերստին «զրկվել ազատությունից» հանցագործություն 

կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի, նրա կողմից նոր հանցագործության 

կատարումը կամ փախուստը կանխելու հիմքերով: 

Սույն գործով քննիչը միջնորդություն է հարուցել Հ.Աղեկյանի նկատմամբ 

որպես խափանման միջոց կալանավորում կիրառելու մասին, վերջինս պատիժ է 

կրել «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկում և 

պատժից պետք է ազատվեր 2011 թվականի մարտի 19-ին: Փաստորեն, 

միջնորդություն հարուցելու պահին Հ.Աղեկյանը գտնվել է ուղղիչ հիմնարկում՝ 

անազատության մեջ, արտաքին աշխարհից մեկուսացված, զրկված ազատ 

տեղաշարժման, հարազատների և այլ անձանց հետ ազատորեն շփվելու 

իրավունքից և այլն: 

Այս իրավիճակում Հ.Աղեկյանը չէր կարող կատարել ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

գործողությունները, որոնց դեպքում նրա նկատմամբ կարող էր կիրառվել 

խափանման միջոց ընդհանրապես և կալանավորում՝ մասնավորապես: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ անազատության մեջ գտնվող և 

դատարանի կողմից ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը կրող 

դատապարտյալ Հ.Աղեկյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման 

միջոց ընտրելը հիմնավորված չէ: 

 

 

13. Արամ Հայկի Սարգսյանի վերաբերյալ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

թիվ ԵԿԴ/0503/06/10 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝  խափանման միջոցները կարող են կիրառվել միայն 

սկսված և շարունակվող քրեական վարույթի ընթացքում, ընդ որում, նպատակ 

ունենալով կանխելու այդ նույն քրեական վարույթի ընթացքում կասկածյալի կամ 

մեղադրյալի ոչ պատշաճ վարքագիծը և որպես հետևանք՝ ապահովելու դրա 

բնականոն ընթացքը: Այսպիսով, խափանման միջոցների ընդհանրապես և՝ 

կալանավորման, մասնավորապես, կիրառման պարտադիր պայմաններից է սկսված 

և շարունակվող քրեական վարույթի առկայությունը: 
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Հետևաբար, եթե քրեական վարույթի ընթացքում ի հայտ են գալիս այնպիսի 

հանգամանքներ, որոնք բացառում են վարույթի հետագա ընթացքը, ապա 

տրամաբանորեն վերանում է նաև դատավարական հարկադրանքի միջոցների (այս 

դեպքում` կալանավորման) կիրառմամբ այդ վարույթի բնականոն ընթացքի 

ապահովումը երաշխավորելու անհրաժեշտությունը: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ անձի ազատության սահմանափակման 

դեպքում դատարանները, ի թիվս կալանավորման հիմքերի և այլ պայմանների, 

քննարկման առարկա պետք է դարձնեն նաև ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված քրեական վարույթը բացառող 

հանգամանքների առկայության կամ բացակայության հարցը: Եթե կոնկրետ 

դեպքում առերևույթ առկա և կիրառելի են քրեական վարույթը բացառող 

հանգամանքներից որևէ մեկը, ապա կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու կամ ժամկետը երկարացնելու կամ վերահաստատելու վերաբերյալ 

նախաքննության մարմնի ներկայացրած միջնորդությունը ենթակա է մերժման: 

Այսինքն` անձի ազատությունը սահմանափակելը կհամարվի օրինական և 

հիմնավորված միայն կալանավորման հիմքերի և այլ պայմանների միաժամանակյա 

առկայության և քրեական վարույթը բացառող հանգամանքների բացակայության 

դեպքում:  

Ստորադաս դատարաններն Ա.Սարգսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց վերահաստատել են՝ անտեսելով համաներման ակտի՝ որպես 

քրեական վարույթը բացառող հանգամանքի առերևույթ առկայությունը և դրա 

հնարավոր կիրառելիության հարցն Ա.Սարգսյանին մեղսագրվող արարքների 

նկատմամբ: 

 

 

14. Հարություն Լարվենտի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի թիվ ՏԴ2/0009/06/11 գործով որոշմամբ, իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ՝ բողոքաբերները նշել են, որ ինչպես 

սույն, այնպես էլ Տ.Պիրապյանի գործով մեղադրյալները հանդիսացել են Եհովայի 

վկաներ, և նրանց մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ 
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հոդվածի 1-ին մասով, մինչդեռ, վերջիններս նշել են, որ պատրաստ են կատարել 

եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող այլընտրանքային 

քաղաքացիական ծառայություն:  

Ըստ Վճռաբեկ դատարանի՝ Առաջին ատյանի դատարանը, հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ դատաքննության ընթացքում մեղադրյալը հայտնել է, որ 

կրոնական նկատառումներով հրաժարվում է զինվորական կամ այլընտրանքային 

ծառայությունից, գտել է, որ մեղադրյալն առնչություն ունի կատարված 

իրավախախտմանը, հետևաբար` առկա է հիմնավոր կասկած այն մասին, որ նա 

կատարել է իրեն մեղսագրված հանցանքը: 

Անփոփոխ թողնելով Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը՝ Վերաքննիչ 

դատարանը ևս փաստարկել է, որ առկա են ապացույցներ, որոնցով հիմնավորվում է 

մեղադրյալի առնչությունը կատարված արարքին: Հ.Խաչատրյանի նկատմամբ 

ընտրված խափանման միջոցն անփոփոխ թողնելու մասին որոշում կայացնելիս 

Վերաքննիչ դատարանը հաշվի է առել նաև այն, որ մեղադրյալը հետևողականորեն 

պնդել է, որ չի պատրաստվում կատարել իր քաղաքացիական պարտականությունը՝ 

կապված զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հետ: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ ստորադաս դատարաններն 

իրավացիորեն իրենց որոշումները հիմնավորել են` հաստատելով հիմնավոր 

կասկածի առկայությունը և անձի արարքի ու նրան մեղսագրվող հանցանքի կապը: 

 

 

15. Վահե Սերյոժայի Բարսեղյանի վերաբերյալ 2012 թվականի նոյեմբերի 1-

ի թիվ ԼԴ/0078/06/12 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ անձին մեղսագրվող հանցանքի ծանրությունը, 

էական նշանակություն ունի ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալի դրսևորվող 

վարքագծի հավանականությունը կանխորոշելու հարցում, սակայն այդ 

հանգամանքը պետք է գնահատվի գործում առկա մնացած, մասնավորապես ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 3-րդ մասում մատնանշված 

հանգամանքների համատեքստում: Այդ առումով կարող է քննության առկա դառնալ 

նաև դեռևս չկատարված քննչական գործողությունների բնույթը, դրանց 
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օբյեկտիվության վրա մեղադրյալի կողմից ազդեցություն գործելու 

հնարավորությունը (տե՛ս Ասլան Ավետիսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 

թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԱՎԴ/0022/06/08 որոշման 19-20-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 

26-րդ կետերը): 

 

 

16. Դավիթ Գրիգորի Ալիխանյանի վերաբերյալ 2012 թվականի դեկտեմբերի 

5-ի թիվ ԵԱՔԴ/0138/06/12 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածում թվարկված մեղադրյալի հավանական գործողությունների մասին 

հետևությունները պետք է հիմնված լինեն գործի նյութերից բխող ողջամիտ 

կասկածների կամ ենթադրությունների վրա: Այլ խոսքով՝ անհրաժեշտ է կիրառել 

դատական ակտի պատճառաբանվածության առավել բարձր չափանիշ` կալանքը 

գրավով փոխարինելը մերժելու մասին դատարանի հետևությունները հիմնավորել 

գործի փաստական տվյալներով և ոչ թե բավարարվել ՀՀ քրեադատավարական 

օրենքով նախատեսված հիմքերի պարզ շարադրանքով: 

Առաջին ատյանի դատարանը մեղադրյալ Դ.Ալիխանյանի նկատմամբ գրավի 

կիրառումն անթույլատրելի ճանաչելու մասին իր որոշումը պատճառաբանել է երկու 

հանգամանքով. առկա է հիմնավոր կասկած առ այն, որ Դ.Ալիխանյանը կատարել է 

իրեն վերագրվող հանցանքը և մնալով ազատության մեջ՝ մեղադրյալը կարող է 

խոչընդոտել գործի քննությանը՝ քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց 

վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով: 

Առաջին ատյանի դատարանը որևէ փաստական տվյալով չի հիմնավորել իր 

եզրահանգումն այն մասին, որ ազատության մեջ մնալով՝ մեղադրյալը կարող է 

խոչընդոտել գործի քննությանը՝ քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց 

վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով: Ավելին, Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վերոշարադրյալ 

եզրահանգումը հիմնավորող փաստական տվյալներ գործի նյութերում չկան, դրա 

փոխարեն առկա են տվյալներ այն մասին, որ Դ.Ալիխանյանն իրեն վերագրվող 

արարքը կատարելուց հետո ազատվել է աշխատանքից ռազմական 
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ոստիկանությունում, ինչն էականորեն նվազեցնում է նրա կողմից գործին 

մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու և 

ճշմարտության բացահայտմանը խոչընդոտելու հավանականությունը: 

 

 

17. Վահագն Հակոբի Պողոսյանի վերաբերյալ 2013 թվականի փետրվարի 

15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ դատարանը, համապատասխան շարժառիթները 

շարադրելով, իրավունք ունի մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելը ճանաչել 

անթույլատրելի առանձին դեպքերում, մասնավորապես, եթե հայտնի չէ մեղադրյալի 

անձը, նա չունի մշտական բնակության վայր կամ փորձել է թաքնվել քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնից (…)3: 

Որոշում կայացնելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի, որ եթե մեղադրյալին 

մեղսագրվել է այնպիսի արարք, որի համար նախատեսվող ազատազրկման ձևով 

պատժի ժամկետը չի գերազանցում մեկ տարին, ապա կալանքը որպես խափանման 

միջոց կիրառելիս կամ գրավի կիրառումը մերժելիս դատարանը պետք է 

ներկայացնի ծանրակշիռ, գործի նյութերից բխող փաստարկներ մեղադրյալի կողմից 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված գործողությունները կատարելու բարձր հավանականության 

վերաբերյալ: 

 

 

                                            
3 Առաջին ատյանի դատարանը որևէ փաստական տվյալով չի հիմնավորել իր հետևությունն առ այն, որ 

Վ.Պողոսյանը խուսափել է վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով ներկայանալուց: Գործի նյութերում 
բացակայում է որևէ ապացույց, որ մեղադրյալ Վ.Պողոսյանը պատշաճ ծանուցվել է վարույթն 
իրականացնող մարմնին ներկայանալու համար: Գործի նյութերից երևում է նաև, որ քրեական գործը 
հարուցվել է 2012 թվականի օգոստոսի 22-ին, նույն օրը Վ.Պողոսյանը բերման է ենթարկվել և ձերբակալվել է: 
Հետևաբար, այս պայմաններում դատարանի հետևությունը՝ վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով 
ներկայանալուց խուսափելու մասին, որևէ փաստական տվյալով հիմնավորված, հետևաբար նաև 
փաստարկված չէ: 
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18. Ռոբերտ Արմենի Հակոբյանի վերաբերյալ 2013 թվականի ապրիլի 18-ի 

թիվ ԵԱՔԴ/0218/06/12 գործով որոշմամբ 4 , իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ 

այն դեպքում, երբ անձը թաքնվում է քննությունից, նրա նկատմամբ կալանքը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար է նրան որպես մեղադրյալ 

ներգրավելու մասին որոշման կայացումը՝ պայմանով, որ հետագայում, 

հայտնաբերվելուց հետո նա կտեղեկացվի որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման 

մասին, նրան կպարզաբանվի առաջադրված մեղադրանքի էությունը, և նրան 

կհանձնվեն որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման պատճենը և 

մեղադրյալի իրավունքների և պարտականությունների ցանկը, ապա նա անհապաղ 

(72 ժամվա ընթացքում) կտարվի դատավորի մոտ (դատավորի մոտ տարվելու 

մասին տե՛ս Տիգրան Վահրադյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի թիվ ԼԴ/0197/06/08 որոշման 34-րդ կետը): 

Դատարանը պարտավոր է ստուգել, թե նախաքննության մարմնի կողմից 

ներկայացվե՞լ են արդյոք համապատասխան տեղեկություններ, փաստեր կամ 

ապացույցներ այն մասին, որ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում 

է կայացվել, անձը տեղեկացվել է այդ որոշման մասին, բացի այդ, նրան 

պարզաբանվել է առաջադրված մեղադրանքի էությունը, և հանձնվել են որպես 

մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման պատճենն ու մեղադրյալի իրավունքների և 

պարտականությունների ցանկը:5 

 

 

                                            
4 Սույն գործով դատարանները չեն պարզել կալանավորման ինքնուրյուն պայմանի, այն է՝ անձին մեղադրյալի 

դատավարական կարգավիճակ տրված լինելու հանգամանքը, ինչը հիմք է հանդիսացել, որպես խափանման 
միջոց կիրառված կալանքը վերացնելու համար:   

5 Նախաքննական մարմինը ո՛չ միջնորդություն ներկայացնելիս, ո՛չ այդ միջնորդության քննության ընթացքում 
չի ներկայացրել որևէ տվյալ, որը կհիմնավորեր, որ Ռ.Հակոբյանը կարող է կատարել միջնորդության մեջ 
նշված` կալանքի անհրաժեշտությունը հիմնավորող գործողությունները: Դատարանների կողմից թույլ են 
տրվել դատավարական օրենքի էական խախտումներ, չեն պարզել կալանավորման ինքնուրույն պայմանի, 
այն է՝ անձին մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ տրված լինելու հանգամանքը: 



32 
 

19. Անդրեյ Արկադևիչ Զյաբլիցևի վերաբերյալ 2013 թվականի սեպտեմբերի 

13-ի թիվ ԿԴ/0020/06/13 գործով որոշմամբ 6 , իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Առաջին ատյանի դատարանն իր որոշման մեջ 

փաստել է, որ չնայած առկա է հիմնավոր կասկած Ա.Զյաբլիցևի կողմից իրեն 

մեղսագրվող արարքները կատարած լինելու մասին, այնուամենայնիվ, դա 

բավարար չէ արդարացված համարելու նախաքննության մարմնի` ապագային 

վերաբերող կանխատեսումներն առ այն, որ մշտական բնակության վայր, խնամքին 

երեք անձ և մշտական աշխատանք ունեցող, միջին ծանրության հանցագործություն 

կատարման մեջ մեղադրվող Ա.Զյաբլիցևը, մնալով ազատության մեջ, կկատարի ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

գործողությունների որևէ մեկը: 

Դրանից ելնելով Առաջին ատյանի դատարանը եզրահանգել է, որ առկա չեն 

Ա.Զյաբլիցևի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու 

բավարար հիմքեր: 

Վերաքննիչ դատարանը մեղադրյալ Ա.Զյաբլիցևի նկատմամբ կալանքը որպես 

խափանման միջոց կիրառելու հիմքում դրել է գործով մյուս մեղադրյալների` 

ցուցմունք տալուց հրաժարվելու հանգամանքը: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 

անձի կողմից ընդհանրապես, իսկ տվյալ դեպքում` գործով անցնող մյուս 

մեղադրյալների կողմից մասնավորապես, ցուցմունք տալուց հրաժարվելը, ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված` կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու հիմք 

դիտարկելը և դրանով պայմանավորված` անձին ՀՀ Սահմանադրությամբ և 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված ազատության իրավունքից զրկելն 

իրավաչափ չէ: 

 

                                            
6  Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը մերժել է քննիչի միջնորդությունը՝ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ: Վերաքննիչ դատարանը դատախազի վերաքննիչ բողոքը բավարարել 
է և մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումը երկու ամիս ժամանակով:  
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20. Արամ Ռոբերտի Կարապետյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մարտի 28-

ի թիվ ՇԴ/0244/06/13 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վերաքննիչ դատարանի այն հիմնավորումը, որ 

մեղադրյալ Ա.Կարապետյանի ընտանիքի միակ կերակրողը լինելը, երեք երեխա 

ունենալը, որից երկուսն անչափահաս են, մշտական բնակության վայր ունենալը, 

դրականորեն բնութագրվելը դատավարության տվյալ փուլում չեն կարող հիմք 

հանդիսանալ մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված 

կալանավորումը գրավով փոխարինելու համար, ապա Վճռաբեկ դատարանն 

արձանագրում է, որ այն չի բխում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներից: Նշված հոդվածի իմաստով՝ խափանման միջոց 

կիրառելու անհրաժեշտության և մեղադրյալի նկատմամբ դրա տեսակն ընտրելու 

հարցը լուծելիս ի թիվս այլոց հաշվի են առնվում մեղադրյալի անձը, 

խնամարկյալների և բնակության մշտական վայրի առկայությունը: Մինչդեռ սույն 

գործով նշված հանգամանքների առկայության պայմաններում, ինչպես նաև այն 

պայմաններում, երբ մեղադրյալ Ա.Կարապետյանը վերականգնել է 

Հ.Բաղդասարյանին պատճառված վնասը, Վերաքննիչ դատարանը, առանց որևէ  

հիմնավորման, նշել է, որ դրանք չեն կարող հիմք հանդիսանալ Ա.Կարապետյանի  

նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու 

համար: 

 

 

21. Սամվել Գագիկի Մարգարյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մարտի 28-ի 

թիվ ԵԷԴ/0138/06/13 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքների կատարման հավանականությունը 

գնահատելիս և, հետևաբար, դրա հիման վրա մեղադրյալի նկատմամբ գրավի 

կիրառումը թույլատրելի ճանաչելիս դատարանը, ի թիվս այլոց, պետք է պատշաճ 

գնահատման ենթարկի մեղսագրվող արարքի կատարման եղանակը, հանցավոր 
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մտադրության իրականացման աստիճանը և արարքի հանրային վտանգավորության 

աստիճանն ու բնույթը  բնութագրող այլ հանգամանքները:  

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ վերոնշյալ հանգամանքներն էական 

նշանակություն ունեն մեղադրյալի անձի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու 

համար: Ուստի, առանց դրանք գործի նյութերից բխող մյուս տվյալների հետ 

համադրված վերլուծության և գնահատման ենթարկելու հնարավոր չէ հիմնավորված 

ենթադրություն անել մեղադրյալի հետագա վարքագծի վերաբերյալ, հետևաբար 

հնարավոր չէ նաև օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված որոշում 

կայացնել անձի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ: 

Օրինակ՝ դատախազն իր վճռաբեկ բողոքում պնդում է, որ Ս. Մարգարյանը ոչ 

միայն չի համագործակցել, այլ ընդհակառակը՝ խոչընդոտել է գործի քննությանը: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ նոր քննության ընթացքում Ս. 

Մարգարյանի նկատմամբ գրավի թույլատրելիության հարցը լուծելիս Վերաքննիչ 

դատարանը՝ նրան մեղսագրված արարքների հանրային վտանգավորության 

աստիճանն ու բնույթը բնութագրող հանգամանքները գնահատելուց բացի, պետք է 

քննության առարկա դարձնի նաև դատախազի վերոգրյալ փաստարկները, քանի որ 

դրանց պարզաբանումն էական նշանակություն կարող է ունենալ մեղադրյալի 

հետագա վարքագծի կապակցությամբ հիմնավորված ենթադրություն կատարելու 

առումով: 

 

 

22. Արտակ Ավետիքի Դիլանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի  օգոստոսի 

15-ի թիվ ԱՐԱԴ/0021/06/14 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ անձի նկատմամբ գրավ կիրառելու հնարավորության 

հարցը քննարկելու դեպքում Վերաքննիչ դատարանը պատշաճ ուշադրություն պետք 

է դարձնի նաև մեղադրյալին վերագրվող արարքի բնույթին և վտանգավորության 

աստիճանին: Հանցագործության նշված հատկանիշներն էական նշանակություն 

ունեն խափանման միջոցի տեսակն ընտրելիս, ինչպես նաև գրավի 

թույլատրելիության հարցը լուծելիս: Դրանք հանդիսանում են քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ գործի քննությանը խոչընդոտելու 
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հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և գործի նյութերից բխող մյուս 

հանգամանքների հետ միասին հնարավորություն են տալիս հիմնավորված 

ենթադրություններ անել անձի ազատության հիմնարար իրավունքը 

սահմանափակելու հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին (տե՛ս mutatis 

mutandis Վահագն Պողոսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի 

փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 որոշումը): 

 

 

23. Դավիթ Կարենի Վարդանյանի վերաբերյալ 2014 թվականի հոկտեմբերի 

31-ի թիվ ԵԱՔԴ/0056/06/14 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ մեղսագրվող հանցանքի ծանրությունը և հետևաբար 

նաև ակնկալվող պատժի խստությունը հանդիսանում են քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ գործի քննությանը խոչընդոտելու 

հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և գործի նյութերից բխող մյուս 

հանգամանքների հետ միասին հնարավորություն են տալիս հիմնավորված 

ենթադրություններ անել անձի ազատության հիմնարար իրավունքը 

սահմանափակելու հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին (տե՛ս 

Վահագն Հակոբի Պողոսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի 

փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 որոշման 13-րդ կետը): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր կայուն նախադեպային 

իրավունքի շրջանակներում բազմիցս շեշտել է, որ անձին վերագրվող արարքի 

ծանրությունը, գործի նյութերից բխող մյուս փաստական տվյալների հետ միասին, 

կարևոր նշանակություն ունի մեղադրյալի հետագա վարքագծի վերաբերյալ 

հիմնավորված ենթադրություն անելու համար (ի թիվս այլոց տես Mamedova v. 

Russia, 2006 թվականի հունիսի 1-ի վճիռը, գանգատ թիվ 7064/05, կետ 74, 

Panchenko v. Russia 2005 թվականի փետրվարի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 45100/98, 

կետ 102, Ilijkov v. Bulgaria, 2001 թվականի հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

33977/96, կետ 81): 

Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի մատնանշած այն 

հանգամանքներին, որ Դ.Վարդանյանը նախկինում դատված, արատավորված չի 
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եղել, ունի մշտական բնակության վայր, աշխատանք, բարձրագույն կրթություն, 

բնութագրվում է դրականորեն, ապա դրանք համապատասխան հիմքերի 

առկայության պայմաններում չեն կարող բավարար լինել մեղադրյալի նկատմամբ 

կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու համար: Այս 

կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանի համար անհասկանալի է նաև Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից արձանագրված այն փաստը, որ Դ.Վարդանյանը «մեծ 

հարգանք և հեղինակություն է վայելում իր բնակության վայրում»: Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված նյութերում բացակայում է որևէ 

փաստական տվյալ, որը հիմք կտար նման դատողություն անել: 

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է նաև, որ մեղադրյալին վերագրվող արարքի 

բնույթը և հանրային վտանգավորության աստիճանը էական նշանակություն ունեն 

գրավի թույլատրելիության հարցը լուծելիս: 

 

 

24. Գոռ Արշակի Դուրյանի վերաբերյալ 2015 թվականի հունիսի 5-ի թիվ  

ՏԴ/0052/06/14 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն 

մասին, որ՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ ի հայտ են գալիս կալանավորումը 

հիմնավորող նոր հանգամանքներ, վարույթն իրականացնող մարմինը կարող է ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 285-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված 

կարգով դիմել Առաջին ատյանի դատարան, այլ ոչ թե վերաքննիչ բողոք 

ներկայացնել: Ընդ որում, նշված նորմի իմաստով որպես նոր հանգամանք կարող է 

հանդիսանալ ոչ միայն կալանավորման սկզբնական միջնորդության մեջ չնշված, 

Առաջին ատյանի դատարանում քննության առարկա չդարձած ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածում թվարկված կալանավորման նոր 

հիմքի առաջացումը, այլև սկզբնական միջնորդությամբ ներկայացված, Առաջին 

ատյանի դատարանում արդեն իսկ հետազոտված հիմքի առկայությունը հավաստող 

նոր նյութերի ու տվյալների երևան գալը: 
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25. Ալինա Հենրիկի Հովսեփյանի վերաբերյալ 2015 թվականի օգոստոսի 

28-ի թիվ ԵԱՔԴ/0386/06/15 գործով որոշմամբ7, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանը մշտապես ընդգծել է անձի 

ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի հիմնարար ու 

անօտարելի բնույթը և հետևողականորեն ամրապնդել ու զարգացրել քրեական 

դատավարության ընթացքում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելիս անձի 

ազատության իրավունքի կամայական կամ անհիմն սահմանափակումը բացառելուն 

ուղղված երաշխիքները: Մասնավորապես, Վճռաբեկ դատարանը կայուն 

նախադեպային իրավունք է ձևավորել առ այն, որ կալանավորման օրինականության 

և հիմնավորվածության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված 

կալանավորման հիմքերից որևէ մեկի կամ մի քանիսի և  կալանավորման 

պայմանների (հիմնավոր կասկած, քրեական գործի առկայություն, որպես 

մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման առկայությունը և այլն) վերաբերյալ 

դատական ակտում ողջամիտ հետևությունների առկայությունը` հիմնավորված 

վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ներկայացվող տեղեկություններով, 

փաստերով կամ ապացույցներով (ՎԲ-132/07, ԱՎԴ/0022/06/08, ԼԴ/0197/06/08, 

ԵԿԴ/0580/06/09, ԵԿԴ/0678/06/10, ՏԴ/0052/06/14 և այլն): 

 

 

26. Նիկոլայ Մովսեսի Ավալյանի վերաբերյալ 2015 թվականի դեկտեմբերի 

18–ի թիվ ԵԿԴ/0109/06/15 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ զարգացնելով գրավի թույլատրելիության 

վերաբերյալ իր նախադեպային իրավունքը՝ Վճռաբեկ դատարանը Դ.Վարդանյանի 

գործով որոշմամբ արձանագրել է. «(...) [Մ]եղադրյալին կալանքից գրավով 

ազատելու հարցը քննարկելիս դատարանները հատուկ ուշադրություն պետք է 

դարձնեն այն հանգամանքին, թե մեղադրյալի նկատմամբ ինչ հիմքով է 

                                            
7  Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը մերժել է քննիչի միջնորդությունը՝ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ: Վերաքննիչ դատարանը դատախազի վերաքննիչ բողոքը բավարարել 
է և մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումը մեկ ամիս ժամանակով:  
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կալանավորումը կիրառվել որպես խափանման միջոց, և արդյոք տվյալ դեպքում 

գրավը՝ որպես կալանավորման այլընտրանք, կարող է գործուն երաշխիք 

հանդիսանալ տվյալ հիմքի չեզոքացման համար:  

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի 

ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Եվրոպական դատարանը մշակել է 

հանցագործության համար մեղադրվող անձին մինչև դատավճիռը կալանքի տակ 

պահելու համար ընդունելի չորս հիմնական հիմքեր. մեղադրյալի՝ դատաքննությանը 

չներկայանալու վտանգը (տե՛ս Stogmuller v. Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, § 

15), վտանգը, որ մեղադրյալն ազատ արձակվելու դեպքում կխոչընդոտի 

արդարադատության իրականացմանը (տե՛ս Wemhoff v. Germany, 1968 թվականի 

հունիսի 27, § 14) կամ կկատարի նոր հանցանքներ (տե՛ս Matznetter v Austria, 1969 

թվականի նոյեմբերի 10, § 9) կամ կկատարի հասարակական անկարգություններ 

(տե՛ս Letellier v. France, 1991 թվականի հունիսի 26, § 51):  

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասում ըստ 

էության նախատեսված են նշված հիմքերը, որոնցից յուրաքանչյուրի առկայությունը 

կալանավորման պայմանների հետ միասին ինքնին հիմք է անձի նկատմամբ 

կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար: 

Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի կողմից մատնանշված՝ Ն.Ավալյանի 

անձը բնութագրող հանգամանքներին և վարքագծին (ինքնակամ ներկայանալը, 

դեպքին իր մասնակցության վերաբերյալ խոստովանական ցուցմունքներ տալը և 

այլն, ապա Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ դրանք (…) համապատասխան 

հիմքերի առկայության պայմաններում չեն կարող բավարար լինել մեղադրյալի 

նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու 

համար: 

 

 

27. Ռաֆայել Արայի Քոթանջյանի վերաբերյալ 2016 թվականի նոյեմբերի 1-

ի թիվ ԿԴ3/0010/06/15 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ արդար 

դատական քննություն իրականացնելու պահանջը հավասարապես վերաբերելի է 
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նաև մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 

շրջանակներում անցկացվող դատական քննություններին: Մեղադրյալի նկատմամբ 

խափանման միջոց կալանավորման կիրառման, կալանքի ժամկետի երկարացման 

հարցերի քննարկման, ինչպես նաև վերաքննության կարգով դրանց 

օրինականության դատական ստուգման ընթացքում դատարանը համապատասխան 

որոշում է կայացնում քրեական հետապնդման մարմնի ներկայացրած 

տեղեկությունների, փաստերի կամ ապացույցների հետազոտման արդյունքում: 

Հետևաբար ինչպես Առաջին ատյանի դատարանը կալանք կիրառելու կամ դրա 

ժամկետը երկարացնելու մասին նախաքննության մարմնի միջնորդությունը քննելիս, 

այնպես էլ Վերաքննիչ դատարանը ստորադաս դատարանի կողմից կայացրած 

որոշման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը դատական ստուգման 

ենթարկելիս պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել կողմերի հավասարության և 

մրցակցային դատավարության ապահովման ուղղությամբ: Այդ նպատակով 

դատարանները, ի թիվս այլ գործողությունների, պետք է միջոցներ ձեռնարկեն 

նշանակված դատական նիստի տեղի և ժամանակի մասին կողմերին պատշաճ ձևով 

ծանուցելու և վերջիններիս՝ դատական քննությանը մասնակցելու իրավունքի 

անխափան իրացումն ապահովելու համար (տե՛ս, mutatis mutandis, Ամալյա 

Ղարիբյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 

ԿԴ/0008/06/11, Նոյ Մուսայելյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2012 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի թիվ ԿԴ1/0007/06/12, Հակոբ Մկրտչյանի գործով Վճռաբեկ 

դատարանի՝ 2016 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ ԵԿԴ/0230/01/14 որոշումները): 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործի նյութերում բացակայում 

է մեղադրյալի՝ դատական նիստին մասնակցելուց հրաժարվելու մասին որևէ կերպ 

ձևակերպված տվյալ, իսկ այդ պայմաններում վերջինի մասին քննիչի կողմից 

արված հայտարարությունը հիմք ընդունելը՝ առանց պատշաճ հավաստիացման, չէր 

կարող իրավաչափ հիմք համարվել մեղադրյալի բացակայությամբ գործի 

քննությունն իրականացնելու համար: 
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28. Անդրիաս Մարատի Ղուկասյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 

12-ի թիվ ԵԱՔԴ/0533/06/16 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վերաքննիչ դատարանը «իր պայքարը շարունակելու 

մասին մեղադրյալի հայտնած դիրքորոշումը» որպես Ա.Ղուկասյանին կալանքից 

գրավով ազատելն անթույլատրելի ճանաչելու հանգամանք դիտարկելու արդյունքում 

թույլ է տվել ՀՀ Սահմանադրության 29-րդ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ 

հոդվածների և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի խախտում: Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է 

համարում նշել, որ խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքի խախտումն ինքնին 

չի հանգեցնում բուն իրավունքի (սույն դեպքում ազատության իրավունքի) 

խախտման: Համանման դիրքորոշում է արտահայտված նաև Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի ձևավորած նախադեպային իրավունքում 

(տես, mutatis mutandis, Van der Mussele v. Belgium գործով Եվրոպական դատարանի 

1983 թվականի նոյեմբերի 23-ի վճիռը, գանգատ թիվ 8919/80, կետ 43): 

Այդուհանդերձ, Վճռաբեկ դատարանը, հիմք ընդունելով Ա.Ղուկասյանին 

վերագրված ենթադրյալ հանցագործության՝ 

-  հանրային վտանգավորության բնույթը, մասնավորապես այն, որ մե-

ղադրյալին մեղսագրվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու 

հանցանք, որն ուղղված է հասարակական անվտանգության դեմ, 

-  ծանրության աստիճանը՝ դասվում է ծանր հանցագործությունների 

շարքին, որի համար նախատեսված է չորսից տասը տարի ժամկետով ազա-

տազրկում, 

-  ենթադրաբար խմբի կազմում կատարելը, 

- կատարման եղանակը, մասնավորապես այն, որ ըստ մեղադրանքի՝ 

աստիճանաբար բորբոքել են հավաքված բազմության կրքերը, հանձնարարել են 

հավաքվածների առաջին շարքերում գտնվող կանանց ու երեխաներին փոխարինել 

տղամարդկանցով, բռնություն գործադրելու համար կուտակել քարեր, որից հետո 

հրահրել են բռնություն գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող 

ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ, 
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-  հանցավոր նպատակը՝ ենթադրաբար կատարվել է կազմակերված խմբի 

կողմից պետությանը որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտագրելու 

նպատակով ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահակային 

ծառայության գնդի վրա՝ զինված հարձակում գործելու, այն զավթելու և պահելու 

հետևանքով ստեղծված իրավիճակը սրելու նպատակով, 

-  հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, մասնավորապես 

ըստ մեղադրանքի՝ սկսվել են զանգվածային անկարգություններ, որի ընթացքում 

դրա անմիջական մասնակիցները, չենթարկվելով նշված վայրում ծառայություն 

իրականացնող իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին, 

վտանգելով հասարակական անվտանգությունը՝ բռնություն են գործադրել ՀՀ 

ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ՝ ոտքերով, ձեռքերով, տարատեսակ 

առարկաներով հարվածներ են հասցրել, քարեր և այլ առարկաներ են նետել նրանց 

ուղղությամբ, 

- հետևանքները, մասնավորապես ըստ մեղադրանքի՝ ծառայություն 

իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցները ստացել են տարբեր աստիճանի 

մարմնական վնասվածքներ, վնասվել ու ոչնչացվել է վերջիններիս գույքը 

(խափանման միջոց ընտրելիս արարքի հանրային վտանգավորության բնույթի և 

աստիճանի գնահատման մասին մանրամասն տե՛ս Վահագն Հակոբի Պողոսյանի 

գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 

որոշման 13-րդ կետը), 

գտնում է, որ Ա.Ղուկասյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու վերաբերյալ ստորադաս դատարանների հետևությունները հիմնավոր են: 

- Ինչ վերաբերում է մեղադրյալ Ա.Ղուկասյանի նկատմամբ գրավի կիրառման 

թույլատրելիության հարցին՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ստորադաս 

դատարանները Ա.Ղուկասյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց են 

ընտրել քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական 

ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով մինչդատական վարույթում գործի 

քննությանը խոչընդոտելու հավանականության առկայության հիմքով: Այս 

կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով Ա.Ղուկասյանին 

վերագրվող արարքի հանրային վտանգավորության բնույթն ու աստիճանը 
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բնութագրող և վերը հիշատակված հանգամանքները, այդ թվում այն, որ նրան 

մեղսագրված արարքի բովանդակությունը, ըստ էության, կազմում է մեծաքանակ 

անձանց ոչ իրավաչափ գործողությունների կազմակերպում և ղեկավարում, գտնում 

է, որ գրավի թույլատրելիության վերաբերյալ ստորադաս դատարանների այն 

պատճառաբանությունը, որ «գրավի մուծումը չի կարող վճռորոշ նշանակության 

ունենալ վերջինիս իրավաչափ վարքագիծը կանխորոշելու հարցում»,  իրավաչափ է: 

 

 

29. Արմեն Լևոնի Աբրահամյանի վերաբերյալ 2017 թվականի ապրիլի 12-ի 

թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/16 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ ամբաստանյալ Ա.Աբրահամյանի նկատմամբ գրավի 

կիրառումը թույլատրելի ճանաչելիս ստորադաս դատարանները, ձևականորեն 

վկայակոչելով Ա.Աբրահամյանին վերագրվող արարքի հանրային 

վտանգավորության բնույթն ու աստիճանը, չեն պահպանել Ս.Մարգարյանի գործով 

որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանի ձևավորած նախադեպային իրավունքի 

պահանջները: Մասնավորապես՝ պատշաճ գնահատման չի ենթարկվել՝ 

ա) ենթադրաբար խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթն ու 

կարևորությունը: Այն, որ ամբաստանյալը ոտնձգել է անձի ազատության իրավունքի 

և առողջության դեմ, 

բ) մեղսագրվող արարքների կատարման եղանակը, մասնավորապես այն, որ 

ենթադրաբար Ա.Աբրահամյանը՝ 

- գործով չպարզված երեք անձանց հետ փողոցում ծեծելով Ա.Հարությունյանին՝ 

մտցրել է վերջինիս ավտոմեքենայի բեռնախցիկը և, բացահայտ առևանգելով, 

տեղափոխել նրան այլ վայր, 

- նախնական համաձայնության գալով Ն.Քոսակյանի, Գ.Ասատրյանի, 

Է.Ասատրյանի, Լ.Թամամյանի, ոմն Արմենի, Հ.Միսակյանի, Ս.Կարապետյանի և 

ինքնությունները չպարզված մի խումբ այլ անձանց հետ, ձեռքերով և ոտքերով 

բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Ա.Հարությունյանի դեմքին և մարմնի տարբեր 

մասերին: 
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գ) Հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, այն, որ դի-

տավորությամբ Ա.Հարությունյանի առողջությանը պատճառվել է թեթև վնաս՝ 

գանգուղեղային վնասվածքի, ձախից ճակատային շրջանի փափուկ հյուսվածքների 

սալջարդի, ձախ ակնակապիճի փափուկ հյուսվածքների արյունազեղման, ձախ 

հետականջային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սալջարդի, ստորին ծնոտի 

շրջանում աջից փափուկ հյուսվածքների սալջարդի ձևով՝ առողջության կարճատև 

քայքայման հատկանիշով: 

Վերը նշված հանգամանքները պատշաճ գնահատման չենթարկելու 

հետևանքով ինչպես Առաջին ատյանի, այնպես էլ Վերաքննիչ դատարանները 

զրկված են եղել Ա.Աբրահամյանի անձի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու, 

ինչպես նաև նրա հետագա վարքագծի վերաբերյալ հիմնավորված հիմնավորված 

ենթադրություն անելու հնարավորությունից: 

Ինչ վերաբերում է Առաջին ատյանի դատարանի հիմնավորումներին առ այն, 

որ «հանցանքի ծանրությունը և պատժի խստությունը չեն կարող ինքնին բավարար 

լինել անձին երկար ժամանակով կալանքի տակ պահելն արդարացնելու համար», 

«նախաքննության փուլում ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառված եղել է գրավ, և 

նա գտնվել Է ազատության մեջ, և ըստ Էության չի ներկայացվել որևէ հիմնավորում 

առ այն, որ այդ ընթացքում նա դրսևորել է ոչ պատշաճ վարքագիծ», ինչպես նաև 

Վերաքննիչ դատարանի այն հիմնավորմանը, որ «վիճարկվող դատական ակտի 

կայացումից հետո, ամբաստանյալ Արմեն Աբրահամյանի կողմից ոչ պատշաճ 

վարքագիծ դրսևորելու վերաբերյալ որևէ փաստական տվյալ ըստ էության չի 

ներկայացվել», Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում նշել, որ 

Ա.Աբրահամյանին վերագրվող արարքի հանրային վտանգավորության բնույթը և 

աստիճանը պատշաճ գնահատման չենթարկելու պայմաններում ստորադաս 

դատարանների կողմից վկայակոչված հանգամանքները չեն կարող բավարար 

գնահատվել գրավի թույլատրելիության մասին հիմնավոր եզրահանգում անելու 

համար: 

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

Ա.Աբրահամյանին կալանքից գրավով ազատելը թույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ 

Առաջին ատյանի և Վերաքննիչ դատարանների հետևությունները հիմնավոր չեն: 
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30. Գևորգ Աշոտի Գալստյանի վերաբերյալ 2017 թվականի հունիսի 22-ի 

թիվ ՇԴ/0182/06/16 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է արտահայտել 

այն մասին, որ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ «Կալանքը որպես խա-

փանման միջոց ընտրելու կամ կալանավորման ժամկետը երկարացնելու մասին 

միջնորդությունների քննումը» վերնագրված 285-րդ հոդվածի համաձայն՝  

«(...) 

4. Միջնորդությունը քննարկելիս դատավորն իրավունք ունի պահանջել 

միջնորդությանը հիմնավորող լրացուցիչ նյութեր, բացատրություններ: 

5. Քննելով միջնորդությանը՝ դատավորը որոշում է կայացնում մեղադրյալի 

նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու, կալանքի տակ պահելու 

ժամկետը երկարացնելու կամ միջնորդությանը մերժելու  մասին: 

(…)»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 285-րդ հոդվածով կարգավորվում 

է դատավարական հարկադրանքի միջոցներից կալանքը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու կամ դրա ժամկետը երկարաձգելու նկատմամբ դատական 

վերահսկողության կառուցակարգը: Մասնավորապես, հիշյալ կառուցակարգի 

շրջանակներում դատարանը միջնորդության և դրա կապակցությամբ ներկայացված 

նյութերի քննության արդյունքում կայացնում է այն բավարարելու կամ մերժելու 

մասին որոշում: Ընդ որում, միջնորդությունը հիմնավորող նյութերի 

բավարարության հարցը գնահատում է միջնորդությունը քննող դատարանը, որն 

անհրաժեշտության դեպքում իրավասու է պահանջելու լրացուցիչ նյութեր կամ 

բացատրություններ: Ընդ որում, լրացուցիչ նյութեր կամ բացատրություններ 

պահանջելը դատարանի հայեցողական լիազորությունն է (դատարանի 

հայեցողական լիազորությունների բնույթի մանրամասն վերլուծությունը, mutatis 

mutandis, տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի' 2013 թվականի մայիսի 8-ի Հմայակ 

Դավթյանի վերաբերյալ գործով թիվ ՇԴ/0126/01/12 որոշումը): Հաշվի առնելով, որ 

գրավը կալանքի այլընտրանք հանդիսացող խափանման միջոց է, և դրա 

թույլատրելիության հարցը կարող է քննարկման առարկա դարձվել նաև 

կալանավորման մասին որոշման հետ միաժամանակ, Վճռաբեկ դատարանն 

արձանագրում է, որ մինչդատական վարույթի շրջանակներում պաշտպանության 
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կողմի միջնորդության հիման վրա գրավի թույլատրելիության հարցը ենթակա է 

քննարկման կալանքի միջնորդության քննարկման ընթացակարգով: Այլ խոսքով՝ 

մինչդատական վարույթի շրջանակներում գրավ կիրառելու վերաբերյալ 

պաշտպանության կողմի միջնորդության քննարկման ընթացակարգի նկատմամբ 

վերաբերելի մասով կիրառելի են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 285-րդ 

հոդվածի կարգավորումները՝ անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ 

միջնորդությունը ներկայացվել է կալանքի միջնորդության քննության վարույթի 

շրջանակներում, թե՝ դրանից դուրս: 

 

 

31. Արթուր Կոլյայի Խաչատրյանի վերաբերյալ 2017 թվականի օգոստոսի 

30-ի թիվ ԵԱՔԴ/0986/06/16 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Առաջին ատյանի դատարանը, հաշվի առնելով 

արարքի բնույթն ու հանրային վտանգավորության աստիճանը և հիմք ընդունելով 

սույն գործի փաստական հանգամանքները, գտել է, որ Ա.Խաչատրյանը, մնալով 

ազատության մեջ, կարող է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից, 

ինչպես նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով առանց հարգելի 

պատճառների չներկայանալ կամ այլ ճանապարհով խոչընդոտել մինչդատական 

վարույթում գործի քննությանը: 

Վերաքննիչ դատարանը, վերլուծելով գործի փաստական հանգամանքները, 

գտել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի հետևությունները հիմնված չեն գործի 

նյութերից բխող ողջամիտ ենթադրությունների վրա, և դրանք բավարար չեն 

մեղադրյալ Ա.Խաչատրյանի ազատության կանխավարկածը հաղթահարելու ու նրա 

նկատմամբ կալանավորում կիրառելու համար: Մասնավորապես գործով ձեռք չի 

բերվել որևէ օբյեկտիվ տվյալ առ այն, որ մեղադրյալը, ենթադրյալ 

հանցագործության կատարումից հետո գտնվելով ազատության մեջ, կատարել է ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով նախատեսված 

գործողություններից որևէ մեկը: Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանը որոշում 

կայացնելիս հաշվի է առել մեղադրյալ Ա.Խաչատրյանի անձը, այն, որ նա ունի 

մշտական բնակության վայր, կամովին ներկայացել է ոստիկանություն, նախկինում 
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դատապարտված չի եղել, բնութագրվում է դրականորեն, և ունի բարձրագույն 

կրթություն: 

Վճռաբեկ դատարանն ընդգծում է նաև, որ Վերաքննիչ դատարանը պատշաճ 

վերլուծության չի ենթարկել Ա.Խաչատրյանին մեղսագրվող արարքի բնույթը և 

հանրային վտանգավորության աստիճանը, ինչը գործի նյութերից բխող փաստական 

հանգամանքների համատեքստում հանդիսանում է քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ գործի քննությանը խոչընդոտելու 

հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարր:  

Մասնավորապես, գնահատման չեն ենթարկվել՝ 

ա) վերագրվող արարքի կատարման՝ շատերի կյանքի համար վտանգավոր 

եղանակը՝ այն, որ Ա.Խաչատրյանը հրազենից կրակոց է արձակել սահմանափակ 

տարածության մեջ՝ մի քանի անձանց ներկայությամբ, 

բ) հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը՝ այն, որ 

Ա.Խաչատրյանի ենթադրյալ գործողությունների արդյունքում Վ.Կորնևին 

պատճառվել է մահ, իսկ Մ.Դովիդկովը և Դ.Դովիդկովան չեն զրկվել կյանքից՝ 

մեղադրյալի կամքից անկախ հանգամանքներով: 

Վերը նշված հանգամանքները պատշաճ գնահատման չենթարկելու 

հետևանքով Վերաքննիչ դատարանը չի պահպանել ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի պահանջն այն մասին, որ 

խափանման միջոց կիրառելու անհրաժեշտության և մեղադրյալի նկատմամբ դրա 

տեսակն ընտրելու հարցը լուծելիս պետք է հաշվի առնվեն վերագրվող արարքի 

բնույթը և վտանգավորության աստիճանը: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Ա.Խաչատրյանի նկատմամբ 

կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը բեկանելու և 

նրան անհապաղ ազատ արձակելու վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի 

հետևությունները հիմնավոր չեն: 
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32. Տիգրան Հարությունի Պետրոսյանի վերաբերյալ 2017 թվականի 

նոյեմբերի 15-ի թիվ ԵԿԴ/0084/06/16 գործով որոշմամբ, իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանը կայուն 

նախադեպային իրավունք է ձևավորել առ այն, որ կալանավորման 

օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված 

կալանավորման հիմքերից որևէ մեկի կամ մի քանիսի և կալանավորման 

պայմանների (հիմնավոր կասկած, քրեական գործի առկայություն, որպես 

մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման առկայություն և այլն) վերաբերյալ 

դատական ակտում ողջամիտ հետևությունների առկայությունը՝ հիմնավորված 

վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ներկայացվող տեղեկություններով, 

փաստերով կամ ապացույցներով (ՎԲ-132/07, ԱՎԴ/0022/06/08, ԼԴ/0197/06/08, 

ԵԿԴ/0580/06/09, ԵԿԴ/0678/06/10, ՏԴ/0052/06/14, ԵԱՔԴ/0386/06/15 և այլն): 

 Ավելին՝ հարկ է նկատել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, 

զարգացնելով իր նախադեպային իրավունքը, Բոպաջին ընդդեմ Մոլդովայի 

Հանրապետության գործով իրավական դիրքորոշում արտահայտեց այն մասին, որ 

բացի ողջամիտ կասկածի առկայությունից, դատական իշխանություն 

իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից կալանավորման համար «հիմնավոր» 

և «բավարար» պատճառներ ներկայացնելու պահանջն արդեն իսկ պետք է կիրառվի 

նախնական կալանք կիրառելու վերաբերյալ առաջին որոշումը կայացնելու 

ժամանակ, այսինքն՝ ձերբակալելուց «անմիջապես» հետո {տե՛ս, mutatis mutandis, 

Buzadji v the Republic of Moldova [GCJ գանգատ թիվ 23755/07, 2016 թվականի 

հուլիսի 5-ի վճիռ, կետեր 87 և 102).  

Այլ կերպ՝ սկսած այդ պահից անձի կալանավորման հիմքերի առկայությունը 

վկայող հիմնավորումները պետք է լինեն փաստարկված, այն է՝ հիմնված կոնկրետ 

փաստերի, ինչպես նաև անձը բնութագրող հատկանիշների վրա՝ զերծ ընդհանուր և 

վերացական բնույթից (տե՛ս, mutatis mutandis, Aleksanyan v. Russia, գանգատ թիվ 

46468/06, 2008 թվականի դեկտեմբերի 22-ի վճիռ, կետ 179, Boicenco v. Moldova, 

գանգատ թիվ, 41088/05, 2006 թվականի հուլիսի 11-ի վճիռ, կետ 142, Khoudoiorov v. 

Russia, գանգատ թիվ 6847/02,2005 թվականի նոյեմբերի 8-ի վճիռ, կետ 173, 
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Piruzyan v. Armenia, գանգատ թիվ 33376/07, 2012 թվականի հունիսի 26-ի վճիռ, 

կետ 92): 

Վերաքննիչ դատարանի այն դիրքորոշմանը, որ Տ.Պետրոսյանը վարույթ 

իրականացնող մարմին ներկայանալու մասին պատշաճ կերպով ծանուցված չի եղել՝ 

Վճռաբեկ դատարանը նախևառաջ հարկ է համարում նշել, որ ծանուցման պատշաճ 

լինելը չպետք է պայմանավորել բացառապես նրանով, որ առկա է հենց 

հասցեատիրոջ, մասնավորապես՝ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի կողմից 

ծանուցագիրը ստանալու փաստը հաստատող տվյալ: Վճռաբեկ դատարանը 

փաստում է, որ ծանուցագիրը ստանալու փաստը հաստատող այդպիսի տվյալի 

բացակայության դեպքում ծանուցման պատշաճ լինելու հարցր լուծելիս անհրաժեշտ 

է բազմակողմանի վերլուծության ենթարկել այդ ուղղությամբ համապատասխան 

մարմինների կողմից ձեռնարկված գործողությունների քանակական և որակական 

կազմը, ծանուցվող անձի դրսևորած վարքագիծը, ինչպես նաև այլ հանգամանքներ, 

որոնք կարող են առանցքային նշանակություն ունենալ խնդրո առարկա հարցի 

լուծման համար: Վճռաբեկ դատարանի սույն դիրքորոշումը հիմնավորվում է նաև 

նրանով, որ հակառակ մեկնաբանության դեպքում, երբ վարույթ իրականացնող 

մարմին ներկայանալու վերաբերյալ ծանուցումները ենթադրյալ հանցանք 

կատարած անձի՝ օրինակ՝ ՀՀ-ից դուրս գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված 

չստանալու դեպքում մեխանիկորեն համարվեն ոչ պատշաճ, ապա կարող է 

արհեստականորեն խոչընդոտվել նրանց հայտնաբերմանն ուղղված 

դատավարական հարկադրանքի միջոցների գործադրումը և անհնարին դառնալ 

պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքի կենսագործումը:  

Վերոգրյալի համատեքստում Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանը, գալով այն եզրահանգման, որ Տ.Պետրոսյանը վարույթ 

իրականացնող մարմին ներկայանալու մասին պատշաճ կերպով ծանուցված չի եղել, 

անտեսել է՝ 

-  մեղադրյալ Տ.Պետրոսյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված 

միջոցառումների որակական և քանակական կազմը, մասնավորապես՝ 

հարցաքննության համար վարույթ իրականացնող մարմին ներկայանալու 

վերաբերյալ չորս ծանուցագրեր են ուղարկվել, կազմվել են բերման ենթարկելու 
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մասին որոշումներ, մեղադրյալի բնակության հասցեով երեքից ավելի 

այցելություններ են կատարվել, ընդ որում, մի դեպքում՝ մեղադրյալի եղբայրը, մյուս 

դեպքում՝ նրա հետ հարազատական կապ ունեցող անձը, այլ դեպքերում՝ 

Տ.Պետրոսյանի հարևանները վերջինիս գտնվելու վայրի վերաբերյալ կոնկրետ 

տեղեկություններ չեն հայտնել, 

-  մեղադրյալին առնչվող հանգամանքները, մասնավորապես՝ սկսված 

դատավարական գործընթացի մասին տեղեկացված լինելը, հետախուզման 

ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների 

արդյունքում հայտնաբերված լինելը, մեղադրյալի՝ Առաջին ատյանի դատարանում 

հայտնած այն դիրքորոշումը, որ խուսափել է քննությունից, քանի որ չի վստահել 

վարույթ իրականացնող մարմնին: 

Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի այն դիրքորոշմանը, որ 

Հայաստանի Հանրապետությունը լքելու ժամանակ Տ.Պետրոսյանը կասկածյալի 

կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չի ունեցել, նրա նկատմամբ խափանման միջոց 

ընտրված չի եղել, ապա Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ վերոգրյալի 

պայմաններում նշյալ հանգամանքները չեն կարող չեզոքացնել կալանավորման 

համապատասխան հիմքի՝ մասնավորապես վարույթն իրականացնող մարմնից 

թաքնվելու հավանականությունը: Ավելին՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ 

հակառակ մեկնաբանությունը կարող է բացառել կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց կիրառելու հնարավորությունն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր 

ենթադրյալ հանցանքը կատարելուց անմիջապես հետո կամ մինչև քրեական գործ 

հարուցելը վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու նպատակով բացակայում 

են մշտական բնակության վայրից կամ լքել են ՀՀ տարածքը: 

 

 

33. Ֆեոդոր Իվանի Բոլդիրևի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

թիվ ԵԱՔԴ/0024/06/17 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով տուժողներ 

Ն.Մելիքյանի և Մ.Կիրիլյուկի սկզբնական, ինչպես նաև վերջիններիս մեղադրյալ 

Ֆ.Բոլդիրևի հետ առերես հարցաքննության ժամանակ տված ցուցմունքները, 
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դրանք համադրելով գործում առկա այլ նյութերի հետ, արձանագրում է, որ նշված 

փաստական տվյալների առկայությունն արդեն իսկ բավարար է՝ դատավարության 

տվյալ փուլում ողջամիտ ենթադրություն անելու, որ մեղադրյալ Ֆ.Բոլդիրևին 

վերագրված արարքն առերևույթ բովանդակում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ 

հոդվածով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշները: Այլ կերպ՝ ըստ Վճռաբեկ 

դատարանի՝ սույն գործով առկա են բավարար հիմքեր՝ եզրակացնելու, որ 

Ֆ.Բոլդիրևն առնչություն ունի իրեն վերագրվող ենթադրյալ հանցագործությանը և 

դեպքը, իրադարձությունը համընկնում են այն առերևույթ հանցանքին, որի 

կատարման մեջ վերջինս մեղադրվում է:  

Այլ կերպ՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ տուժողների և մե-

ղադրյալ Ֆ.Բոլդիրևի կողմից տրված ցուցմունքներում առկա վերոհիշյալ 

հակասությունը չի կարող դիտվել որպես Ֆ.Բոլդիրևին վերագրված արարքում 

շահադիտական շարժառիթի առերևույթ բացակայության մասին վկայող հա-

մեմատաբար ակնհայտ փաստ: Ավելին՝  նշյալ հանգամանքն ամենևին չի փաստում 

այն մասին, որ Ֆ.Բոլդիրևին մեղսագրված արարքին տրված իրավական որակումն 

ակնհայտորեն չի համապատասխանում արարքի փաստական նկարագրությանը 

կամ Ֆ.Բոլդիրևին վերագրված փաստերը հաստատող՝ միջնորդությանը կից 

ներկայացված նյութերին:  

Ինչ վերաբերում է մեղադրյալին կալանավորելու հիմքերին, ապա Ֆ.Բոլդիրևին 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 175-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով վերագրված հանցագործությունների հանրային վտանգավորության բնույթի, 

ծանրության աստիճանի (մասնավորապես' մեղսագրված արարքներից 

ավազակությունը դասվում է ծանր հանցանքների շարքին) գնահատման 

համատեքստում, հաշվի առնելով նաև այն, որ մեղադրյալը դեպքից հետո թաքնվել է 

վարույթն իրականացնող մարմնից և ձեռնարկված քննչական և օպերատիվ 

գործողությունների արդյունքում է միայն դեպքից տասն օր անց հայտնաբերվելու 

բերման ենթարկվել' Վճռաբեկ դատարանը հիմնավոր է համարում Առաջին ատյանի 

դատարանի դատողությունն այն մասին, որ նման պայմաններում մեծ է 

ռիսկայնությունը, որ մեղադրյալը, ազատության մեջ մնալով, կարող է թաքնվել 

վարույթն իրականացնող մարմնից: 
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34. Ալեքսեյ Անդրեյի Գրինչուկի վերաբերյալ 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի 

թիվ ԵԱՔԴ/0025/06/17 գործով որոշմամբ, իրավական դիրքորոշում է 

արտահայտել այն մասին, որ՝ հիմնավոր կասկածի հարցը գնահատման 

ենթարկելիս՝  

-  դատարանն իրավասու չէ քննարկման առարկա դարձնելու այնպիսի 

հարցեր, որոնք դուրս են այդ պահին իր առջև դրված խնդիրների շրջանակից, 

-  քրեական գործով վարույթը բացառող հանգամանքի առերևույթ առ-

կայության մասին դատարանի վկայությունը պետք է լինի ոչ թե ներկայացված 

նյութերի, այդ թվում' ապացույցների՝ գործն ըստ էության քննելու և լուծելու 

ժամանակ պահանջվող աստիճանի չափ բազմակողմանի և խորը վերլուծության 

արդյունք, այլ այդպիսի վկայությունը պետք է հիմնված լինի ներկայացված 

նյութերից բխող համեմատաբար ակնհայտ փաստերի վրա, 

-  վճռորոշ նշանակություն կարող են ունենալ այն իրավիճակները, երբ 

արարքին տրված իրավական որակումն ակնհայտորեն չհամապատասխանի 

արարքի փաստական նկարագրությանը (կամ անձին վերագրված փաստերը 

հաստատող՝ միջնորդությանը կից ներկայացված նյութերին), իսկ արարքի 

փաստական կողմն առերևույթ վկայի արարքին տրված իրավական որակման 

համեմատությամբ իր բնույթով առավել նվազ ծանրության ենթադրյալ 

հանցագործության կատարման մասին (տե՛ս էդգար Եղիազարյանի գործով թիվ 

ԵԱՆԴ/0017/06/16 որոշման 15-րդ կետը): 

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է նաև, որ ստորադաս դատարանները 

հաստատված են համարել մեղադրյալի կողմից ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու, 

այդ թվում՝ դատավարության մասնակիցների վրա հնարավոր անօրինական 

ազդեցություն գործադրելու միջոցով գործի քննությանը խոչընդոտելու և վարույթն 

իրականացնող մարմնից թաքնվելու հավանականությունը: Այդ համատեքստում 

անդրադառնալով Վերաքննիչ դատարանի այն հետևությանը, որ մեղադրյալ 

Ա.Գրինչուկի նկատմամբ գրավ կիրառելու վերջինիս եզրահանգումը 

պայմանավորված է հատկապես այն հանգամանքով, որ մեղադրյալ Ա.Գրինչուկի 

ենթադրյալ գործողությունների արդյունքում հիմնավոր կասկածն առկա է ոչ մեծ 

և/կամ միջին ծանրության հանցագործությունների կատարման համար՝ Վճռաբեկ 
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դատարանն արձանագրում է, որ մեղադրյալին մեղսագրված արարքներից 

ավազակությունը դասվում է ծանր հանցանքների շարքին, ուստի Վերաքննիչ 

դատարանի հետևություններն անիմաստ են: 

 

 

35. Արման Վլադիմիրի Գևորգյանի վերաբերյալ 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի թիվ ԵԿԴ/0265/06/11 գործով որոշմամբ, իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ՝  գրավը որպես այլընտրանքային 

խափանման միջոց կիրառելիս՝ մեղադրյալի՝ բացառապես քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ գտնվելու դեպքում է հնարավոր 

վերահսկել նրա վարքագծի պատշաճությունը:  

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ ստորադաս դատարանը մեղադրյալ 

Ա.Գևորգյանի նկատմամբ կալանավորումն այլընտրանքային խափանման միջոց 

գրավով փոխարինելիս պատշաճ իրավական գնահատականի չի արժանացրել 

մեղադրյալի՝ հետախուզման մեջ գտնվելով քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնի տրամադրության տակ  չգտնվելու հանգամանքը: 

Մասնավորապես, Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ նախաքննական 

մարմին ներկայանալու անհրաժեշտության մասին տեղեկացված մեղադրյալի 

հետախուզման մեջ գտնվելու պայմաններում հնարավոր չէ գրավի կիրառմամբ 

հակակշռել մեղադրյալի ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման իրական վտանգը, 

գրավը կիրառելուց հետո վերահսկել նրա պատշաճ վարքագիծը: Նման 

պայմաններում մեղսագրվող հանցագործության ոչ մեծ ծանրության և մեղադրյալի 

անձը հայտնի լինելու վերաբերյալ պատճառաբանությունները չեն կարող 

գնահատվել բավարար՝ վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ 

չգտնվող անձի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի համարելու 

տեսանկյունից: 

Ինչ վերաբերում է նախաքննական մարմնի կողմից մեղադրյալ Ա.Գևորգյանի 

նկատմամբ գրավի կիրառմանը չառարկելու պատճառաբանությանը, ապա 

Վճռաբեկ դատարանն իր համաձայնությունն է հայտնում բողոքաբերի այն 

դիրքորոշման հետ, որ դրանք ենթակա էին գնահատման բացառապես մեղադրյալի՝ 
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քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ գտնվելու 

պայմաններում: Ընդ որում, թեև մեղադրյալն իր գրությամբ հայտնել էր, որ 2017 

թվականի մարտի 25-ին ժամանելու է Հայաստանի Հանրապետություն և 

ներկայանալու քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին, սակայն ոչ նշված օրը, 

ոչ էլ հետագայում այդպես էլ չի ներկայացել: Ուստի, նման պայմաններում, 2017 

թվականի ապրիլի  11-ի դրությամբ գրավը որպես խափանման միջոց կիրառելիս 

Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, որ մեղադրյալն իր 

դիմումով քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ՀՀ վերադառնալու մասին 

հստակ երաշխիքներ է հայտնել, անհիմն է: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալ 

Ա.Գևորգյանին կալանքից գրավով ազատելը թույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ 

Վերաքննիչ դատարանի հետևությունն իրավաչափ չէ: 
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Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի   Ձ Ե Վ 

 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 
կալանավորում կիրառելու միջնորդություն հարուցելու մասին 

 

ք. ________                                                               «       » __________ 20 __ թ.                                                                   

   

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ________________________ 
                                                                                               (ստորաբաժանման անվանում)  
 

(պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն) 
 

 

վերանայելով վարույթում գտնվող թիվ _________________քրեական գործի նյութերը.                            

                                                                                                         

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի 

 

(հանցագործության համառոտ  նկարագիր, քրեական գործի հարուցման ամսաթիվ, 
ստորաբաժանում, կասկածյալին ձերբակալելու օր և ժամ, մեղադրանքի էություն, առաջադրման օր 

ու մեղադրյալի դիրքորոշում մեղադրանքի վերաբերյալ, բերման ենթարկելու օր և ժամ) 

 

 

 

 

 

Կալանավորման պայմանների 8  թվում հատուկ կարևորություն ունի անձի 
կողմից իրեն վերագրվող հանցագործությունը կատարած լինելու հիմնավոր 
կասկածը, որի առկայությունը հավաստելուց հետո միայն հնարավոր է 
անդրադառնալ կալանավորման հիմքերին: 

                                            
8  «Կալանավորման պայման»-ը փաստական տվյալներով հաստատված հանգամանքներ են, որոնց 
բացակայությունը բացառում է խափանման միջոցի կիրառումը: 
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«Հանցագործություն կատարած լինելու հիմնավոր կասկած» ձևակերպումը չի 
ենթադրում, որ մեղադրյալի մեղավորությունը հաստատված համարելու համար 
անհրաժեշտ է ունենալ հանցանքը տվյալ անձի կողմից կատարված լինելու 
բավարար ապացույցներ, ինչն ավելի բարձր ապացուցողական չափանիշ է: 
Կասկածը հիմնավոր կհամարվի նաև ենթադրյալ հանցագործության հետ 
կասկածվող անձի օբյեկտիվ կապը հաստատող որոշակի տեղեկությունների ու 
փաստերի առկայության դեպքում (քրեական գործի առկայություն, որպես 
մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման առկայություն և այլն), ընդ որում` 
անհրաժեշտ է ունենալ նաև բավարար հիմքեր` եզրակացնելու, որ դեպքը, 
իրադարձությունը համընկնում է այն ենթադրյալ հանցանքին, որի կատարման մեջ 
անձը կասկածվում է (ՎԲ-132/07, ԱՎԴ/0022/06/08, ԼԴ/0197/06/08, 
ԵԿԴ/0580/06/09, ԵԿԴ/0678/06/10 և այլն)»: 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նշված ձևակերպումը հաշվի առնելով և այն 
համադրելով նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների հետ, 
մասնավորապես,  

 

(կասկածի հիմնավորում, մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց 
ընտրելով, նրան հասարակությունից մեկուսացնելու հիմքերն ու անհրաժեշտությունը) 

 

 

 

 

 

գտնում եմ, որ հիմնավորվել է ___________________կողմից նշված 
հանցագործությունը կատարելու կասկածը:  

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի համաձայն` 
դատարանը, դատախազը, քննիչը կամ հետաքննության մարմինը խափանման 
միջոց կարող են կիրառել միայն այն դեպքում, երբ քրեական գործով ձեռք բերված 
նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ կասկածյալը կամ մեղադրյալը 
կարող է` 

1) թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից. 
2) խոչընդոտել մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի 

քննությանը` քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական 
ազդեցություն գործադրելու, գործի համար նշանակություն ունեցող նյութերը 
թաքցնելու կամ կեղծելու, քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով 
առանց հարգելի պատճառների չներկայանալու կամ այլ ճանապարհով. 
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3) կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք. 
4) խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը 

կրելուց. 
5) խոչընդոտել դատարանի դատավճռի կատարմանը: 
 

Հիմք ընդունելով _______________-ին վերագրված ենթադրյալ 
հանցագործության (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2017թ.-ի ապրիլի 12-ի թիվ 
ԵԱՔԴ/0533/06/16 գործով որոշում), 

 
-հանրային վտանգավորության բնույթը  __________________________________________  
(մասնավորապես այն, որ մեղադրյալին մեղսագրվել է _______ հանցանք,որն ուղղված է _______դեմ). 

 

-ծանրության աստիճանը _________________________________________________________  
(դասվում է ծանր հանցագործությունների շարքին, որի համար նախատեսված է ____ տարի 

ժամկետով ազատազրկում). 

-կատարման եղանակը____________________________________________________________ 
                 (մասնավորապես այն, որ ըստ մեղադրանքի՝ (…). 

 

-հանցավոր նպատակը____________________________________________________________  
(ենթադրաբար կատարվել է  (…). 

 

-հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը_____________________________ 
(մասնավորապես ըստ մեղադրանքի՝ (…). 

հետևանքները____________________________________________________________________  
(մասնավորապես ըստ մեղադրանքի՝(…). 

 
մեղադրյալ_________________ին մեղսագրվող արարքի համար ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի____________________________________ով, որպես պատիժ  ___________  
տարի ազատազրկում նախատեսելը, չնայած, որ կատարած հանցագործության 
ծանրության աստիճանը չի կարող դրվել կալանավորման հիմքում, այնուամենայնիվ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ սպասվող պատժի 
խստությունը բավարար հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մեղադրյալը կխուսափի այդ 
պատիժը կրելուց (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2013թ. փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ 
1/0062/06/12 գործով որոշում), ինչպես նաև այն որ նախաքննությամբ դեռևս 
անհրաժեշտ է կատարել՝ 

 

(կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածում կատարման ենթակա քննչական և 
դատավարական գործողություններ, փաստական տվյալներ) 
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Ա.Հովսեփյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանը 2010թ.-ի մարտի 26-ի 

ԵԿԴ/0633/06/09 որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին որ, 
կալանավորման կիրառման հիմքերն ունեն կանխատեսական, մոտավոր բնույթ, 
քանի որ ենթադրում են ապագային վերաբերող իրադարձություններ: Ընդ որում, 
այդ կանխատեսող գործողություններն անհրաժեշտ է հիմնավորել քրեական գործով 
ձեռք բերված որոշակի նյութերով, որով էլ վերջին հաշվով որոշվում է 
կալանավորման կիրառման հիմնավորվածությունը: 

Գործով ձեռք բերված ապացույցները համադրելով Վճռաբեկ դատարանի 
վերոնշյալ դիրքորոշման հետ գտնում եմ, որ նշված գործով առկա է մեղադրյալին 
հասարակությունից կալանավորմամբ մեկուսացնելու բոլոր հիմքերն ու 
պայմանները: 

Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ քրեական գործում առկա 
փաստական տվյալներով հաստատված է հանցագործությունը կատարած լինելու 
հիմնավոր կասկածն այն մասին, որ  _____________________ կատարել է իրեն 
մեղսագրվող հանցավոր արարքը, ինչպես նաև քրեական գործում առկա 
ապացույցների հիման վրա հնարավոր է ողջամիտ ենթադրություններ կատարել, որ 
մնալով ազատության մեջ ______________________ կարող է  
_________________________________________________________________________________ 

(ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում քրեական գործով օբյեկտիվ իրականության 
բացահայտմանը խոչընդոտելու մեղադրյալի հնարավոր գործողություններ) 

__________________________________________________________________________________, 
 
բացի այդ մեղադրյալի կողմից կատարված հանցագործության համար 
նախատեսվող ազատազրկման ձևով պատժի առավելագույն ժամկետը մեկ տարուց 
ավելի է, ուստի ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի 24-րդ կետով, 135-րդ, 136-րդ հոդվածներով՝ 
 
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի 

1. Միջնորդություն հարուցել՝ _________________________________________________  
       (դատարանի անվանում) 

քրեական գործով մեղադրյալ_________________________________________________ 
(մեղադրյալի անուն, հայրանուն, ազգանուն, ծննդյան ամիս, ամսաթիվ, տարի, ծննդավայր, 

ազգություն, քաղաքացիություն, կրթություն, աշխատանքի վայր, դատվածություն, բնակության և 
հաշվառման հասցե) 
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նկատմամբ  որպես խափանման միջոց  _____________ ժամկետով կալանավորում 
կիրառելու համար։ 

2. Որոշմանը ծանոթացնել մեղադրյալին, նրա պաշտպանին և հանձնել 
որոշման պատճենը: 

 
 
 
 

           ________________________                    _______________________ _________________________ 

     (որոշում կայացնողի պաշտոն)   (ստորագրություն)                          (անուն, ազգանուն) 

 
 


