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№

ՔՆՆ Ի Չ
Գիտական խմբագրական խորհրդ

Լրատվական գործ նե թյ ն
իրականացնող՝ ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ։
Վկայական 02Ա N 045833,
տրված՝ 23.07.1999թ.։
Պետական հաշվառման համարը՝ 01533531։
Հաշվառման ամսաթիվը՝ 28.07.1999թ.։
Հասցեն՝ Երևան, Իսահակյան 28,
հեռ. 58-01-82։

Համարի թողարկման պատասխանատ ,
գլխավոր խմաբագիր՝
Հովհաննես Ստեփանյան։
Պատասխանատ քարտ ղար՝
Տեթևիկ Կիրակոսյան։
Խմբագր թյան հասցեն՝
Մա<կոնյանց 46/5։
Էլ.փոստ՝ qnnich.amsagir@gmail.com

Աղվան Հովսեփյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր (խորհրդի նախագահ)
Արամ Թամազյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի
տեղակալ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական
գիտ թյ նների դոկտոր
Արթր Ղամբարյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի տեղակալ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր
Հովհաննես Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ թյան,
սոցիոլոգիայի և իրավ նքի ինստիտ տի պետաիրավական

Հանձնված է տպագր թյան՝ 15.02.2016թ.
Ֆորմատ՝ 70x100 1/16։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 6.25 պայմ. մամ լ։
Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան մ։

հետազոտ թյ նների բաժնի վարիչ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռաֆիկ Պետրոսյան, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,
իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկ Գրիգորյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի
տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչ թյան
պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած
Գրիգոր Սարգսյան, ՀՀ քննչական կո<տեի քրեական
գործերի քնն թյան աջակց թյան վարչ թյան պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած
Վարազդատ Տեր-Գևորգյան, ՀՀ քննչական կո<տեի
դեպարտաOնտի իրավական ապահովման և վիճակագր թյան վարչ թյան պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների
թեկնած

ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Հարգելի՛ գործընկերներ,
«Քննիչ» հանդեսը, որի առաջին համարը ձեր առջև է, կոչված է նպաստելու
քննիչների մասնագիտական մակարդակի բարձրացմանը, նրանց ծանոթացնելու
քն-նության ժամանակակից եղանակներին և քրեագիտության նվաճուﬓերին:
Մենք ծրագրել ենք քննարկելու նախաքննության հետ կապված հարցերի լայն
շրջանակ: Այդ նպատակով հրապարակելու ենք քրեական դատավարության և իրավունքի մյուս ճյուղերի առաջատար մասնագետների՝ գիտնական իրավաբանների, փորձառու քննիչների հոդվածները, ծավալելու ենք քննարկուﬓեր, կազմակերպելու ենք բանավեճեր տարածելու ենք քննիչների առաջավոր փորձը: Բացի այդ,
քննիչները հնարավորություն կունենան հանդեսի էջերում ներկայացնելու իրենց
հուզող խնդիրները, քննության վերաբերյալ իրենց տեսակետները, փոխանակելու
կարծիքներ:
Հուսով ենք, որ հանդեսը աստիճանաբար կվերածվի նաև կարծիքների բախման և փորձի փոխանակման յուրօրինակ ասպարեզի, ինքնատիպ ﬕ հարթակի,
որտեղ հանդես գալու իրավունք կունենա յուրաքանչյուր քննիչ: Կարծիքների և
փորձի փոխանակման այդպիսի բաց հարթակի ձևավորումը անհրաժեշտ է նաև
այն պատճառով, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են
ﬕմյանցից անկախ ﬕ քանի քննչական մարﬕններ:
Քննարկուﬓերի ենք հրավիրում քննչական մարﬕնների բոլոր աշխատակիցներին և սպասում հոդվածների:
Հովհաննես Ստեփանյան
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ
Ողջունում և շնորհավորում եմ
«Քննիչ» հանդեսի հրատարակությունը,
ին-չը ոչ միայն ուրախալի է, այլև շատ
կարևոր և արդիական:
«Քննիչ» հանդեսի կարևորությունը
և արդիականությունը պայմանավորված է հանցավորության դեմ պայքարում և արդարադատության իրականացմանն օժանդակելու գործում քննիչի առանձնահատուկ նշանակությամբ:
Քննիչը, լինելով դատավարական ինքնուրույն և անկախ սուբյեկտ, իր լիազորությունների սահմաններում կոնկրետ քրեական գործերով նախաքննություն կատարելիս, ինքնուրույն է որոշում քննության ուղղությունը, իրականացնում է քննչական և դատավարական բազմաթիվ գործողություններ, ընդունում է անհրաժեշտ որոշումներ և
ընթացք է տալիս գործին: Նախաքննության մակարդակն ահա, մեծապես պայմանավորում է հանցավորության դեմ պայքարի հաջողությունը:
Արդյունավետ նախաքննություն կատարելու համար քննիչը պետք է լավատեղյակ
լինի գործող օրենսդրությանը, հատկապես, ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերին, ծանոթ լինի քննության գիտատեխնիկական ժամանակակից
միջոցներին, ինչպես նաև քրեագիտության և քրեաբանության նվաճումներին: Բացի
այդ, քննիչը պետք է աչքի ընկնի ոչ միայն իր մասնագիտական հմտություններով,
այլև անթերի բարոյականությամբ, ամենօրյա աշխատանքի, մարդկանց հետ հաղորդակցության և շփման, ինչպես նաև մտածողության բարձր մշակույթով: Այստեղից
էլ՝ հանդեսի արժևորումը և արդիականությունը: Այն պետք է նպաստի քննիչների գիտելիքների ընդլայնմանը և մասնագիտական հմտությունների կատարելագործմանը, քննչական աշխատանքի կազմակերպման բարելավմանը, քննիչների բարոյա-
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կան զարգացման անհրաժեշտ մակարդակի ապահովմանը, ինչպես նաև աշխատանքի, շփման ու մտածողության բարձր մշակույթի ձևավորմանը:
Այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար հանդեսն իր առջև պետք է դնի հետևյալ
նպատակները: Այն պետք է միտված լինի քննիչների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանը և քննչական հմտությունների կատարելագործմանը: Հանդեսը
պետք է քննիչներին պարբերաբար ծանոթացնի նոր օրենսդրությանը և դրանց մեկնաբանություններին, կիրառման պրակտիկային, քրեագիտության և քրեաբանության, ինչպես նաև քննության ընթացքում օգտագործվող գիտական և տեխնիկական ժամանակակից նվաճումներին:
Հանդեսը պետք է նպաստի քննիչների դրական փորձի փոխանակմանը, քննության նոր մեթոդների և եղանակների տարածմանը, որի համար անհրաժեշտ է պարբերաբար վերլուծել և ներկայացնել քննչական աշխատանքի փորձը, կոնկրետ գործերով քննիչի ստեղծագործական մոտեցումները, հնարքներն ու բացահայտումները:
Հանդեսը պետք է քննիչներին տեղեկացնի ՀՀ քննչական կոմիտեում տեղի ունեցած
իրադարձություններին, քննչական կոմիտեի կոլեգիայի աշխատանքներին, ինչպես
նաև համապատասխան վերլուծություններով և մեկնաբանություններով ներկայացնի
քննչական կոմիտեի աշխատանքային առօրյան և պաշտոնական այլ փաստաթղթերը:
Հանդեսը պետք է քաջատեղյակ լինի քննիչների տեղեկատվական կարիքներին և
արագ արձագանքի դրանց, դառնա քննիչի բարեկամը: Հանդեսը պետք է լինի ոչ
միայն հոդվածների պարզ ժողովածու, այլ նպատակասլաց, իր խնդիրները հստակ
գիտակցող և ապագային միտված գիտագործնական և մեթոդական ամբողջական
համակարգ: Այդ դեպքում միայն հանդեսը կարող է անհրաժեշտ ներգործություն ունենալ ոչ միայն քննիչների իրավագիտակցության, այլև արժեհամակարգի վրա և
նպաստել նրանց բարոյական զարգացմանը:
Վստահ եմ, որ հանդեսը կունենա իր ճանաչելի դեմքը և ոճը: Ինքնատիպ հանդեսի կայացմանը կարող է նպաստել նաև ՀՀ քննչական կոմիտեի գիտական մեծ ներուժը: Բավական է ասել, որ քննչական կոմիտեում աշխատում են իրավագիտության
չորս դոկտոր և շուրջ մեկ տասնյակից ավել գիտությունների թեկնածու, ովքեր կարող են լուրջ ներդրում ունենալ: Ի վերջո քննիչը հանդեսում պետք է գտնի իր աշխատանքին անհրաժեշտ այն ամենը, ինչ փնտրում է: Հիշեք՝ քննիչը ոչ թե հետապնդող
է, այլ հետախուզող:
Մաղթում եմ հանդեսին բարի աշխատանք:
Ա.Գ. Հովսեփյան,
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի
փետրվարի 4-ին ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակի
ղեկավար Նատալյա Վուտովային։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են համագործակցությանը
վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։
ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը ներկայացրել է ՔԿ կազմավորման

գործընթացը,

գործունեության

առանձնահատկություններն

ու

սկզբունքները՝ փաստելով, որ այն հանրապետությունում գործող անկախ,
արտագերատեսչական միակ քննչական մարմինն է, որն ունի տարածքային ստորաբաժանումներ հանրապետության բոլոր մարզերում։
Քրեական գործերի քննության արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ ձևավորվել են հստակ կառուցակարգեր, որոնց արդյունքում էապես բարելավվել է մյուս իրավապահ մարմինների հետ տեղեկատվության
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փոխանակումը, բջջային օպերատորների կողմից

օրենքով սահմանված

կարգով վերծանումների՝ սեղմ ժամկետներում տրամադրման գործընթացը։
Մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում քննիչների մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու ուղղությամբ, ներդրվել է աշխատանքի ընդունման բավականին բարդ ընթացակարգ՝ առանձնահատուկ
ուշադրություն դարձնելով կոռուպցիոն դրսևորումների բացառմանը։
«Գիտակցում ենք նախ և առաջ մեր հասարակության սպասումներն ու
պահանջները՝ ուղղված ՀՀ քննչական կոմիտեին, ինչը շատ պարտավորեցնող է, և քայլ առ քայլ փորձում ենք հաղթահարել առկա խնդիրները՝
բարձրացնելով քննության որակն ու արդյունավետությունը»,- նշել է Ա.Հովսեփյանը և արձանագրել, որ քննիչներին ներկայացված պահանջները շատ
խիստ են, և մասնագիտական գործունեությունը, համակարգն արատավորող յուրաքանչյուր դրսևորում արժանանում է համապատասխան իրավական գնահատականի։
Համակարգի բնականոն գործունեությունն ապահովելու առումով ՀՀ ՔԿ
նախագահը կարևորել է տարածքային ստորաբաժանումների համար աշխատանքային բնականոն պայմանների, համապատասխան քննչական
սենյակների ստեղծումը, քրեագիտական տեխնիկայի ապահովումը, որոնց
ուղղությամբ գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցաբար
զգալի աշխատանք է կատարվել 2015 թվականին և կշարունակվի նաև ընթացիկ տարում։
Ն. Վուտովան, շնորհակալություն հայտնելով կատարված աշխատանքները հանգամանալից ներկայացնելու համար, պատրաստակամություն է
հայտնել զարգացնել համագործակցությունը ՀՀ քննչական կոմիտեի հետ՝
Եվրոպայի խորհուրդ-Հայաստան 2015-2018թթ. գործողությունների ծրագրի
շրջանակներում։
Ծրագիրը հաստատվել է Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի
կողմից 2015թ. սեպտեմբերի 15-ին, որի նպատակն է աջակցել երկրում տեղի ունեցող ինստիտուտցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումներին:
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Գործողությունների առանցքային չորս ուղղություններն են` մարդու իրավունքների պաշտպանություն և խթանում, արդարադատության ապահովում, օրենքի գերակայության սպառնալիքների դեմ պայքար, ինչպես նաև՝
ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա կառավարման խթանում:
Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել աշխատանքային քննարկումները՝ համագործակցության ուղղությունները զարգացնելու համար։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆՈՎ
ԵԱՀԿ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԱՆԴՐԵՅ ՍՈՐՈԿԻՆԸ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԵԼ Է
§ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼ¦ -ՈՎ

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի
փետրվարի 17-ին ընդունել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Անդրեյ Սորոկինին՝ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։
ՀՀ ՔԿ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին՝ արդյունավետ փոխգործակցության համար՝ արձանագրելով, որ նրա պաշտոնավարման տարիներին ձևավորվել են շատ ավելի սերտ համագործակցության մեխանիզմներ, մասնավորապես, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների զարգացման ապահովմանն ուղղված։
Ա.Հովսեփյանը բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ցուցաբերած աջակցությունը՝ Քննչական կոմիտեի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրական բազայի մշակման, կարողությունների զարգացման,
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գործունեության հրապարակայնության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացման գործում։
ՀՀ

ՔԿ նախագահի հրամանով ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկա-

վար Անդրեյ Սորոկինը պարգևատրվել է §Համագործակցության մեդալ¦ով, իսկ գրասենյակի իրավախորհրդատու Մարիա Սիլվանյանը՝ շնորհակալագրով։
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Սորոկինն ընդգծել է,
որ ԵԱՀԿ-ն կարևորում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու միջազգային չափանիշներին համապատասխան քրեական արդարադատության համակարգի խթանումը և շնորհակալություն հայտնել՝ արդյունավետ
համագործակցության, փոխըմբռման և նշված խնդիրների իրականացման
ուղղությամբ համատեղ կատարված աշխատանքների համար։
Ա.Հովսեփյանը հաջողություն է մաղթել դեսպանին իր հետագա աշխատանքում և հույս հայտնել, որ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և Քննչական
կոմիտեի միջև ձևավորված համագործակցությունը կշարունակվի այսուհետ ևս՝ նախանշելով փոխգործակցության նոր ուղղություններ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՎՐԱՍՏԱՆԻ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐ ԴԵՍՊԱՆԻՆ

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը 2016 թվականի փետրվարի 9-ին ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ
և լիազոր դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլիին՝ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։
ՀՀ ՔԿ նախագահը բարձր է գնահատել դեսպանի ավանդը հայ-վրացական բարեկամական հարաբերությունների և հատկապես երկու երկրների իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության զարգացման գործում և հույս հայտնել, որ նոր դեսպանը կշարունակի արդյունավետ փոխգործակցությունը։
Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել՝ իր գործունեության ընթացքում արդյունավետ համագործակցության, դեսպանության աշխատանքին
մշտական աջակցության և փոխըմբռնման համար:
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՆԻՍՏԸ

2016 թվականի փետրվարի 10-ին տեղի է ունեցել ՀՀ քննչական կոմիտեի կոլեգիայի նիստ, որը վարել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը:
Նիստին մասնակցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի,
մարզային քննչական վարչությունների, Երևան քաղաքի քննչական վարչության տարածքային ստորաբաժանումների, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժինների պետերը:
Նիստի օրակարգում ընդգրկվել և քննարկվել է երկու հարց՝ 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ կատարված ծառայողական քննության արդյունքերը և ՀՀ քննչական կոմիտեի
ծառայողների անհատական ուսումնառության իրականացման կարգի վերաբերյալ ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի 2015 թվականի հունիսի 2-ի
հրամանի կատարման վիճակը:
Քննարկման արդյունքներով կոլեգիան ընդունել է համապատասխան
որոշում, տրվել են կոնկրետ հանձնարարականներ:
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ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՑԱԾ ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ
ՀԱՆՁՆՎԵՑԻՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ

2016 թվականի փետրվարի 10-ին
ՀՀ քննչական կոմիտեում տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված
Արդարադատության ակադեմիայի 15
ունկնդիր-շրջանավարտների՝ քննիչների թեկնածությունների ցուցակում
ընդգրկված

անձանց

դիպլոմների

հանձնմանը:
Ողջունելով ներկաներին և շնորհավորելով շրջանավարտներին՝ ՀՀ
քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը հատուկ ընդգծեց
քննիչի աշխատանքում տեսական և հատկապես գործնական գիտելիքի
անփոխարինելի դերը և շնորհակալություն հայտնեց Արդարադատության
ակադեմիային` քննիչի թեկնածուների

մասնագիտական պատրաստման

դասընթացները կազմակերպելու համար:
«Արդարադատության իրականացման ողջ գործընթացը, քննիչի բոլոր
գործողությունները կարգավորված են միմիայն օրենքով: Յուրաքանչյուր
հասարակությունում, պետությունում քննիչի աշխատանքն այնքանով է
արժևորվում, որ նրա գործողությունները կանոնակարգվում են միայն ու միայն օրենքով: Մեզանում չկա քննչական գործողության, ապացույցների
ձեռքբերման որևէ ընթացակարգ, որ կանոնակարգվի մեկ այլ նորմատիվ
ակտով, առավել ևս՝ գերատեսչական կամ ենթաօրենսդրական ակտով:
Միշտ պետք է գիտակցեք, որ յուրաքանչյուր խախտում, բացթողում օրենքի
խախտում է: Դուք դա արդեն գիտեք, անցել եք համապատասխան վերա10

պատրաստում և պատրաստ եք համալրելու քննչական բանակը», - խոսքն
ուղղելով շրջանավարտներին՝ ասաց Ա.Հովսեփյանը և հույս հայտնեց, որ
ակադեմիայի այսօրվա շրջանավարտը վաղը կկարողանա առավել պրոֆեսիոնալ կատարել իր մասնագիտական առաքելությունը:
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանն իր հերթին նշեց, որ ակադեմիան շահագրգիռ է՝ քննչական ոլորտում մրցունակ
կադրեր պատրաստելու հարցում: Նրա խոսքով՝ ակադեմիայի ուսուցման
ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվել քննչական աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Հանդիսավոր նիստի ընթացքում ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահը
Արդարադատության

ակադեմիայի

ռեկտոր

Ռուբեն

Մելիքյանին

պարգևատրեց «Համագործակցության համար» մեդալով, դասախոս Արա
Ղազարյանին` շնորհակալագրով, իսկ Արդարադատության ակադեմիայի
ռեկտորի հրամաններով շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին դասախոսներ Դավիթ Թումասյանը և Արման Բայադյանը:
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ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԱՊԱՀՈՎԱԾ
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ՔՆՆԻՉՆ
ԱՐԺԱՆԱՑԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԻ

2016 թվականի մարտի
2-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի կոլեգիայի ընդլայնված նիստում որոշվել է
նախորդ տարվա ընթացքում լավագույն ցուցանիշներ ապահոված ստորաբաժանումն ու քննիչը։
ՀՀ քննչական կոմիտեի տարվա ստորաբաժանում և տարվա քննիչ ճանաչելու կարգը և պայմանները հաստատվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի Նախագահի՝ 2015 թվականի հունիսի
11-ի թիվ 56-Լ հրամանով։ Ստեղծվել է հանձնաժողով՝ բաղկացած 8 անդամից։
Հանձնաժողովի կազմում են ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալը, ով նաև ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները, ընդգրկված են նաև՝ տարածքային
քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության պետը, կազմակերպական-վերլուծական բաժնի պետը, ներքին անվտանգության վարչության պետը, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետը, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վերահսկողության և քրեական գործերի
քննության աջակցության վարչության պետը և Կոմիտեի նախագահի կողմից ներկայացված Կոմիտեի երկու ծառայող։
Տարվա ընթացքում արձանագրած ցուցանիշների վերլուծությունների արդյունքում «Տարվա ստորաբաժանում» է ճանաչվել ՀՀ ՔԿ Կոտայքի մարզային քննական
վարչությունը, իսկ «Տարվա քննիչ»՝ ՀՀ ՔԿ զինվորական քննչական գլխավոր վարչության սահմանամերձ՝ առաջին կայազորային բաժնի ավագ քննիչ Արտակ Ոս-
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կանյանը, տարվա աշխատանքների ամփոփման արդյունքներով մի շարք այլ
աշխատակիցներ խրախուսվեցին գերատեսչական պարգևներով։
Շնորհավորելով խրախուսվողներին՝ ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան
Հովսեփյանը

շնորհակալություն

հայտնեց բարեխիղճ աշխատակիցներին, ովքեր իրենց նվիրումով նպաստում են ՀՀ քննչական
կոմիտեի գործունեության նկատմամբ

հանրային

ձևավորմանը,

վստահության

արդարադատու-

թյան իրականացմանը։ Միաժամանակ

Ա.Հովսեփյանն

արձա-

նագրեց, որ 2015 թվականին եղել
են նաև վատ աշխատանքի և օրինազանցության պատճառով պատասխանատվության ենթարկված ծառայողներ։
«Վստահ եմ, որ այդ անձինք անհրաժեշտ հետևություններ կանեն և կշտկեն իրենց
գործունեությունը, սրտացավ վերաբերմունք կդրսևորեն իրենց լիազորությունների
իրականացման նկատմամբ, անշեղ կկիրառեն օրենքը»,- նշեց Ա.Հովսեփյանը և
ընդգծեց, որ բարեխիղճ աշխատակիցները մշտապես կգտնվեն հոգածության ներքո, իսկ կարգազանցները կենթարկվեն պատասխանատվության։
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ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏ՝
ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ
2016 թվականի մարտի 2-ին տեղի է ունեցել ՀՀ քննչական կոմիտեի կոլեգիայի
ընդլայնված նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են 2015 թվականին կատարված
աշխատանքները, արձանագրված ցուցանիշները, ձեռքբեռումներն ու բացթողումները։ Քննարկման արդյունքներով ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը տվել է
կոնկրետ հանձնարարականներ՝ քրեական գործերով նախաքննության արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Զեկույցներով հանդես են եկել ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալներ Ա.Թամազյանը, Վ.Հարությունյանը, Հ.Գրիգորյանը և Ա.Ղամբարյանը՝ ըստ համակարգման
ոլորտի վերլուծելով կատարված աշխատանքները։
2015 թվականին ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչներն աշխատել են գերծանրաբեռնված։ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնից ստացված վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ հանրապետությունում
նախաքննություն կատարելու իրավասություն ունեցող քննական մարմինների վարույթում 2015 թվականին ընդհանուր առմամբ քննվել է 21.955 քրեական գործ,
որից շուրջ 93 տոկոսը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում, մնացած 7 տոկոսը
քննել են ՀՔԾ, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Ազգային անվտանգության
քննչական ծառայությունները։ Քննչական կոմիտեի քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 66 քրեական գործ և նյութ։ Համեմատության համար
ասենք, որ այդ թիվը Ռուսաստանում կազմում է 36, Վրաստանում՝ 5, Բելառուսում
և Տաջիկսատնում՝ 45։
Վերլուծելով հանցավորության շարժընթացում արձանագրված դրական կամ
բացասական փոփոխությունները՝ բանախոսներն արձանագրել են, որ 2015 թ.
գրանցվել է հանցագործությունների նվազում 503 դեպքով, սակայն ընդհանուր
առմամբ աճել են մարդու և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, շարունակում է մտահոգիչ մնալ մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների թիվը. 2015 թ. ՃՏՊ-ների հետևանքով զոհվել է 227 մարդ, իսկ
2014 թ.՝ 181։
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Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում ՔԿ վարույթում քննված
քրեական գործերի արտադրողականությունը (քրեական գործերի դատավարական
ավարտը) կազմել է 85,1 տոկոս՝ 2014թ. 84,7 տոկոսի դիմաց։ ՀՀ ՔԿ նախագահը
կարևորել է յուրաքանչյուր քրեական գործով բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննության իրականացումը, ոչ միայն առերևույթ հանցագործություն կատարած անձանց
ինքնության բացահայտումը, այլ նաև՝ շարժառիթի, նպաստող հանգամանքների,
պայմանների պարզումը։
Արձանագրելով, որ գործող օրենսդրությամբ Քննչական կոմիտեի հիմնական
լիազորությունը նախաքննության իրականացումն է՝ Ա.Հովսեփյանն ընդգծել է, որ
նախաքննության առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի հանցագործությունների բացահայտումը։ «Հետևողական քայլեր ենք ձեռնարկում կոմիտեի ծառայողների աշխատանքային, նյութատեխնիկական պայմանները բարելավելու ուղղությամբ,
ներդրվել են նորարարական մի շարք ծրագրեր, շահագրգիռ բոլոր մարմինների՝
դատախազության, օպերատիվ-հետախուզական ստորաբաժանումների հետ ձևավորվել են համագործակցության մեխանիզմներ՝ քննիչի աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար։ Ամեն ինչ անում ենք, որ լավ պայմաններում աշխատեք, ինչի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը, գնահատականը կարող է լինել ձեր իսկ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Լուրջ վերաբերմունք ենք դրսևորելու չբացահայտ-
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ված յուրաքանչյուր քրեական գործի նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր չբացահայտված
քրեական գործով քննիչը պետք է ներկայացնի, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել՝ բացահայտումն ապահովելու ուղղությամբ։ Ձեր աշխատանքի ցուցանիշը լինելու է հանցագործությունների բացահայտումը»,- հայտարարեց ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան
Հովսեփյանը՝ նշելով, որ որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձի հայտնի
չլինելու հիմքով քրեական գործերի կասեցումը դիտարկվելու է որպես բացասական
ցուցանիշ։
ՔԿ նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել՝ նախաքննության որակը, քննության ժամկետները բարելավելու ուղղությամբ՝ ընդգծելով, որ քննչական
ստորաբաժանումների ղեկավարները անմիջական պատասխանատվություն են
կրելու բացթողումների համար։ «Ստորաբաժանումների ղեկավարները ոչ միայն
դատավարական վերահսկողություն իրականացնող անձինք են, այլ նաև պետք է
աջակցեն քննիչներին, ովքեր հիմնականում երիտասարդ են և չունեն հարուստ
փորձ»,- նշել է Ա.Հովսեփյանը՝ ընդգծելով, որ քննիչի կողմից դատավարական
ժամկետները

խախտելու,

օրեր

շարունակ

քննչական

գործողություններ

չկատարելու, քննչական պլանների բացակայության կամ թերի լինելու համար
պատասխանատու են լինելու ստորաբաժանումների ղեկավարները։
«Ձեր ցուցումները պետք է արտահայտված լինեն քննչական պլանում և եթե
այնտեղ կա թերություն, դա նաև քննչականների պետերի թերությունն է, դուք եք
ձեր ստորագրությամբ հաստատում դրանք»,- խոսքն ուղղելով տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին՝ ընդգծել է Ա.Հովսեփյանը՝ ավելացնելով,«Հանդուրժողական չենք լինելու»։
Արձանագրելով նյութատեխնիկական բազան բարելավելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքները՝ փաստվեց, որ 2015 թվականին ներդրված փորձարարական ծրագրերի արդյունավետությունը հաշվի առնելով՝ 2016 թվականին կոմիտեի բոլոր ստորաբաժանումներում ներդրվելու է քրեական գործերի թվայնացման
ծրագիրը, ինչը հնարավորություն կստեղծի էապես կրճատել դատավարական
փաստաթղթերի պատճենահանման վրա

ծախսվող գումարները։ Գործարկվել է

նաև ներքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը։
2015 թվականին սկսվել են «Էլեկտրոնային նախաքննություն» ծրագրի մշակման աշխատանքները, որի արդյունքում նախատեսվում է ունենալ տեղեկատվական հարուստ բազա։ Քրեական գործերի նախաքննության ընթացքում դատարանների որոշումների հիման վրա համապատասխան կապի օպերատորներից հնա-
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րավորինս օպերատիվ վերծանումներն ստանալու համար ձեռք են բերվել հստակ
պայմանավորվածություններ՝ կապի 4 օպերատորների հետ և ստեղծվել էլեկտրոնային ծառայողական փոստով դրանք ստանալու իրավական կառուցակարգերը,
ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր:
Բացի այդ, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել պետական գերատեսչությունների տեղեկատվական բազաների հասանելիությունն ապահովող համակարգի ներդրման ուղղությամբ, որը թույլ կտա ապահովել հարցման առցանց ներկայացումը և փաստաթղթաշրջանառությունը էլեկտրոնային միջոցների օգնությամբ, ինչը կնպաստի խնայել ժամանակ ու միջոցներ։
Քննչական կոմիտեն շատ ակտիվ համագործակցել է նաև միջազգային կազմակերպությունների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ՝ քննչական
կոմիտեի մասնագիտական տեխնիկական բազան համալրելու, քննիչների մասնագիտական ունակությունները զարգացնելու համար, ծառայողներն ակտիվ ներգրավվել և մասնակցել են բազմաթիվ սեմինարների, քննարկումների, միջազգային
կոնֆերանսների։
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ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ,
ՈՐԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄԸ
ԱՅԼ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Արամ Թամազյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

պատկան պետական մարմինների
առջև՝ իրականացնելու «հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրների վերաբերյալ համակարգված և գիտականորեն հիմնավորված առաջարկությունների մշակում
և ներդրում»:
Այս կապակցությամբ առանձնակի ուշադրության է արժանի խուլիգանության հանցակազմի գիտական վերլուծությունը, որը, թեպետ,
եղել է ոչ քիչ թվով գիտնականների
ուսումնասիրության առարկան, սակայն դրան առնչվող առանձին
հարցեր դեռևս վիճահարույց բնույթ
են կրում ինչպես գիտության մեջ,
այնպես էլ քրեական իրավունքի
գործնական կիրառման ժամանակ'
պայմանավորված
նաև
վերջին
տասնամյակի ընթացքում հանցակազմի թե՛ հասկացության, թե՛ նրա

Խուլիգանությունը հանրորեն առավել վտանգավորություն ներկայացնող արարք է, որն էական վնաս
է պատճառում ինչպես պետության
ու հասարակության շահերին, այնպես էլ քաղաքացիների իրավունքներին և օրինական շահերին: Հետևաբար, խուլիգանության դեմ պայքարը եղել և մնում է իրավապահ
մարմինների առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, որի լուծման արդյունավետությունը պայմանավորված է
մի շարք գործոններով, այդ թվում՝
քրեական օրենսդրության կատարելագործմամբ և դրա կիրարկման
միատեսակ պրակտիկայի ձևավորմամբ:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը
«Հայաստանի
Հանրապետությունում հանցագործությունների կանխարգելման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշմամբ խնդիր է դրել գիտական հաստատությունների և

որակյալ տեսակները բնորոշող
հանգամանքներում կատարված որակական փոփոխություններով:
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հանդիսանում է տվյալ հանցակազմի հասարակ տեսակը և սահմանված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ի
տարբերություն նախկին ձևակերպման, երբ քրեորեն պատժելի խուլիգանության համար պարտադիր
հատկանիշներ էին նաև անձի
նկատմամբ բռնություն գործադրելը
կամ դա գործադրելու սպառնալիքը, ինչպես նաև ուրիշի գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, որպիսիք
ներկայումս հանդիսանում են արարքը որակյալ դարձնող հատկանիշներ և սահմանված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2րդ մասով:
Հասարակական կարգը մարդկանց ամենօրյա կենսագործունեության
աշխատանքի,
կենցաղի,
հանգստի ընթացքում նորմալ փոխհարաբերություններն ապահովող
հասարակական հարաբերությունների ամբողջությունն է: Հասարակական կարգը, որպես քրեաիրավական պաշտպանության օբյեկտ,
հասարակական անդորրը, հասարակական
բարոյականությունը,
այդ թվում' քաղաքացիների կողմից
հասարակական վայրերում օրինապահ և կայուն վարքագծի պահպանումը, տրանսպորտի անխափան
աշխատանքը, հիմնարկությունների, ձեռնարկությունների, անձանց

Հարցերը, որոնք ծագել և ծագում են տեսության մեջ և գործնականում, վերաբերում են խուլիգանության հանցակազմի առանձնահատկություններին, նրա շարժառիթների բովանդակային մեկնաբանությանը, խուլիգանական դրդումների և անձնական անբարյացակամ
հարաբերություններից
բխող վրեժի շարժառիթների տարանջատմանը,
դիտավորության
դրսևորման եղանակին, խուլիգանության և այլ հանցագործությունների, մասնավորապես, խուլիգանական դրդումներով կատարված
սպանության, սպանության կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի, իշխանության
ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, վանդալիզմի, թաղման վայրերն անարգանքի ենթարկելու և
այլ հանցակազմերի տարանջատմանն ու զուգորդումներին:
Համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի' խուլիգանությունը դիտավորությամբ
հասարակական
կարգը կոպիտ կերպով խախտելն
է, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ
անհարգալից
վերաբերմունքով:
Խուլիգանության
հանցակազմի
նման սահմանումը միաժամանակ
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ֆիզիկական ե բարոյական անձեռնմխելիությունն ապահովող հասարակական հարաբերությունների
ամբողջությունն է: Այս և նմանատիպ հասարակական հարաբերությունների դեմ ուղղված հասարակության նկատմամբ բացահայտ
անհարգալից վերաբերմունք արտահայտող և հասարակական կարգը կոպտորեն խախտող գործողությունների կատարումը հանդիսանում է խուլիգանության հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը:
Գործնականում
իրավակիրառ
մարմինները երբեմն շփոթում են
հասարակական կարգը հասարակական վայրում կարգ ու կանոնի
հետ, որը հանգեցնում է այն սխալ
հետևությանը, որ խուլիգանությունը
կարող է կատարվել միայն հասարակական վայրում' հրապարակում,
փողոցում, ստադիոնում, տրանսպորտում, կինոթատրոնում և այլ
մարդաշատ տեղերում, և պարտադիր՝ մարդկանց ներկայությամբ:
Մինչդեռ, հասարակական կարգը
կարող է խախտվել ինչպես վերը
նշված հասարակական վայրերում'
մարդկանց ներկայությամբ, որպիսիք կազմում են խուլիգանության
դեպքերի հիմնական մասը, այնպես
էլ
հասարակական
վայրերում
մարդկանց բացակայության դեպքում, ինչպես նաև կոմունալ և ա-

ռանձին մեկուսացված բնակարանում, նույն ընտանիքի անդամների
միջև հարաբերություններում, դաշտում, անտառում և այլն, քանի որ
այնտեղ, որտեղ կա շփում մարդկանց միջև, միշտ էլ պետք է պաշտպանվի փոխհարաբերությունների
որոշակի կարգ, ապահովվի բարոյական նորմերի պատշաճ պահպանում: Այսինքն՝ հասարակական
կարգը կարող է խախտվել թե՛ հասարակական վայրում, թե՛ նրանից
դուրս՝ ոչ հասարակական վայրում,
թե՛ մարդկանց ներկայությամբ, թե՛
նրանց բացակայության դեպքում:
Ընդհանրապես, թեկուզ և նեղ իմաստով ընկալմամբ, հասարակական կարգը չի կարելի նույնացնել
հասարակական վայրի հետ, դա
ընդունելի չէ թե՛ տեսական, թե՛
գործնական առումով: Խուլիգանության համար քրեական պատասխանատվության պարտադիր պայմանը հասարակական կարգն է, և
ոչ թե հասարակական վայրը:
Ինչ վերաբերում է խուլիգանությանը հատուկ հրապարակայնության հատկանիշին, ապա այն պայմանավորված չէ միայն արարքի
կատարման ժամանակ մարդկանց
առկայությամբ, այն կարող է կատարվել նաև նրանց բացակայությամբ, այդ թվում՝ գիշերային ուշ
ժամերին, նաև՝ գաղտնի: Վերջին
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կողմը բնութագրող հատկանիշները:
Մինչդեռ, մարդկային արարքի
արտաքին, օբյեկտիվ դրսևորումը,
որքան էլ այն վտանգավոր լինի,
բավարար չէ արարքի քրեաիրավական գնահատման համար առանց
հանցագործության
սուբյեկտիվ
կողմը բնութագրող հատկանիշների' մեղքի, շարժառիթի, նպատակի,
հույզերի բացահայտման, որի իրավաբանական նշանակությունը կայանում է նաև նրանում, որ թույլ է
տալիս իրարից տարբերել օբյեկտիվ կողմով միմյանց նման հանցակազմերը և ապահովել հանցագործությունների ճիշտ որակումը:
Միայն հանցակազմի սուբյեկտիվ
կողմի դրսևորմամբ է, որ նույն արարքը, օրինակ՝ գույքի բացահայտ
հափշտակումը մի դեպքում կարող
է որակվել որպես կողոպուտ, մյուս
դեպքում՝ գույքի դիտավորյալ ոչնչացում, երրորդ դեպքում՝ խուլիգանություն և այլն:
Հասարակական կարգը կոպտորեն խախտվում է բազմաթիվ հանցագործությունների
կատարման
դեպքում, սակայն միայն այն շարժառիթների և դրդումների դեպքում
է արարքը համարվում խուլիգանություն, երբ դրանցում արտահայտվում են բացահայտ անհարգալից
վերաբերմունք
հասարակության

դեպքում պարտադիր է, որպեսզի
անձը գիտակցի, որ իր դրսևորած
խուլիգանական վարքագիծը կարճ
ժամանակ անց հայտնի կդառնա
հասարակության լայն շերտերին
կամ բնակչության որոշակի մասին:
Հասարակական կարգի կոպիտ
խախտումը և հասարակության
նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումն ընդամենը խուլիգանության հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի դրսևորումն է՝ հանցավոր նպատակին
հասնելու եղանակ:
Հասարարական կարգը կոպիտ
կեպով կարող է խախտվել և հասարակության նկատմամբ բացահայտ
անհարգալից վերաբերմունք դրսևորվել նաև անձնական անբարյացակամ հարաբերություններից ծագած վրեժի հողի վրա կատարված
հանցագործության, օրինակ՝ ծեծի,
զենքի գործադրմսւմբ մարմնական
վնաս պատճառելու դեպքում կամ
վանդալիզմի, թաղման վայրերն անարգանքի ենթարկելու ժամանակ
և այլն: Սակայն, դրանք դեռևս խուլիգանություն չեն, որքանով որ
դրանք քրեաիրավական պաշտպանության
համապատասխան
օբյեկտներին վնաս պատճառող
հանրորեն վտանգավոր ոտնձգության միայն արտաքին դրսևորումն
են կամ հանցակազմի օբյեկտիվ
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նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրևորելու միջոցով: Շարժառիթը նպատակին հասնելու ցանկությունն է, իսկ նպատակը շարժառիթի հիմքի վրա ձևավորված այն ապագա ցանկալի վիճակի մասին պատկերացումն է, որին ձգտում է հասնել անձը:
Խուլիգանության շարժառիթը, ըստ Բ.Ս.Վոլկովի, անձի հատկապես
անհարգալից ձևով իրեն դրսևորելու և համակեցության պահանջների ու կանոնների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք հանդես բերելու ձգտումն է:
Ս.Ա.Տարարուխինը
խուլիգանության շարժառիթը սահմանում է որպես
«հասարակական
կարգը
խախտող զանազան լկտի և հանդուգն գործողությունների միջոցով
հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու գիտակցված մղում»:
Հաճախ այս հանցագործությունը
կատարվում է առանց տեսանելի առիթի, կամ աննշան առիթն օգտագործվում է որպես պատրվակ խուլիգանություն կատարելու համար:
Տեսանելի առիթի բացակայությունը
երբեմն այն տպավորությունն է
ստեղծում, թե խուլիգանությունը
կատարվում է առանց շարժառիթի:
Սակայն առանց շարժառիթ դիտավորյալ
գործողություններ,
այդ

նկատմամբ, երբ հանցավորի գործողությունները պարունակում են
հասարակական կարգի կոպիտ
խախտման,
հասարակության
նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք են հասարակության և բարոյականության համընդհանուր ճանաչում ստացած
նորմերին
նետված բացահայտ
մարտահրավերը, շրջապատին և
հասարակությանն իրեն հակադրելու և հակազդելու ցանկությունը, իր
անձի «առավելություններն» ընդգծելու մոլուցքը, «ինքնահաստատման» պահանջը, եսամոլությունը,
սանձարձակությունը,
կատաղի,
անպարկեշտ վարքագիծը, ցինիզմը, դաժանությունը, հանդգնությունը և այլն: Նշված հանգամանքները
բնութագրում են նաև հանցագործի
անձի խիստ բացասական հատկանիշները և նրա կողմից կատարած
արարքի
առավել
վտանգավոր
բնույթը:
Խուլիգանության
շարժառիթը
անձի' իր «առավելություններն» ընդգծելու մոլուցքն է, «ինքնահաստատման» ձգտումը, շրջապատին
և հասարակությանը հակադրվելու
և հակազդելու հանդուգն ցանկությունը, որին նա ձգտում է հասնել
հասարակական կարգի կոպիտ
խախտման և հասարակության
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թվում' խուլիգանություն չի լինում:
Առանց շարժառիթի արարքներ կարող են կատարել միայն իրենց արարքի փաստական կողմն ու հասարակական վտանգավորությունը
չգիտակցող և այդպիսիք ղեկավարելուն անընդունակ, անմեղսունակ
անձիք:
Մյուս դեպքում՝ գիտակցական և
նպատակաուղղված մարդկային յուրաքանչյուր գործողություն հետևանք է որոշակի մղումների և ներքնապես պատճառաբանված է: Այդ
պատճառով էլ պետք է նկատի
ունենալ այն կարևոր հանգամանքը, որ խուլիգանության շարժառիթը պատճառաբանված է ոչ պակաս, քան այլ հանցագործությունների դեպքում, և որ առաջին հայացքից անտրամաբանական, աննպատակ, անորոշ և բովանդակազուրկ թվացող արարքները պայմանավորված են հանցավորի համար
իմաստավորված, գիտակցված և
նպատակային գործողություններով:
Խուլիգանության
սուբյեկտիվ
կողմը բնութագրվում է դիտավորությամբ:
Ինչպես արդեն նկատեցինք,
խուլիգանության շարժառիթի բացահայտումը կարևոր նշանակություն ունի արարքը ճիշտ որակելու,
խուլիգանությունն այլ հանցագործություններից և առաջին հերթին

անձի դեմ ուղղված հանցագործություններից տարբերելու համար: Այսինքն, հանցակազմի սուբյեկտիվ
կողմի հատկանիշներով են պայմանավորված խուլիգանության և այլ
հանցագործությունների տարբերությունները1:
Արարքի ճիշտ քրեաիրավական
գնահատման համար անհրաժեշտ
է նաև հստակ սահմանազատում
կատարել մի կողմից խուլիգանության՝ որպես հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործության, և մյուս կողմից խուլիգանական շարժառիթի՝ որպես արարքի
հոգեբանական հատկության միջև:
Խուլիգանական շարժառիթը և խուլիգանությունը որպես հանցագործություն չեն նույնացվում: Խուլիգանական շարժառիթը կարող է
դրսևորվել առանց խուլիգանության
հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի՝ առանց հասարակական կարգը կոպտորեն խախտող և հանրության
հանդեպ բացահայտ անհարգալից
վերաբերմունք արտահայտող գործողությունների կատարման և հակառակը՝ հասարակական կարգի
խախտումը կարող է դրսևորվել առանց խուլիգանական շարժառիթ1

Տե՛ս. Б.С. Волков. Проблема воли и уголовная
ответственность. Казань, 1965. с.28, 151-152: Տե՛ս
նաև С.А. Тарарухин. Преступное поведение.
Социально-психологические черты. М. 1974. с.98:
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մունք դրսևորում հասարակության
նկատմամբ:
Երբեմն անձնական անբարյացակամ հարաբերությունների առիթով սկսված գործողությունները վերաճում են հասարակական կարգի
դեմ ուղղված հանցագործության, երբ հանցավորն ակնհայտորեն անտեսում և արհամարհում է երրորդ
անձանց' հասարակության շահերը
(անձանց գիշերային հանգստի
խանգարումը, հարևանների կողմից արված դիտողություններից հետո իր գործողությունները համառորեն չդադարեցնելը և այլն) և դրսևորում շրջապատին և հասարակությանը հակադրվելու և հակազդելու
հանդուգն ցանկություն, իր «առավելություններն» ընդգծելու մոլուցք,
«ինքնահաստատման» ձգտում:
Այս և նման այն դեպքերում, երբ
անձի գործողություններն ուղեկցվել
են հանցավորի համար ակնհայտ
հասարակական կարգի կոպիտ
խախտմամբ, և արտահայտել հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք'
առկա է խուլիգանության հանցակազմի, կարևոր մի հանգամանք, որը, ցավոք, վերջին տարիներին
հաճախ անտեսվել է իրավակիրառ
մարմինների կողմից, որի արդյունքում արհեստականորեն նվազել են
խուլիգանության դեպքերը ի հաշիվ

ների: Այսինքն՝ խուլիգանական
շարժառիթը խուլիգանության հանցակազմի պարտադիր հատկանիշներից միայն մեկն է, և խուլիգանական շարժառիթի առկայությունը
դեռևս չի նշանակում ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցագործության
կատարում:
Չկա խուլիգանություն այն դեպքում, երբ ծեծը, առողջությանը
վնաս պատճառելը և նմանատիպ
արարքները կատարվել են անձնական անբարյացակամ հարաբերությունների հողի վրա, տուժողների
ոչ իրավաչափ և անօրինական գործողությունների արդյունքում ձևավորված վրեժի շարժառիթով: Խուլիգանական դրդումները և կենցաղային
շարժառիթները
(վրեժ,
խանդ, անձնական անբարյացակամ հարաբերություններ) արարքի
որակման ժամանակ բացառում են
միմյանց:
Գործնականում, սակայն, պատահում են դեպքեր, երբ առողջությանը վնաս պատճւսռելը, ծեծը
կամ նմանատիպ այլ արարքները
կատարվում են անձնական անբարյացակամ
հարաբերությունների
հողի վրա, բայց դրանով անձը միաժամանակ կոպիտ կերպով խախտում է հասարակական կարգը և
բացահայտ անհարգալից վերաբեր12

ված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով:
Անձի նկատմամբ բռնության
գործադրումը դրսևորվում Է հարվածներ հասցնելով, ծեծով, ֆիզիկական ցավ, առողջությանը վնաս
պատճառելով
կամ
բռնության
բնույթ կրող և այդ մասին վկայող
այլ գործողություններով:
Անձի նկատմամբ բռնություն
գործադրելու սպառնալիքը կարող է
դրսևորվել ինչպես հարվածներ
հասցնելու, ծեծի կամ առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի, այնպես էլ սպանության սպառնալիքի ձևով:
Գույքի ոչնչացումը գույքն այնպիսի վիճակի հասցնելն է, որի արդյունքում այն լիովին դառնում է
անպետք և չի կարող ծառայել իր
նպատակային նշանակությանը:
Գույքը վնասելը գույքի հատկանիշների այնպիսի փոփոխությունն
է, որի դեպքում գույքի վիճակն էականորեն վատթարանում է, կորսվում են դրա օգտակար հատկությունները կամ դրանց զգալի մասը,
և գույքը լրիվ կամ մասնակիորեն
դառնում է անպետք նպատակային
կամ տնտեսական նշանակության
համար: Ի տարբերություն գույքի ոչնչացման, վնասման դեպքում որոշակի ծախսումներով հնարավոր է
վերականգնել գույքի որակական

անձի դեմ ուղղված հանցավոր արարքների աճի:
Օրինակ, կինոթատրոնում, համերգասրահում, ռեստորանում անձնական անբարյացակամ հարաբերությունների հողի վրա ծագած
կռիվը, կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, կարող է վերաճել խուլիգանության' շրջապատին և հասարակությանը հակադրվելու հանդուգն ցանկությամբ հասարակական կարգի կոպիտ խախտման և
հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորման:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հասարակ խուլիգանության
հանցակազմը ձևական է, հանցագործությունն ավարտված է համարվում հասարակության նկատմամբ
բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորմամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտող գործողություններ կատարելու
պահից:
Խուլիգանությունը, որը զուգորդվել է անձի նկատմամբ բռնություն
գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով, ինչպես նաև ուրիշի
գույքը ոչնչացնելով կամ վնասելով,
հանդիսանում է արարքը որակյալ
դարձնող հատկանիշ և նախատես13

հատկանիշները, դրա հետ միասին՝
նրա տնտեսական նշանակությունը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքներ, որոնք.
ա) կատարվել են մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի
կողմից,
բ) զուգորդվել են իշխանության
ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող կամ
հասարակական կարգի խախտումը
խափանող անձին դիմադրություն
ցույց տալով,
գ) զուգորդվել են անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս
պատճառելով,
դ) զուգորդվել են բացառիկ ցինիզմով:
Արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով որակվում է այն դեպքում,
երբ այն կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի
կողմից: Օրենքի սահմանումից
հետևում է, որ արարքի որակման
համար կապ չունի խմբի կողմից
խուլիգանությունը կատարվել է
նախնական, թե առանց նախնական համաձայնության: Երկու դեպքում էլ գործ ունենք համակատար-

ման՝ խմբի անդամների կողմից
խուլիգանության կատարման հետ:
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է
հստակորեն պարզել, թե կոնկրետ
ինչպիսի գործողություններ են կատարել համակատարողները՝ կապված անձի նկատմամբ կիրառված
բռնության գործադրման կամ դրա
գործադրման սպառնալիքի, ինչպես նաև ուրիշի գույքը ոչնչացնելու
կամ վնասելու հետ: Նկատի ունենալով, որ մի խումբ անձանց կամ
կազմակերպված խմբի կողմից կատարված խուլիգանության համար
պատասխանատվությունն օրենսդիրը կապում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված արարքի
հետ, ուստի խմբի կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի
1-ին մասով նախատեսված խուլիգանության կատարման դեպքում
հանցավորի արարքը չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով: Խմբի առկայության նման
դեպքում, փաստորեն, հանցակիցներից յուրաքանչյուրի արարքը ենթակա է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին
մասով, չնայած այն իր բնույթով,
բնականաբար, ավելի վտանգավոր
արարք է, քան ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին
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ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ և
104-րդ հոդվածների համակցությամբ:
Խմբի կողմից զենք կամ որպես
զենք օգտագործվող առարկաների
գործադրմամբ ծանր մարմնական
վնաս կամ տուժողին մահ պատճառելու դեպքում արարքը ենթակա է
որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի
համապատասխանաբար
258-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով և 112-րդ հոդվածի համակցությամբ կամ 258-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով և 104-րդ
հոդվածի համակցությամբ:
Եթե 18 տարին լրացած անձը
խուլիգանության
կատարմանը
ներգրավել է տվյալ հանցագործության համար քրեական պատասխանատվության տարիքի հասած
անչափահասի, ապա նրա արարքը
լրացուցիչ պետք է որակել նաև ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 165-րդ հոդվածով' անչափահասին հանցանքի
կատարմանը ներգրավելու համար:
Այն դեպքում, երբ խուլիգանության կատարման ժամանակ հանցավորն անձի կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու նպատակով օգտագործել է անձի կյանքի ու առողջության համար վտանգ
ներկայացնող կենդանիների, ապա
գործի հանգամանքներից ելնելով'
հանցավորի արարքը կարող է որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի

մասով նախատեսված նույն հանցագործությունը մեկ անձի կողմից
կատարելը:
Խմբի կողմից անձի նկատմամբ
կիրառված բռնության դեպքում խմբի յուրաքանչյուր անդամի գործողություն ենթակա է որակման ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, իսկ
կատարողի
սահմանազանցման
դեպքում լրացուցիչ որակում է պահանջում միայն այն կատարողի արարքը:
Այն դեպքում, երբ մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի
կողմից կատարված խուլիգանության ընթացքում տուժողի առողջությանը պատճառվել է թեթև վնաս,
հանցակիցների արարքը ենթակա է
որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով: Այն դեպքերում, երբ խմբի
կողմից կատարված խուլիգանության ընթացքում տուժողին պատճառվել է միջին ծանրության վնաս՝
հանցակիցների արարքը ենթակա է
որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և
4-րդ կետերով, ծանր մարմնական
վնաս պատճառելու դեպքում՝ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 112րդ հոդվածի համակցությամբ, տուժողին մահ պատճառելու դեպքում՝
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տուժողների երեք խումբ հասցեատերեր:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն,
իշխանության ներկայացուցիչ է համարվում պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարﬕններում ծառայող այն անձը, ով
ծառայողական
ենթակայության
տակ չգտնվող անձանց նկատմամբ
սահմանված կարգով օժտված է
կարգադրիչ լիազորություններով:
Հասարակական կարգի պահպանման պարտականություն իրականացնող անձինք կարող են լինել
ներքին զորքերի զինծառայողները
և այն անձինք, ովքեր օժտված են
հասարակական կարգի պահպանման որոշակի լիազորություններով:
Ինչ վերաբերում է հասարակական
կարգի խախտումը խափանող անձին, ապա այն կարող է լինել ցանկացած անձ:
Իշխանության ներկայացուցչին
և հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող, ինչպես նաև հասարակական կարգի խախտումը խափանող անձին դիմադրություն ցույց
տալն արտահայտվում է ակտիվ
գործողություններով' հարվածներ
հասցնելով, ծեծով, ֆիզիկական
ցավ, վնաս պատճառելով, ինչպես

258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, իսկ
դրանց միջոցով տուժողին ծանր
մարմնական վնաս կամ մահ պատճառելու դեպքում' նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ կամ 104-րդ
հոդվածով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով է
որակվում ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված խուլիգանական արարքը, որը զուգորդվել է իշխանության
ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող կամ
հասարակական կարգի խախտումը
խափանող անձին դիմադրություն
ցույց տալով:
Խուլիգանության հանցակազմի
տվյալ որակյալ հատկանիշը, ըստ էության, ընդգրկում է խուլիգանության հետ զուգորդված հետևյալ արարքները.
ա) իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալը,
բ) հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող անձին դիմադրություն ցույց տալը,
գ) հասարակական կարգի խախտումը խափանող անձին դիմադրություն ցույց տալը:
Այսինքն՝ դիմադրությամբ զուգորդված խուլիգանությունն ունի
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րենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 2-րդ կետով, որքանով որ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է կատարում նույն հոդվածի 2-րդ մասին,
որտեղ չարամիտ խուլիգանության
տակ հասկացվում է խուլիգանության այն դեպքերը, որոնք զուգորդվել են անձի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ կամ դրա
սպառնալիքով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով
նախատեսված
հանցակազմում
սահմանված
դիմադրությունը
պետք է ցույց տրվի խուլիգանության կատարման ընթացքում կամ
պայմանավորված լինի նրա կատարմամբ: Դիմադրությունը, պայմանավորված թույլ տրված վարչական կամ այլ իրավախախտմամբ,
կամ զուգորդված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված խուլիգանությամբ, չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 2-րդ կետով, որքանով
որ այս դեպքում նույնպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված պատասխանատվությունը օրենսդիրը կապում է ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված արարքի կա-

նաև այդպիսի գործողությունների
սպառնալիքներով:
Հանցավորի
խուլիգանական
գործողությունների խափանմանը,
հանցագործին
զինաթափելուն,
ձերբակալմանն ուղղված իշխանության ներկայացուցչի կամ այլ անձանց օրինաչափ գործողություններին ակտիվ հակազդմամբ դիմադրություն ցույց տալը պետք է տարբերել չարամիտ անհնազանդությունից, այն է՝ անձի այնպիսի պասիվ
վարքագծից, որը պայմանավորված
է նրա կողմից խուլիգանական գործողությունները դադարեցնելու պահանջի կատարումից հրաժարվելու,
այդ թվում՝ իրենց հետ ոստիկանություն գնալու պահանջից առանց
ակտիվ հակազդման հրաժարվելու
հետ և այլն:
Անձի պասիվ վարքագծով պայմանավորված
անհանազանդության նման դեպքերում հանցավորի
արարքը չի կարող որակվել ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով: Բացի այդ, հարկ է նկատել, որ որոշ
դեպքերում դիմադրությունը կարող
է կրել նաև ոչ բռնի բնույթ, այսինքն, կարող է դրսևորվել նաև առանց բռնության կամ բռնության
սպառնալիքի, և նման դեպքում
նույնպես հանցավորի արարքը չի
կարող որակվել ՀՀ քրեական օ17

նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316րդ հոդվածով չի որակվում:
Առողջությանը
ծանր,
միջին
ծանրության և առողջությունը քայքայող թեթև մարմնական վնաս
պատճառելու դեպքում արարքը որակվում է հանցագործությունների
համակցությամբ՝
իշխանության
ներկայացուցչին
դիմադրություն
ցույց տալու մասով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համակցությամբ, հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող
անձին
դիմադրություն
ցույց տալու կամ հասարակական
կարգի խախտումը խափանող անձին դիմադրություն ցույց տալու
դեպքերում՝ պատճառված թեթև և
միջին ծանրության վնասի դեպքում՝
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասով, ծանր վնասի
դեպքում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ և 112-րդ հոդվածների համակցությամբ:
Եթե դիմադրության ընթացքում
նշված անձանց առողջությանն անզգուշությամբ թեթև, միջին կամ
ծանր վնաս է պատճառվել, ապա
արարքը ենթակա է որակման ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, իսկ տուժողին
անզգուշությամբ մահ պատճառելու
դեպքում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի

տարման հետ: Կապված արարքի
բնույթից՝ նման դեպքերում հանցավորի արարքը կարող է որակվել
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ
հոդվածի համապատասխան մասով:
Խուլիգանության ավարտից հետո իշխանության ներկայացուցչին,
հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող անձին դիմադրություն ցույց տալը, այդ թվում՝
անձի ձերբակալման, զինաթափման ժամանակ, ենթակա է որակման խուլիգանության և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածների համակցությամբ: Նման դեպքում հանցավոր արարքը չի պարունակում ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 3-րդ մւսսի 2-րդ
կետով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված հանցակազմը նախատեսում է
խուլիգանական գործողությունների
կատարման ժամանակ այնպիսի
դիմադրություն, որն արտահայտվել
է կյանքի և առողջության համար ոչ
վտանգավոր բռնության կիրառմամբ կամ դրա սպառնալիքով:
Տվյալ դեպքում հանցավորի արարքը ամբողջովին ընդգրկվում է ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում և այն
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պա դա կարող է դիտվել որպես
հանցագործություն, եթե հատկապես նախատեսված է ՀՀ քրեական
օրենսգրքի հատուկ մասով:
Հանցագործությունների կրկնակիության ինստիտուտի ուժը կորցրած
ճանաչելու
հիմքով՝
23.05.2011թ. ուժը կորցրած է ճանաչվել նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3րդ կետը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով
սահմանված հանցակազմը նախատեսում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված այնպիսի արարքի կատարումը, որն անձի առողջությանը
պատճառել է միջին ծանրության
վնաս: Խուլիգանության հանցակազմի համար այս ծանրացնող
հանգամանքի
նախատեսումը
գործնականում որոշակի շփոթ է առաջացնում՝ կապված ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 6-րդ կետով նախատեսված
հանցակազմի, այն է՝ խուլիգանական դրդումներով առողջությանը
միջին ծանրության վնաս պատճառելու հետ:
Ստեղծված իրավիճակում, մեր
կարծիքով, պետք է կիրառվի արարքների որակման հետևյալ կանոնը, եթե խուլիգանական դրդում-

258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և
109-րդ հոդվածով:
Իշխանության
ներկայացուցչի
նկատմամբ բռնի գործողությունները պետք է որակել խուլիգանություն, եթե նրանք կատարվել են
խուլիգանական դրդումներով, այլ
չեն ծագել պաշտոնատար անձի
ծառայողական
գործունեության
հետ կապված վեճի, հակամարտության հետևանքով:
Հասարակական կարգը խախտողի գործողությունները խափանելու հետ կապված բռնությամբ
զուգորդված դիմադրությունը ենթադրում է մեղավոր անձի նկատմամբ ակտիվ հակազդեցություն,
այդ թվում և նրա խուլիգանական
գործողությունները դադարեցնելուն
կամ նրա ձերբակալմանն ուղղված
ուժի կիրառում: Նման դեպքում չի
բացառվում խուլիգանական գործողությունները խափանող անձի կողմից հանցավորին վնաս պատճառելը:
Վնաս պատճառելու նման դեպքերը պետք է քննարկվեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի
կանոններով,
որպես
արարքի
պատժելիությունը բացառող հանգամանքի, իսկ եթե անձի կողմից
թույլ է տրվել հանցանք կատարած
անձին բռնելու համար անհրաժեշտ
միջոցների սահմանազանցում, ա19

Բոլոր դեպքերում, ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 4-րդ կետի սահմանումը հնարավորություն է տալիս նաև մեկնաբանել ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված բռնության հատկանիշի
սահմանները, դրանք սահմանափակելով մինչև միջին ծանրության
վնասի պատճառումը, հակառակ
դեպքում բռնության հատկանիշին
կարող էր տրվել տարածական մեկնաբանում՝ ընդգրկելով ոչ միայն առողջության, այլև կյանքի համար
վտանգավոր բռնության շրջանակները, այդ թվում՝ ծանր մարմնական վնաս պատճառելու դեպքերը
և այլն:
Նկատի ունենալով, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4րդ մասը սահմանում է ընդամենը
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասով
նախատեսված արարքի կատարումը զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ, ապա, բնականաբար, դրանից դուրս գտնվող արարքները,
այդ թվում՝ դիտավորությամբ ծանր
մարմնական վնաս պատճառելու
դեպքերը, ենթակա են առանձին որակման, կոնկրետ դեպքում՝ խուլիգանության և դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճա-

ներով առողջությանը պատճառվել
է միջին ծանրության վնաս և այդ
ընթացքում ինքնուրույն խուլիգանական գործողություններ չեն կատարվել, ապա արարքը պետք է որակել ՀՀ քրեական օրենսգրքի
113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ
կետով՝ որպես խուլիգանական դրդումներով առողջությանը միջին
ծանրության վնասի պատճառում,
իսկ եթե խուլիգանական դրդումներով առողջությանը միջին ծանրության վնասի պատճառումը զուգորդվել է այլ խուլիգանական գործողությունների հետ, ապա հանցավորի արարքը պետք է որակել նշված հանցագործությունների համակցությամբ, այդ թվում՝ կապված
կատարված խուլիգանության բնույթից՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258րդ հոդվածի համապատասխան
մասի և 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
6-րդ կետի համակցությամբ:
Հարկ է նկատել նաև, որ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 258֊րդ հոդվածի 3-րդ մասի սանկցիան այլընտրանքային է, ուստի՝ ավելի
մեղմ, քան 113-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի սանկցիան, որը նույնպես,
ընդունված կանոնի համաձայն, որոշակի դեր է խաղում արարքը
հանցագործությունների համակցությամբ որակելու հարցում:
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ռելու հանցագործությունների համակցությամբ: Տվյալ դեպքում արարքի որակման վրա որևէ կերպ
չի կարող ազդել այն հանգամանքը,
որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության համար
սահմանված պատժաչափն ավելի
մեղմ է, քան զենքի գործադրմամբ
կատարված խուլիգանությունը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետը
նախատեսում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված արարքի կատարումը, որը զուգորդվել է բացառիկ ցինիզմով: Բացառիկ ցինիզմն
անձի խիստ անամոթ, լկտի վարքագծի դրսևորումն է և վերաբերմունքը հասարակության նկատմամբ:
Օրենսդրական ձևակերպումից
պարզորոշ նկատելի է, որ այն դեպքերում, երբ բացառիկ ցինիզմի

դրսևորումը պայմանավորված չէ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքի կատարմամբ, այն չի
կարող հանդիսանալ խուլիգանության որակյալ տեսակի հատկանիշ:
Այսինքն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
258-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցանքի կատարումը' զուգորդված բացառիկ ցինիզմով, ենթակա է որակման ոչ այլ
կերպ, քան ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասով:
Ինչպես արդեն նկատել ենք, նույնը
վերաբերում էր նաև ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով
սահմանված
հանցակազմերի
օբյեկտիվ հատկանիշների դրսևորմանը' պայմանավորված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1ին մասով նախատեսված հանցագործության զուգորդմամբ:
(Շարունակելի)

21

«ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԾԱՌԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԵՆ»
ԿԱՆՈՆԸ ԵՎ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Արթուր Ղամբարյան
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի տեղակալ,
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

րող օգտագործվել

«Թունավոր ծառի պտուղները

որպես ապա-

թունավոր են» տեսության (այսու-

ցույց, քանի որ իրենց վրա կրում են

հետ` «թունավորված ծառի պտուղ-

«առաջին մեղք»-ի՝ ապօրինի խու-

ների» տեսություն կամ կանոն) հա-

զարկության կնիքը:
«Թունավորված ծառի պտուղնե-

մաձայն՝ օրենքի խախտմամբ ձեռք
տվյալների

րի» տեսությունն ունի աստվածաշն-

հիման վրա ստացված ապացույց-

չյան հիմքեր։ Աստվածաշնչում խոս-

ները նույնպես անթույլատրելի են։

վում է թունավոր ծառի պտուղների

Օրինակ` գողության գործով կաս-

թունավոր լինելու մասին. «Այսպէս,

կածյալի

խուզարկության

ամէն բարի ծառ բարի պտուղ է

ժամանակ քննիչը գտնում է բան-

տալիս, և չար ծառ չար պտուղ է

կային տուփի բանալի, նրա գտնվե-

տալիս։ Լաւ ծառը չի կարող վատ

լու վայրի և համարի մասին տեղե-

պտուղ տալ, ոչ էլ վատ ծառը՝ լաւ

կատվություն: Խուզարկության ար-

պտուղ տալ»1:

բերված

փաստական

տանը

դյունքում ձեռք բերված տվյալների

Անօրինական գործողություննե-

հիման վրա կատարվում է բան-

րի արդյունքում ձեռք բերված փաս-

կային տուփի առգրավում, և հայտ-

տական տվյալների հիման վրա

նաբերվում են հափշտակված իրեր:

ստացված տեղեկատվությունը որևէ

Հետագայում դատարանը խուզար-

եղանակով ընդդեմ մեղադրյալի օգ-

կությունը ճանաչում է ապօրինի:

1

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր կտակարանների, (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ Հայաստանի
աստուածաշնչային
ընկերութիւն,
1994թ.) Ավետարան ըստ Մատթեոսի, Մատթ.
7:17-18։

«Թունավոր ծառի պտուղների» տեսությունը ենթադրում է, որ առգրավումը և նրա արդյունքները չեն կա30

արմատա-

րիշ արդյունք կարող էր ունենալ:

վորված է Ամերիկայի Միացյալ Նա-

Խոշտանգումն անշտկելիորեն ար-

հանգների իրավական ավանդույթ-

ժեզրկել է ապացույցը...»:

տագործելու արգելքը

ներում: Այս կանոնը կիրառվում է

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը «թու-

նաև այլ երկրների օրենսդրությու-

նավոր ծառի պտուղների» կանոնն

նում: Օրինակ՝ Հարավային Աֆրի-

ամրագրել է Ա.Սարգսյանի գործով

կայի

Հանրապետության

19.10.2009թ.

գույն

դատարանը

«Mthembu

ընդդեմ

Գերա-

որոշմամբ։

Նշված

10.04.2008թ.

գործով մեղադրյալին երկու վկանե-

պետության»

րի ճանաչմանը ներկայացնելու ար-

գործով կայացրած վճռում արձա-

ձանագրություններն առաջին

նագրել է, որ մեղսակցից խոշ-

յանի դատարանը ճանաչել է որ-

տանգմամբ կորզված ցուցմունքնե-

պես անթույլատրելի ապացույց և

րը, այդ թվում՝ դրանց միջոցով

դրանք

ձեռք բերված իրեղեն ապացույցը,

զանգվածից, սակայն ամբաստա-

անընդունելի են: Hilux ավտոմեքե-

նյալի մեղավորությունն

նան և մետաղյա արկղն իրեղեն ա-

ված է համարել ճանաչման ներկա-

պացույցներ էին, որոնք որոշիչ դեր

յացնելուց հետո վկաների տված

էին խաղում պետության կողմից

ցուցմունքներով՝ այն մասին, որ ի-

դիմումատուի դեմ կողոպուտի մե-

րենց կողմից ճանաչված

ղադրանքով

գործում:

տանյալը 2008թ. մարտի 1-ից 2-ն

Սովորաբար նման ապացույցը չի

ընկած ժամանակահատվածում Երե-

բացառվում, քանի որ այն առկա է

վան քաղաքի կենտրոնական փո-

անկախ

սահմանադրական

ղոցներում տեղի ունեցած զանգվա-

խախտումից: Սակայն այդ փաս-

ծային անկարգությունների անﬕ-

տերն ի հայտ են եկել ոստիկանու-

ջական մասնակից է: Այսինքն` սույն

թյան կողմից Ramseroop-ին խոշ-

գործով առաջին ատյանի դատա-

տանգելու արդյունքում: Չկա որևէ

րանն

հարուցած

որևէ

հանել

անձի

ատ-

ապացուցողական
ապացուց-

ամբաս-

դատապարտման

ապացույց, որ այդ փաստերը ցան-

հիմքում դրել է այնպիսի ապա-

կացած դեպքում կբացահայտվեին:

ցույցներ, որոնց բովանդակությունն

Հակառակ դեպքում այս գործն ու-

ամբողջությամբ բխում է քրեադատա-
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վարական օրենքի էական խախտ-

դարձել

մամբ

ձաքննության

կատարված

քննչական

տեսաձայնագրման

փոր-

եզրակացությունն

գործողությունից (ճանաչմանը ներ-

անթույլատրելի ապացույց ճանաչե-

կայացնել): ՀՀ Վճռաբեկ դատա-

լու վերաբերյալ ստորադաս դատա-

րանը որոշել է մեղադրյալին վկա-

րանների հետևության իրավաչա-

ներ Ա. Ասրյանի և Տ. Խաչատրյանի

փության հարցը: Ըստ քրեական

ճանաչմանը ներկայացնելու երկու

գործի նյութերի՝ տուժողը վարույթն

արձանագրությունները

իրականացնող

ճանաչել

մարմնին

ներկա-

յացրել է իր ամուսնու կողմից կա-

որպես անթույլատրելի:

տարված՝

Ապացույց ճանաչելու պարագա-

իր

և

ամբաստանյալի

յում ճանաչման ներկայացնելուց հե-

միջև տեղի ունեցած խոսակցության

տո այդ նույն վկաների տված ցուց-

ձայնագրառումը պարունակող լա-

մունքները չէին կարող որպես ա-

զերային սկավառակը: Դրա հիման

պացույց օգտագործվել և դրվել մե-

վրա քննիչը, նպատակ ունենալով

ղադրանքի հիմքում: Այդ ապացույց-

պարզել սկավառակի վրա առկա

ները թույլատրելի չեն, քանի որ

խոսակցության բովանդակությունը

դրանց

բովանդակությունն ամբող-

և խոսակցության մասնակիցներին,

ջությամբ հիմնված է եղել անթույ-

որոշում է կայացրել դատաձայնագ-

լատրելի

քննչական

րառման փորձաքննություն նշանա-

գործողության տվյալների վրա, իսկ

կելու մասին՝ փորձագետին տրա-

օրենքի

բեր-

մադրելով նշված լազերային սկա-

ված ապացույցների օգտագործման

վառակը: Փորձագետն իր եզրակա-

սահմանադրական արգելքը վերա-

ցությանը, որպես հավելված, կցել է

բերում է նաև դրանցից բխող ապա-

սկավառակի վրա առկա ձայնա-

ցույցներին:

գրառման վերծանումը: Նշված եզ-

ճանաչված
խախտմամբ

ձեռք

րակացությունը

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը «թու-

կից

հավելվածով

նավոր ծառի պտուղների» կանոնին

նախաքննական

անդրադարձել է նաև Մ.Մարգար-

դրվել է ամբաստանյալին ներկա-

յանի գործով որոշմամբ, որում, ի

յացված մեղադրանքի հիմքում: Ա-

թիվս այլոց, քննարկման առարկա է
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մարմնի

կողմից

փորձաքննու-

լի հիման վրա ՀՀ վճռաբեկ դատա-

թյան եզրակացությունը ճանաչել է

րանը որոշել է, որ փորձագետի եզ-

անթույլատրելի ապացույց՝ պատ-

րակացությունը թույլատրելի ապա-

ճառաբանելով, որ ձայնագրությու-

ցույց չէ, քանի որ եզրակացության

նը կատարվել է քրեական դատա-

հիմքում ընկած փաստական տվյա-

վարություն իրականացնելու, հա-

լը՝ լազերային սկավառակի բովան-

մապատասխան քննչական կամ այլ

դակությունը կազմող տեղեկատվու-

դատավարական

գործողություն

թյունը, ձեռք է բերվել օրենքի պա-

կատարելու իրավասություն չունե-

հանջների խախտմամբ, իսկ օրեն-

ցող անձի կողմից, չի պահպանվել

քի խախտմամբ ձեռք բերված ա-

այդ գործողության կատարման՝ օ-

պացույցների օգտագործման սահ-

րենքով սահմանված կարգը: Նըշ-

մանադրական արգելքը վերաբե-

ված գործով դիրքորոշում ձևավո-

րում է նաև դրանցից բխող ապա-

րելու համար ՀՀ վճռաբեկ դատա-

ցույցներին: Ուստի, ՀՀ վճռաբեկ

րանը հենվել է Ա. Սարգսյանի գոր-

դատարանի կարծիքով տեսաձայա-

ծով

արված դատողությունների

նագրառման փորձաքննության եզ-

վրա և սույն գործով եզրակացրել է,

րակացությունն անթույլատրելի ա-

որ թեև նախաքննական մարմինն

պացույց

ամբաստանյալի և տուժողի խոսակ-

ստորադաս դատարանների հետե-

ցության ձայնագրառումը ինքնին

վությունն իրավաչափ է:

տաձայնագրառման

ճանաչելու

վերաբերյալ

որպես ապացույց չի դիտել և ամ-

«Թունավոր ծառի պտուղների»

բաստանյալի մեղադրանքի հիմքում

կանոնը գործնականում կիրառվում

անմիջականորեն չի դրել, սակայն

է տարբեր վերապահումներով: Օ-

այդ ձայնագրառման հիման վրա

րինակ՝ «Նիքսն ընդդեմ Ուիլյամսի»2

նշանակված փորձաքննության ար-

(Nix v. Williams) ամերիկյան գործով

դյունքում ստացված եզրակացու-

դիմումատուն անօրինական հար-

թյունը և խոսակցության բովանդա-

ցաքննության արդյունքում նշել է

կությունն արտացոլող հավելվածը

զոհի դիակի գտնվելու վայրը: Սա-

համարել է ամբաստանյալի մեղքը

2

U.S. Supreme Court, N 82-1651, decision of 11 June
1984, 467 U.S. 431 (1984), p. 441 et seq.
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կայն այդ ժամանակ ոստիկանու-

րության մեջ գցելու նպատակով ա-

թյունն արդեն մոտավորապես գի-

սել էր, որ երեխան պահվում է այլ

տեր, թե որտեղ էր գտնվում դիակը,

առևանգողի կողմից: Հարցաքննու-

և կամավորների օգնությամբ խու-

թյան

զարկել էր տեղանքը: Այսպիսով,

սպառնացել էր դիմումատուին, որ

վաղ թե ուշ այդ դիակը կգտնվեր,

եթե վերջինս չհայտնի երեխայի

այդ պատճառով Գերագույն դատա-

գտնվելու վայրը, նրան կհանձնեն

րանը չբացառեց այդ ապացույցը և

այդ նպատակով հատուկ պատ-

նշեց, որ եթե ապացույցները ձեռք

րաստված մի անձի, ով իրեն զգալի

են բերվել որպես «թունավոր ծառի

մարմնական ցավ կպատճառի: Ոս-

պտուղներ», ամեն դեպքում այդ ա-

տիկանության

պացույցները ձեռք էին բերվելու

սպառնացել էր, որ դիմումատուին

քննությամբ,

մեծ

կփակեն խցում երկու խոշոր սևա-

դեպքում

մորթ տղամարդկանց հետ, որոնք

արդարության

սեռական բռնություն կգործադրեն

ջանքերով,

ուղղակի
ուստի

բացակայում
խախտումները

են

այս

(այսպես

իր

կոչված՝

ժամանակ

նկատմամբ:

օպերլիազորն

ծառայողը

նաև

Ոստիկանության

ծառայողը նաև մի քանի անգամ

«անկախ աղբյուրի» ուսմունք)3:
«Գաֆգենն ընդդեմ Գերմանիայի

ձեռքով հարվածել էր նրա կրծքին և

գործով» Եվրոպական դատարանը

թափահարել նրան, որի պատճա-

(Մեծ պալատի հունիսի 1, 2010 որո-

ռով դիմումատուն մեկ անգամ գըլ-

շումը) սույն հարցի վերաբերյալ ար-

խով հարվածել էր պատին: Դիմու-

տահայտել է որոշակի իմաստով

մատուն, վախենալով, որ ոստիկա-

տարբերվող մոտեցում: Դիմումա-

նության

տուն դատապարտվել է անչափա-

նացնեն սպառնալիքները, հայտնել

հաս J.-ին առևանգելու և սպանելու

էր, թե որտեղ էր թաքցրել

համար: Ձերբակալվելուց հետո դի-

խայի մարմինը: Դիմումատուն բո-

մումատուն ոստիկանությանը մոլո-

ղոքարկել է նաև ՄԻԵԿ–ի 3-րդ հոդ-

3

վածի խախտմամբ իրենից կորզ-

Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / кол. авторов;
под. ред. д. ю. н. Т.Г. Морщаковой. М.: Мысль, 2012.
С. 315-321.

ված

ծառայողները

խոստովանության

կիրակաերե-

միջոցով

ձեռք բերված իրեղեն ապացույցնե34

րի, այդ թվում՝ երեխայի մարմնի

քան

հայտնաբերման և դրան հետևած

օգտագործումը: Միևնույն ժամա-

դիահերձման զեկույցի, լճակի մոտ

նակ, քննարկվող գործով Դատա-

դիմումատուի ավտոմեքենայի հետ-

րանը ՄԻԵԿ–ի 6-րդ հոդվածի 1-ին

քերի ընդունման և օգտագործման

և 3-րդ կետերի խախտում չի արձա-

հանգամանքը:
Եվրոպական դատարանը սույն

նագրել և նշել է, որ ելնելով քննչա-

գործով նախ նշել է, որ իրեղեն ա-

ցաքննության

կան

պացույցը,որը ձեռք է բերվել բռնու-

ված

բռթյան գործադրման արդյունքում,

կողմից

ժամանակ

անթույլատրելի

հար-

կիրառ-

մեթոդների
ազդեցության

ջանային դատարանը բացառել է

պես խոշտանգում, երբեք չի կարող

հետաքննության ժամանակ դիմու-

մեղքը

մատուի կողմից ներկայացված բո-

հիմնավորողի ապացույց` անկախ

լոր ապացույցների օգտագործումը

նրա իրական արժեքից: Ցանկա-

դատարանում: Ներպետական դա-

ցած այլ կարծիք ծառայելու է հօ-

տարաններն օգտագործել են դի-

գուտ բարոյապես անթույլատրելի

մումատուից կորզված ցուցմունքնե-

վարքագծի անուղղակի օրինակա-

րի անուղղակի արդյունքում ձեռք

նացման, որը ՄԻԵԿ–ի 3-րդ հոդվա-

բերված որոշ իրեղեն ապացույցնե-

ծի հեղինակները ձգտել են արգելել

րը: Սույն գործի առանձնահատուկ

կամ բառացիորեն «օրենքի պատ-

հանգամանքներում կարելի է հա-

նեշ կանգնեցնել բռնության առջև»:

մարել, որ մեղադրական դատա-

ՄԻԵԿ–ի 3-րդ հոդվածին հակասող

վճռի հիմքում ընկած է եղել դիմումա-

մեթոդներով կորզված խոստովա-

տուի կողմից դատավարության ժա-

նության շնորհիվ ձեռք բերված իրե-

մանակ արված նոր խոստովանու-

ղեն ապացույցների օգտագործումը

թյունը: Այլ իրեղեն ապացույցները,

նույնքան կասկածի տակ է դնում

այդ թվում՝ վիճարկվող գլխավոր ա-

դատավարության ընդհանուր անաչառության կանխավարկածը,

մարմինների

հանգամանքից՝ Գերմանիայի Շըր-

բռնությունը կարելի է որակել որմեղադրյալի

խոստովանության

շարունակական

առնվազն այն դեպքերում, երբ այդ

հանդիսանալ

կորզված

պացույցը, սոսկ օժանդակ բնույթ

որ-

են կրել և հաշվի են առնվել սոսկ
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խոստովանության ճշմարտությունն

թե քրեական հետաքննության ա-

ապացուցելու համար:

ռաջխաղացման ապահովումն էր,

Եվրոպական դատարանի նշված

այլ կանխարգելիչ նպատակը, այ-

որոշումը միանշանակ չի ընկալվել

սինքն՝ երեխայի կյանքը փրկելը,

ինչպես իրավաբանական հանրու-

ուստիև՝ ՄԻԵԿ–ի 2-րդ հոդվածով

թյան, այնպես էլ Եվրոպական դա-

երաշխավորված մեկ այլ հիմնարար

տարանի

իրավունքի պաշտպանությունը:

առանձին

անդամների

կողմից : Բացի այդ՝ Եվրոպական

ՀՀ

4

վճռաբեկ

դատարանը

դատարանը որոշման 175-րդ կե-

31.05.2014 թ. որոշման 32-37-րդ

տում նշել է, որ կասկած չի հարու-

կետերում արտահայտել է քննարկ-

ցում, որ հանցագործության զոհերը

վող հարցի վերաբերյալ կարևոր

և նրանց ընտանիքները, ինչպես

նշանակություն ունեցող իրավական

նաև հանրությունը շահագրգռված

դիրքորոշումներ, մասնավորապես՝

են հանցագործներին դատելու և

քննարկման է առել այն հարցը, թե

պատժելու մեջ, ընդ որում՝ սույն

Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի -

գործում այդ շահը չափազանց մեծ

գործով Եվրոպական դատարանի

դեր էր խաղում: Ավելին, ներկա

կողմից բողոք բերած անձի` Երևա-

գործն առանձնահատուկ է նաև այն

նի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ հա-

տեսակետից, որ վիճարկվող իրե-

մայնքների ընդհանուր իրավասու-

ղեն ապացույցը ձեռք էր բերվել ա-

թյան դատարանի 15.08.2006թ. ո-

նօրինական հարցաքննության ար-

րոշման հիման վրա հեռախոսային

դյունքում, որի բուն նպատակը ոչ

խոսակցությունների և այլ հաղորդումների գաղտնալսումը Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի

4

Եվրոպական դատարանի դատավոր Կալաջիեվը իր տարբերվող կարծիքում նշել է, որ այս որոշումը, հակառակ արդար դատաքննության, ճանապարհ է բացում մեղադրյալի նկատմամբ հարկադրանք կիրառելու և դրա արդյունքներն օգտագործելու համար: Аветисян Г. Дело Гефгена:
открытый путь к переосмыслению нарушений ст. 3.
European Human Rights Advocacy Centre. 3(3), 2008,
P.9.

պահանջներին ոչ համապատասխանող ճանաչելն արդյո՞ք Ժ.Սեֆիլյանի բնակարանում և աշխատավայրում
թյունների

կատարված

խուզարկու-

արձանագրություններն

անթույլատրելի ճանաչելու հիմք է:
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Սույն գործով ՀՀ վճռաբեկ դատա-

մար թույլտվություն ստանալու միջ-

րանը հստակեցրել է «թունավոր-

նորդությունների և դրանք բավա-

ված ծառի պտուղների» տեսության

րարելու մասին որոշումների հիմ-

«բխելու» և «պատճառական կապի»

քում չեն դրվել: Այսինքն՝ քննարկ-

չափանիշները: «Բխելու» չափանի-

վող դատավարական որոշումները

շը առկա է այն դեպքում, երբ ապա-

կայացվել են այնպիսի տեղեկու-

ցույցն անմիջականորեն բխել է օ-

թյունների

րենքի խախտմամբ ձեռք բերված

ստացվել են Եվրոպական կոնվեն-

ապացույցից:

ցիայի պահանջներին չհամապա-

«Պատճառական

հիման

վրա,

որոնք

կապի» չափանիշը նշանակում է, որ

տասխանող

անգամ անօրինական ճանապար-

անկախ՝ դրանց հետ առնչություն

հով ստացված տվյալի վրա ամբող-

չունեցող աղբյուրից, իսկ Ժ.Սեֆիլ-

ջությամբ հիմնված (դրանից բխած)

յանի բնակարանում և աշխատա-

ապացույցն անթույլատրելի ճանա-

վայրում խուզարկություններն իրա-

չելու համար անհրաժեշտ է, որ բա-

կանացվել և դրանց արձանագրու-

ցակայի ողջամիտ ջանքերով այդ ա-

թյունները

պացույցն ստանալու հնարավորու-

սահմանված

թյունը:

մամբ:

Քննարկվող գործում ՀՀ վճռա-

գործողություններից

կազմվել
կարգի

են

օրենքով
պահպան-

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, հիմք

բեկ դատարանը, հիմք ընդունելով

ընդունելով

«բխելու» չափանիշը, արձանագրել

պի» չափանիշը, ընդգծել է, որ ա-

է, որ ՄԻԵԿ 8-րդ հոդվածի պա-

պացույցը կարող է ճանաչվել թույ-

հանջներին հակասող ճանաչված

լատրելի, եթե պետությունը կարող

միջամտության, այն է` Ժ.Սեֆիլյանի

էր ողջամիտ ջանքերով ձեռք բերել

հեռախոսային խոսակցությունների

այդ տվյալը: Սույն գործի նյութերի

և այլ հաղորդումների գաղտնալըս-

ուսումնասիրությունից երևում է, որ

ման արդյունքում ձեռք բերված տե-

ՀՀ իրավասու մարմիններին հայտ-

ղեկությունները ո՛չ քրեական գործ

նի է եղել 2006թ. դեկտեմբերի 2-ի

հարուցելու մասին որոշման և ո՛չ

ժողովի անցկացման տեղը և ժա-

խուզարկություն

մանակը:

կատարելու

հա37

«պատճառական

Այս

կա-

կապակցությամբ

կարևոր է ընդգծել, որ 1) ժողովին

պետական քոլեջի դահլիճում: Նըշ-

ներկա են եղել մի քանի տասնյակ

ված փաստերը ՀՀ վճռաբեկ դա-

անձինք, այսինքն` ժողովի ընթաց-

տարանին հիմք են տվել եզրահան-

քում հնչած կոչերն ընկալել են մեծ

գելու, որ իրավասու մարմինները

թվով անձինք, 2) ժողովն անցկաց-

կարող էին ողջամիտ ջանքերով

վել է ոչ թե մասնավոր տարածքում,

ձեռք բերել վիճարկվող ապացույց-

այլ

ների

հանրային

սեփականություն

նախահիմք

տվյալները:

հանդիսացող տարածքում, մասնավորապես` Երևանի պարարվեստի
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հանդիսացած

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՈՒՄԸ
ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
/ՀՈԴՎԱԾԱՇԱՐՔ/
Վարազդատ Տեր-Գևորգյան
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի
իրավական ապահովման և վիճակագրության վարչության պետ,
Երևանի պետական համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Մարդկության

կան

պատմության

նախադեպերի

ներդրումը

ժամանակահատվածը

քրեաաիրավական ոլորտ վկայում

կարելի է բնորոշել որպես արագ

են օրենսդրությունը հասարակու-

ընթացող փոփոխությունների դա-

թյան

րաշրջան: Փիլիսոփայության և գի-

հասցնելու

տության պատմության դասագըր-

մասին:

ներկայիս

զարգացման

տեմպերին

պետության

ջանքերի

քերում այն հաճախ բնորոշվում է

Ասվածը կարելի է ընկալել որ-

որպես տուրբոկապիտալիզմի դա-

պես ժամանակների թելադրանք,

րաշրջան: Արագ զարգացումն այդ

որն

թվում վերաբերում է հասարակու-

պրակտիկայում բերում և բերելու է

թյանը, նրա զարգացման տեմպե-

բարդությունների: Արագ փոփոխ-

րին: Հասարակության արագ զար-

վող օրենսդրությունն ու նրա ծա-

գացման տեմպերն էլ առաջ են բե-

վալների հետզհետե ընդարձակումն

րում հասարակության արագ զար-

իր հերթին հանգեցնում է իրավա-

գացող տեմպերին համապատաս-

պահ մարմինների աշխատակիցնե-

խանող օրենսդրության առկայու-

րի՝ մեր պարագայում քննիչների

թյան

Սահմանադրա-

կողմից փոփոխվող և ծավալվող օ-

կան բարեփոխումների իրականա-

րենսդրության յուրացման խնդրին,

ցումը, իրար հաջորդող դատաիրա-

որը շատ հաճախ անհնար է դառ-

վական բարեփոխումները, դատա-

նում լուծել առանց օրենսդրության

պահանջը:
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իր

հերթին

իրավակիրառ

առանձին ոլորտների՝ մեր պարա-

ների որակման հիմնախնդիրների

գայում

ոլորտի

վերաբերյալ սովետական քրեական

կիրառման առանձին մեթոդների ի-

իրավունքի, ինչպես նաև ԱՊՀ ան-

մացության: Քննչական սխալների

դամ-երկրների, այդ թվում` հայրե-

վերլուծությունը

նական

քրեաիրավական

վկայում

է,

որ

տեսաբանների կողմից

դրանք ավելի շատ ոչ թե քրեաիրա-

գրվել է առավել քան երեք տաս-

վական նորմի չիմացության, այլ

նյակ աշխատություններ: Աննպա-

սխալ մեթոդական մոտեցման, այ-

տակահարմար համարելով հոդվա-

սինքն՝ մեթոդիկայի չիմացության

ծի

արդյունք են: Եթե փորձենք բնորո-

հանցագործությունների

շել քննչական պրակտիկայում նյու-

հասկացության բոլոր խնդրահա-

թական նորմերի կիրառությունը, ա-

րույց

պա այն կարելի է տալ հանցագոր-

անդրադառնանք

ծությունների որակում

հասկացու-

առաջատար գիտնականների կող-

թյամբ, որն էլ դատավարական հա-

մից նշված ինստիտուտին տրված

րաբերությունների

միասին

մի քանի բնորոշումներին՝ ընդհա-

ամբողջացնում է քննչական ոլոր-

նուր գծերով հանցագործություննե-

տը: Ընդհանուր առմամբ քրեաիրա-

րի որակման հասկացությունը հաս-

վական նորմի կիրառումը կատար-

կանալու համար:

հետ

շրջանակներում

կողմերը՝

ներկայացնել
որակման

այնուամենայնիվ,
նշված

ոլորտի

վում է ընդհանուրից դեպի մասնա-

Նշանավոր իրավաբան-գիտնա-

վորը: Դա բացատրվում է նրանով,

կան, քրեաբան, հասարակագետ,

որ հենց ինքը՝ «հանցագործություն»

իրավաբանական

տերմինը, հանդիսանում է տեսա-

դոկտոր, պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ, այնու-

կային հասկացություն և մտնում է

հետև Ռուսաստանի Դաշնության

«իրավախախտում»

գիտությունների ակադեմիայի ա-

հասկացու-

գիտությունների

կադեմիկոս Վ. Ն. Կուդրյավցևը

թյան մեջ:
Նախ պարզենք, թե ինչ է իրենից

1972 թվականի իր մենագրության

ներկայացնում հանցագործություն-

մեջ, որտեղ հեղինակը հիմնարար

ների որակումը՝ տալով դրա հաս-

վերլուծության է ենթարկում հան-

կացությունը:

ցագործությունների որակման հիմ-

Հանցագործություն40

նախնդիրները, տալիս է հանցա-

հանցակազմի հատկանիշների հա-

գործությունների

մապատասխանության

որակման

ձևա-

սահմա-

կերպումը, համաձայն որի՝ հանցա-

նումն է՝ քրեական օրենսգրքի այս

գործությունների

կամ այն հոդվածը կիրառելու եզ-

որակումը

կա-

տարված արարքի և հանցակազմի

րահանգմամբ:2

հատկանիշների միանշանակ համապատասխանության

Երևանի պետական համալսա-

սահմա-

րանի իրավագիտության ֆակուլտե-

նումն ու իրավաբանական ամրագ-

տի քրեական իրավունքի ամբիոնի

րումն է:1

կոլեկտիվի

կողմից

հեղինակած

Ճանաչված իրավաբան-գիտնա-

քրեական իրավունքի հատուկ մասի

կան, քրեաբան, իրավաբանական

դասագրքում ևս տրված է հանցա-

գիտությունների դոկտոր, պրոֆե-

գործությունների որակման հասկա-

սոր, ԽՍՀՄ գիտության ոլորտի պե-

ցությունը, համաձայն որի՝ հանցա-

տական

դափնեկիր,

գործության որակումը անձի կող-

Ռուսաստանի Դաշնության գիտու-

մից կատարված արարքի (գործո-

թյան վաստակավոր գործիչ, Մոսկ-

ղության

վայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան

քրեական օրենսգրքի հատուկ մա-

պետական համալսարանի վաստա-

սում տեղ գտած հանցագործության

կավոր պրոֆեսոր Ն. Ֆ. Կուզնեցո-

կոնկրետ տեսակի բոլոր հատկա-

վան, ում ուսանողն ինձ բախտ է

նիշների միջև հստակ համապա-

վիճակվել լինել,

տասխանության

թյունների

մրցանակի

հանցագործու-

որակման

կամ

անգործության)

և

բացահայտումը,

նույնության հավաստումն և իրա-

խնդիրների

վաբանական ամրագրումն է:

վերաբերյալ իր մենագրության մեջ
տալիս է հանցագործությունների ո-

3

Արդեն իսկ հանցագործություն-

րակումը, համաձայն որի՝ հանցա-

ների

գործության որակումը արարքում

ձևակերպումների մեջ կան տարա-

որակման

հասկացության

քրեական օրենսգրքի ընդհանուր և
2

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации
преступлений. Москва. 2007.
3
Հայաստանի Հանրապետության քրեական
իրավունք: Հատուկ մաս: Գ. Ս. Ղազինյանի
խմբագրությամբ: Երևան: 2009թ.:

հատուկ մասերով նախատեսված
1

Кудрявцев В. Н. Теоретические основы
квалификации преступлений. Москва. 1972.
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Անդրադառնանք

պարզեցմանը, և որ «հանցակազ-

տարակարծությունների

մի» հասկացության առկայությամբ

տեղիք տվող քրեաիրավական նշա-

ոչ մի գործնական խնդիր չի լուծ-

նակության մի քանի հանգամանք-

վում: Դա է պատճառը, որ որոշ

ների, որոնք ունեն նաև պրակտիկ

երկներ, մասնավորապես՝ Բելառու-

նշանակություն:

սը և Վրաստանը, որոնք մեզ հետ

կարծություններ:
այդպիսի

Առաջինը՝ հանցագործություննե-

համատեղ անցել են պետաիրավա-

րի որակման ժամանակ մի կողմից

կան շինարարության որոշ փուլեր,

համադրվում են կատարված ա-

օրենքի մակարդակով հրաժարվել

րարքի հատկանիշները և մյուս կող-

են «հանցակազմ» հասկացությու-

մից հանցագործության, թե՞ հան-

նից:

ցակազմի հատկանիշները: Իհար-

սումնասիրության առարկա չհան-

կե, նշված հարցադրումը բխում է

դիսացող «հանցակազմ» հասկա-

գիտական շրջանակներում արդեն

ցության վերլուծության մեջ՝

իսկ

ընթացող

ենք համարում նշել, որ որակման

հանցակազմին վերաբերող բանա-

ժամանակ պետք է վեր հանվի և

վեճից, որն իր հերթին արտահայտ-

հաստատվի հանցակազմի ու կա-

վում է մի շարք հարցադրումներով:

տարված արարքի հատկանիշների

Մասնավորապես,

է

նույնությունը, քանի որ արդեն իսկ

արդյո՞ք «հանցակազմ» հասկացու-

հանցակազմի հատկանիշների նույ-

թյան առկայությունը քրեական ի-

նականացումը բավարար է արար-

րավունքի տեսության մեջ, առավել

քում հանցագործության առկայու-

ևս՝ օրենսդրության, ի՞նչ պետք է

թյունը հաստատելու համար: Հարկ

հասկանալ «հանցակազմ» հասկա-

է նշել, որ հենց հանցակազմն է

ցության տակ, ի՞նչ կոնկրետ տար-

հանդիսանում

բերակիչներ

որակման իրավական հիմքը:

երկար

տարիներ

անհրաժեշտ

կան

հանցագործու-

Չխորանալով

հոդվածի ու-

հանցագործության

Երկրորդ հանգամանքը,

թյան և հանցակազմի միջև: Գիտնականների մի մասի կարծիքով

տարբերվում

«հանցակազմ»

թյունների

հասկացությունից

հարկ

են

որով

հանցագործու-

որակման

հասկացու-

թյունների ձևակերպումները, այն է,

հրաժարումը կբերի նշված ոլորտի
42

որակման

տուկ մասում տեղ գտած հատկա-

հասկացությունը տալիս հեղինակ-

նիշները, այնպես էլ ընդհանուր մա-

ները շատ հաճախ նշում են կա-

սում տեղ գտած հատկանիշները:

որ

հանցագործության

տարված արարքի և քրեական օ-

Վերջապես, երրորդ տարբերա-

րենքի միայն հատուկ մասով նա-

կիչ հատկությունը, որը հանդիպում

խատեսված

է հանցագործությունների որակման

կամ

հանցագործության

հանցակազմի

հասկացությունների մեջ,

նույնության

այն է՝

հաստատումը: Հարկ ենք համա-

արդյո՞ք

րում նշել, որ հանցակազմը զետեղ-

որակման տակ պետք է հասկանալ

ված չէ միայն քրեական օրենսգրքի

նաև որակման արդյունքների իրա-

հատուկ մասում, այլ նաև՝ ընդհա-

վաբանական ամրագրումը, թե՝ ոչ:

նուր մասում: Պետք չէ նույնացնել

Գտնում ենք, որ իրավաբանական

հանցակազմը

օրենքի

ամրագրումը պետք է չլինի հանցա-

միայն հատուկ մասի դրույթներին:

գործության որակաման հատկա-

ՀՀ քրեական օրենսգիրքը կազմ-

նիշ, քանի որ գոյություն ունի հան-

ված է պանդեկտ համակարգով, այ-

ցագործությունների

սինքն՝ անհարկի կրկնություններից

պաշտոնական տարատեսակը, որի

խուսափելու համար հատուկ մա-

ժամանակ հանցագործությունների

սում չեն կրկնվում ընդհանուր մասի

որակման արդյունքների իրավա-

այնպիսի

են

բանական ամրագրում տեղի չի ու

քրեական պատասխանատվության

նենում: Ինչ խոսք, հասկանալի է,

տարիքը, մեղքի ձևը և այլ ինստի-

որ քննիչի կողմից իրականացվող

տուտներ, որոնք ընդհանուր բնույթ

որակումը հանդիսանում է պաշտո-

են կրում: Դրանց բացակայությունը

նական որակում, և քննիչի պար-

հատուկ մասի նորմերում չի նշա-

տականությունների մեջ է մտնում

նակում, որ դրանք չեն հանդիսա-

նաև որակման արդյունքների իրա-

նում հանցակազմի տարրեր: Արար-

վաբանական ամրագրումը:

քրեական

նորմեր,

ինչպիսիք

հանցագործությունների

որակման

ոչ

Վերլուծելով վերը շարադրվա-

քի ճիշտ որակման համար հարկավեր հանել հանցակազմի

ծը՝ գալիս ենք այն եզրահանգ-

ինչպես քրեական օրենսգրքի հա-

ման, որ հանցագործությունների

վոր է
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արարքի

մատենք առողջապահության հետ,

կազմի և քրեաիրավական նորմով

ապա հանացագրծության որակու-

սահմանված կազմի (հանցակազ-

մը կարելի է նմանեցնել հիվանդի

մի)

ախտորոշմանը: Միայն երևակայել

որակումը կատարված

համապատասխանության

հաստատումն է:
Տալով

կարելի է, թե ինչ արդյունք կստա-

հանցագործությունների

նանք առողջապահության բնագա-

որակման հասկացությունը՝ հան-

վառում, եթե բժշկների կողմից հի-

ցագործությունների որակման հիմ-

վանդների սխալ ախտորոշում իրա-

նախնդիրներին վերաբերող հոդ-

կանացվի:

վածաշարքի առաջին հոդվածում

Հանցագործությունների

որա-

կանդրադառնանք նաև հանցագոր-

կումն

ծությունների

գործնա-

օրենքի բոլոր սկուզբունքերի իրա-

կան նշանակությանը, ինչպես նաև

կանացումը: Հետևաբար, հանցա-

նախաքննության ընթացքում թույլ

գործությունների սխալ որակմամբ

տրվող հանցագործությունների ո-

խախտվում են քրեական օրենսգըր-

րակման որոշ խնդիրներին, որոնք,

քով նախատեսված բոլոր սկզբունք-

ի վերջո, պատճառ են հանդիսացել

ները:

այս թեմայի հոդվածով քննչական

վում է օրինականության սկզբուն-

կոմիտեի պարբերականի առաջին

քը, որն իր հետ անխուսափելիորեն

համարում հանդես գալու համար:

բերում է մնացած

սկզբունքների

խախտման:

քրեական

որակման

Հանցագործությունների որակու-

ապահովում

է

Մասնավորապես,

ՀՀ

քրեական

խախտ-

օ-

մը ունի մեծ գործնական նշանակու-

րենսգրքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի

թյուն ամբողջ քրեական քաղաքա-

համաձայն, որը տալիս է օրինակա-

կանության

նության սկզբունքի հասկացությու-

իրականացման

գոր-

ծում: Անվերապահորեն կարելի է

նը,

ասել, որ հանցագործությունների ո-

դրա պատժելիությունը և քրեաիրա-

րակումը հանդիսանում է արդարա-

վական այլ հետևանքները որոշվում

դատության իրականացման հիմ-

են միայն քրեական օրենքով: Ա-

նաքարերից մեկը: Եթե արդարա-

րարքի հանցավորության որոշումն

դատության իրականացումը համե-

իրականացվում է հենց արարքի ո44

արարքի հանցավորությունը,

րակման միջոցով: Արարքի հանցա-

մամբ

չեն

կիրառվում

վորության որոշումը կայանում է ոչ

քրեաիրավական

միայն հանցավորը ոչ հանցավորից

ինչպիսիք

տարանջատելու մեջ, այլ նաև կա-

ճիշտ որակման դեպքում: Մասնա-

տարված արարքի և կոնկրետ հան-

վորապես, սխալ է գնահատվում ռե-

ցակազմի նույնականության հաս-

ցիդիվը՝ իր համապատասխան տա-

տատման մեջ, այսինքն՝ արարքի ո-

րատեսակներով, որոնք առաջ են

րակման մեջ: Ինչ վերաբերում է

բերում տարբեր իրավական հետե-

հանցագործության պատժելիությա-

վանքներ: Կախված հանցագործու-

նը և քրեաիրավական այլ հետե-

թյունների որակումից՝

վանքներին, ապա սխալ որակման

ձևով են լուծվում քրեական պա-

դեպքում, այսինքն դրա հանցավո-

տասխանատվությունից և պատժից

րության սխալ որոշման դեպքում,

ազատելու, դատվածության, համա-

նշված հետևանքները ածանցյալ են

ներման և մի շարք այլ հարցեր:

պետք

այնպիսի

ինստիտուտներ,
է

կիրառվեին

տարբեր

Հանցագործությունների ճիշտ ո-

և բերում են նաև դրանց խախտմա-

րակումը ունի նաև քրեաբանական

նը:

մեծ նշանակություն: Առանց ճիշտ

Արարքի ոչ ճիշտ որակումը կահանցավորի

որակման հնարավոր չէ պատկե-

անհամապատասխան

րացնել հանցավորության իրական

պատժի նշանակման, որը նախա-

մակարդակը, կառուցվածքը և շար-

տեսված է սխալ որակված հոդվա-

ժը: Այսինքն, սխալ որակման դեպ-

ծի սանկցիայով, այնինչ, արդարա-

քում ունենում ենք քրեական վիճա-

ցի կարող է լինել միայն կոնկրետ

կագրությունում սխալ պատկեր, ո-

արարքը նախատեսող հանցակազ-

րից և կախված է ընդնարապես

մի շրջանակներում նախատեսված

հանցավորության և մասնավորա-

պատիժը: Արարքի սխալ որակման

պես նրա տարբեր տեսակների դեմ

դեպքում

կա-

պայքարը: Արարքների սխալ որա-

տարած անձը չի ստանում իր կա-

կումն անխուսափելիորեն բերում է

տարած հանցագործությանը հա-

քրեադատավարական

մարժեք պատիժ, և նրա նկատ-

սխալների:

րող

է

հանգեցնել

նկատմամբ

հանցագործություն
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Վերը

բնույթի

շարադրվածից

հետևում է, որ արարքի որակման

րական փաստաթղթերում, սակայն

փուլում թույլ տրված սխալներն ի

նշված որակումն իրականացնողնե-

չիք են դարձնում պետության ջան-

րը

քերը

կրում իրենց կատարված որակման

քրեական

քաղաքականու-

պատասխանատվություն

չեն

ճշմարտացիության համար: Օրի-

թյան ոլորտում:
ընթացքում

նակ՝ կոնկրետ քրեական գործի

քննիչի կողմից կատարված որա-

շրջանակներում պաշտպանի կող-

կումն ունի որոշակի առանձնա-

մից կատարված որակումները, որ-

հատկություններ:

պես այդպիսիք, մտնում են ոչ պաշ-

Նախաքննության

Հանցագործու-

տոնական որակումների շարքը:

թյունների որակումը լինում է պաշտոնական,

Ելնելով վերոշարադրյալից կա-

ոչ պաշտոնական, կիՊաշտոնական

րելի է ասել, որ քննիչի կողմից կա-

առանձնահատկություն-

տարված հանցագործության որա-

ները կայանում են նրանում, որ

կումները մտնում են պաշտոնական

դրանք տրվում են իրենց լիազորու-

որակումների շարքը՝ սրանից բխող

թյունների

նման

բոլոր իրավական հետևանքներով:

գործառույթ իրականացնելու հա-

Մասնավորապես, կատարված ո-

մար

պաշտոնատար

րակման համար քննիչը կրում է

անձի կողմից, ստանում են պաշտո-

պատասխանատվություն: Դրանից

նական ամրագրում պաշտոնական

հետևում է, որ քննիչը պետք է իրա-

փաստաթղթերում:

թվին

կանացնի ճիշտ որակում, այլապես

կարելի է դասել քննիչի, դատախա-

գործը ի սկազբանե կգնա այլ ճա-

զի և դատարանի կողմից տրված ո-

նապարհով, որը կխաթարի մեղա-

րակումները: Ինչ վերաբերում է ոչ

վոր անձանց բացահայտմանը

պաշտոնականին, ապա այս տեսա-

նրանց

կին բնորոշ չեն պաշտոնական ո-

ենթարկելուն: Կոնկրետ գործով ի-

րակման առանձնահատկություննե-

րավական ուժ և պաշտոնական

րը. դրանք տրվում են դատավարու-

բնույթ

թյան այլ մասնակիցների կողմից,

պաշտոնական որակումը, այսինքն՝

կարող են ամրագրվել դատավա-

քննչական

սապաշտոնական:
որակման

շրջանակներում

լիազորված

Դրանց
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և

պատասխանատվության

ունի

հանցագործության

մարմինների,

դատա-

խազության և դատարանների կող-

ները: Մասնավորապես, ոչ պաշտո-

մից տրված արարքի վերջնական

նական որակման տարատեսակ է

գնահատականը, որն ամրագրվում

հանդիսանում դոկտրինալ կամ գի-

է

տական որակումը, որը

համապատասխան

փաստա-

կատար-

թղթերում: Որակման այս տեսակի

վում է գիտնականների, դասախոս-

ժամանակ կարևոր է ոչ միայն հան-

ների կողմից գիտական աշխատու-

ցակազմի և կատարված արարքի

թյուններում

հատկանիշների նույնականացումը,

Ոչ պաշտոնական որակման տա-

այլ նաև դրանց ամրագրումը հա-

րատեսակ է հանդիսանում այսպես

մապատասխան ընթացակարգով և

կոչված դատավարական որակու-

համապատասխան

մը, որը կատարվում է քրեական

փաստաթղթե-

կամ դասագրքերում:

րում: Հարկ է նշել նաև, որ պաշտո-

դատավարության

նական որակման սուբյեկտները, ի

կողմից, որոնք չեն ներկայացնում

տարբերություն ոչ պաշտոնական

պետական իշխանությունը և հան-

որակման սուբյեկտների, պարտա-

դես են գալիս իրենց անունից, օրի-

վոր են կատարել արարքների որա-

նակ՝ ամբաստանյալի, նրա պաշտ-

կում:

պանի, տուժողի կողմից տրված ո-

Հանցագործությունների ոչ պաշտոնական որակումն

մասնակիցների

րակումները: Ոչ պաշտոնական ո-

իրենից ներ-

րակման

վերջին

տարատեսակը

կայացնում է նույն տրամաբանա-

կենցաղային

կան վերլուծությունը և համապա-

տրվում է ոչ իրավաբան քաղաքա-

տասխան իրավական գնահատա-

ցիների կողմից՝ իրենց հետաքըր-

կանը, ինչ պաշտոնական որակման

քըրող հարցերի վերաբերյալ:

ժամանակ, սակայն, ի տարբերու-

որակումն

Իրավաբանական

է,

որը

գրականու-

թյուն վերջինիս, նրան չի տրվում

թյան մեջ տարածված է նաև այն

հատուկ սահմանված ձևակերպում

կարծիքը, որ բացի այս երկու տե-

և դրանց ամրագրումը չի առաջաց-

սակներից գոյություն ունի հանցա-

նում

հետևանքներ:

գործությունների որակման կիսա-

Հանցագործությունների ոչ պաշտո-

պաշտոնական տեսակը: Այն, մաս-

նական որակումն ունի իր տեսակ-

նավորապես մեր երկրում, կատար-

իրավական
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վում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի

վճռաբեկ դատարանի գործունեու-

կողմից: ՀՀ դատական օրենսգրքի

թյան նպատակն է ապահովել օրեն-

15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմա-

քի միատեսակ կիրառությունը: Իր

նում է, որ յուրաքանչյուր ոք իր գոր-

այդ առաքելությունն իրականացնե-

ծի քննության ժամանակ որպես ի-

լիս վճռաբեկ դատարանը պետք է

րավական փաստարկ,

իրավունք

ձգտի նպաստել իրավունքի զար-

նույնանման

գացման: Իրավունքի զարգացման

հանգամանքներում

նպատակով Վճռաբեկ դատարանը

մեկ այլ գործով ՀՀ դատարանի ՝ օ-

տալիս է արարքների որակումներ,

րինական ուժի մեջ մտած դատա-

որոնք պարտադիր են դատական

կան ակտի հիմնավորումները (այդ

համակարգի համար:

ունի

մատնանշելու

փաստական

Քննիչի

թվում՝ օրենքի մեկնաբանություննե-

կողմից

կատարվող

րը): Որոշակի փաստական հանգա-

պաշտոնական որակումներն ար-

մանքներ ունեցող գործով վճռաբեկ

տահայտվում

դատարանի

կազմվող այնպիսի փաստաթղթե-

կամ

Մարդու

իրա-

են

րում,

նի դատական ակտի հիմնավորում-

գործ հարուցելու կամ քրեական

ները, այդ թվում մեկնաբանություն-

գործի հարուցումը մերժելու մասին

ները, պարտադիր են դատարանի

որոշումները, անձին որպես մեղադ-

համար նույնանման փաստական

րյալ ներգրավելու և մեղադրանք ա-

հանգամանքներով

գործի

քննու-

ռաջադրելու որոշումները, մեղադ-

թյան

բացառությամբ

րանքը փոփոխելու և լրացնելու մա-

այն դեպքի, երբ վերջինս ծան-

սին որոշումները, մեղադրական եզ-

րակշիռ

րակացությունը:

փաստարկների

մատ-

են՝

կողմից

վունքների եվրոպական դատարա-

ժամանակ,

ինչպիսիքն

նրա

քրեական

որ

Նախաքննության ժամանակ կա-

դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաս-

տարված որակումների առանձնա-

տական հանգամանքների նկատ-

հատկությունը

մամբ:

նրանում, որ քննիչի կողմից սխալ

նանշմամբ

հիմնավորում

է,

կայանում

է

նաև

50-րդ

որակման դեպքում հետևանքները

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝

երբեմն լինում են չափազանց բա-

Դատական օրենսգրքի
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ցասական ամբողջ պետական իշ-

մեղադրանքը չփոփոխելու դեպքում

խանության և հասարակության հա-

անձին՝ իր արարքին չհամապա-

մար: Կոնկրետ քրեական գործով

տասխանող խիստ հանցակազմով

քննիչի կողմից թույլ տված սխալ ո-

դատապարտելու

րակումը

այդ, նման որակումները շատ հա-

կարող

հետևանքներ

է

անցանկալի

ունենալ

ոչ

համար:

ճախ բերում են

միայն

Բացի

արարքի վերաո-

կոնկրետ քրեական գործի դատա-

րակման, որն իր հետ կարող է բե-

վարական ավարտի վրա, այլ նաև

րել

կարող է շոշափել իրավապահ մար-

Մասնավորապես, նման դեպքերում

մինների, մեր պարագայում քննչա-

արարքը ավելի մեղմ քրեաիրավա-

կան կոմիտեի, հեղինակությունը:

կան նորմով վերաորակումը

ոչ

ցանկալի

հետևանքներ:

բա-

ցասական վերաբերմունքի է արժա-

Օրինակ՝ քննչական պրակտիհատկապես

նանում տուժողի կամ նրա ներկա-

տարածված որակման սխալներից

յացուցչի կողմից, և նրանց մոտ

է, այսպես կոչված, «ավելցուկով» ո-

տպավորություն ստեղծում քննչա-

րակումը: Քննչական մարմինները,

կան մարմինների ոչ օբյեկտիվու-

արդեն իսկ եկած սովորութային ի-

թյան

րավունքի ուժով, արարքը որակում

պես, կոնկրետ քրեական գործով

են ավելի խիստ պատասխանատ-

քննիչը քրեական գործ էր հարուցել

վություն նախատեսող հոդվածով՝

սպանության հոդվածով, սակայն

տեղ թողնելով, ինչպես պրակտի-

նյութերով արդեն իսկ ունենալով

կայում

ծանր

կայում

հանդիպող

է

ասված,

մեղմացնելու

հանցակազմը

համար:

վերաբերյալ:

մարմնական

հասցնելու

Այսինքն,

Մասնավորա-

վնասվածք

հանցավորի

կոնկրետ

դրանով ապահովագրվում է մե-

դիտավորությունը:

ղադրանքը՝ գործը դատական ա-

բնականաբար,

վարտով լուծելու համար: Նշված

րակվեց մարմնական ծանր վնաս-

մոտեցումը շատ հաճախ բերում է

վածք

բացասական հետևանքների: Նախ

թյամբ առաջացրել է մարդու մահ:

և առաջ հետագայում վտանգ է ա-

Ինչպես ցույց տվեց կոնկրետ այս

ռաջանում ինչ-ինչ պատճառներով

գործի դատավարական պատմու49

հասցնել,

Հետագայում,

արարքը
որն

վերաո-

անզգուշու-

թյունը, տուժողի ներկայացուցիչնե-

Որակման սխալները ընդհան-

րը բողոքարկեցին դատավճիռը ա-

րապես կարելի է բաժանել երեք

մեն հնարավոր ատյաններով՝ հիմ-

խմբի՝

նական շեշտադրում դնելով այն

չտեսնելը՝ դրա առկայության պայ-

հանգամանքի վրա, որ արարքը

մաններում,

սպանությունից

է

ցակազմ հայտնաբերելն այն դեպ-

մարմնական ծանր վնաս հասցնել,

քում, երբ այն բացակայում է, 3.

ինչը, իրենց կարծիքով, իրավա-

քրեաիրավական սխալ նորմի ընտ-

պահ

րությունը, որով կատարվում է որա-

թյան,

վերաորակվել

մարմինների
ոչ

կողմնակալու-

արհեստավարժության

1. արարքում հանցակազմ
2. արարքում հան-

կումը:

հետևանք է:

Առաջին խումբ սխալները կարող

Քննիչների կողմից թույլ տրվող

են պայմանավորված լինել իրավա-

որակման սխալների պատճառների

կիրառ մարմնի սուբյեկտիվ վերա-

շարքում քիչ չեն նաև անմիջական

բերմունքով կամ քրեաիրավական

ղեկավարների, ինչպես նաև հսկող

նորմի չիմացությամբ: Նման սխալ-

դատախազների անմիջական սխալ

ները բերում են հանցավորության

ուղղորդմամբ կատարվող որակում-

արհեստական

ները:

դրանից եկող բոլոր բացասական

Քրեաիրավական

ոլորտում

լատենտության՝

հետևանքներով:

քննիչի կողմից թույլ տված սխալնե-

Երկրորդ խումբ սխալների դեպ-

րը լինում են երկու տեսակի՝ քրեա-

քում տեղի է ունենում քրեական օ-

իրավական

քրեադատավարա-

րենսգրքի ոչ նպատակային կիրա-

կան: Հանցագործությունների որակ-

ռում, ինչից տուժում է ամբողջ ար-

ման սխալները դասվում են քրեա-

դարադատությունը: Այն իր հերթին

իրավական

բերում է հասարակական կյանքի

և

սխալների

թվին:

Այսինքն, «իրավակիրառ սխալներ»

անհարկի քրեականացման:

հասկացությունն ավելի լայն է, քան
«որակման

սխալներ»

Ինչ վերաբերում է երրորդ խումբ

հասկացու-

սխալներին, ապա այն հիմնակա-

թյունը:

նում արտահայտվում է՝ 1. հանցակազմի գնահատողական հատկա50

նիշների որակման ժամանակ, 2.
մեկ բարդ հանցագործության և
համակցությունների
որակման
ժամանակ, 3. հանրորեն վտանգահետևանքների որակման ժամանակ
4.նվազ կարևորության արարքների,
ինչպես
նաև
այն
արարքների, որոնք սահմանակից
են
անցագործություներին,
որակման ժամանակ: Որակման
ժամանակ վերը
նշված չորս
կարևորագույն
հանգամանքների
մասին խոսքը կգնա հաջորդ
համարներում:
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ՔՆՆԻՉԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼՈՒ
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
Դավիթ Թումասյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի քրեական
գործերի քննության աջակցության վարչության
ՀԿԳ ավագ քննիչ, իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

մարմիններից»1, ինչն ինքնին ան-

Արդարադատության դեմ ուղղված

հանրորեն

թույլատրելի է անկախ և անաչառ

վտանգավոր

արդարադատության համար:

արարքների քրեականացումը պայարդարադատու-

Քրեաիրավական որևէ արգելքի

թյան համակարգի ուժեղացմանն ու

սահմանման սոցիալական անհրա-

կայունացմանը նպաստելու անհրա-

ժեշտությունը

ժեշտությամբ, քանի որ հասարա-

պետք է առաջնորդվել հետևյալ չա-

կության

ու

փանիշներով՝ այդ արարքով պատ-

բարեփոխումները

ճառված նյութական և բարոյական

նպատակ են հետապնդում ձևավո-

վնասը, կոնկրետ արարքների տա-

րել իրավական պետություն, ինչն

րածվածության աստիճանը, դրանց

անհնարին է առանց իշխանության

աճն ու դրան նպաստող պայման-

ճյուղերի բաժանման և արդարա-

ների և պատճառների ուսումնասի-

դատության հեղինակության բարձ-

րությունը, այդ արարքների դեմ կի-

րացման:

րառվող պայքարի միջոցների ար-

մանավորված

է

վերակազմավորումն

օրենսդրական

պայմանավորելիս՝

Պատմական փորձը ցույց է տա-

դյունավետությունը, տարբեր սոցի-

լիս, որ խորհրդային տարիներին

ալական խմբերում ձևավորված հա-

«դատարաններն ուղղակի կախվա-

սարակական կարծիքի բացահայ-

ծության մեջ էին գտնվում կուսակ-

տումը, քրեական արդարադատու-

ցա-բյուրոկրատական և գործադիր
1

Наумов А.В. Российское уголовное право: курс
лекций. В 3 томах. Том 3. М., 2007, էջ 283:
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թյան համակարգի կարողություննե-

հանցագործների հանցակիցներ»:3

րը կոնկրետ երևույթի դեմ պայքա-

Համանման խնդիրներ ի հայտ են

րում:

գալիս հետխորհրդային համարյա

2

բոլոր երկրներում, ներառյալ՝ Հա-

Ս. Կազիախմեդովի կարծիքով.

յաստանում:

«Ոչ մի եվրոպական երկրում չկան
քրեական

Անդրազգային կազմակերպված

արդարադատության

իրականացման

այնպիսի

հանցավորության

խոչըն-

դեմ

պայքարի

դոտներ, որոնք հաճախակի հան-

ՄԱԿ-ի 2000թ.-ի նոյեմբերի 15-ի

դիպում են մեր մոտ: Այդ երկրնե-

կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածը նա-

րում անգամ չեն կարող պատկե-

խատեսում է արդարադատության

րացնել, որ վկան, տուժողը կամ

իրականացմանը

քրեական

այլ

քրեկանացման նախապայման: Այդ

մասնակիցները բազմիցս չեն ներ-

հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր

կայանա

իրականացնող

Մասնակից պետություն այնպիսի

մարմին, հանցագործության ակա-

օրենսդրական և այլ միջոցներ է

նատեսները, նշելով իրենց անտե-

ձեռնարկում, ինչպիսիք կարող են

ղյակ լինելու փաստը, կհրաժարվեն

պահանջվել՝ այն հաշվով, որ քրեո-

ցուցմունք տալուց, կամ վկաները,

րեն պատժելի ճանաչվեն հետևյալ

տուժողները,

արարքները, երբ դրանք կատար-

դատավարության
վարույթ

մասնագետը

փորձագետը

կամ

նախաքննության

խոչընդոտելու

վում են դիտավորությամբ.

և

դատաքննության ընթացքում բազ-

ա) ֆիզիկական ուժ, սպառնալիք

միցս կփոխեն իրենց ցուցմունքները

կիրառելը, վախեցնելը, անիրավա-

և կմնան անպատիժ, իսկ փաստա-

չափ առավելություններ առաջար-

բանները, չարաշահելով իրենց լիա-

կելը կամ տրամադրելը՝ սուտ ցուց-

զորությունները՝

մունքներ

հակառակվելով

տալուն

տրամադրելու

օրենքին և իրավական էթիկայի

կամ ցուցմունքներ տալու գործըն-

կանոններին,

թացին միջամտելու կամ սույն Կոն-

գրեթե

կդառնան

վենցիայով ընդգրկվող հանցագոր2
Гальперин И.М. Уголовная политика
уголовное законодательство. М., 1982, էջ 58:

3
Казиахмедов С. УПК РФ: успех или проблемы?//
Законность, 2007, №2, էջ 36:

и
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ծությունների կատարման կապակ-

անթույլատրելի՝

նախատեսելով

ցությամբ իրականացվող վարույթի

քրեական պատասխանատվություն

ընթացքում ապացույցներ ներկա-

առավել վտանգավոր դրսևորումնե-

յացնելու նպատակով.

րի համար՝ անկախ այն հանգամանքից, թե խոչընդոտելու գործո-

բ) ֆիզիկական ուժ, սպառնալիք
կիրառելը կամ վախեցնելը՝ սույն

ղությունները

ո՞ր

հանցագործու-

Կոնվենցիայով ընդգրկվող հանցա-

թյան կապակցությամբ են իրակա-

գործությունների կատարման կա-

նացվել:

պակցությամբ իրականացվող դա-

Միջազգային տարաբնույթ իրա-

տավարության ընթացքում դատա-

վական փաստաթղթերում նույնպես

կան կամ իրավապահ մարմինների

նախատեսված է արդարադատու-

պաշտոնատար անձի կողմից` իր

թյան դեմ ուղղված արարքների դեմ

պաշտոնեական

պարտականու-

պայքարի անհրաժեշտությունը, ան-

թյունների կատարմանը միջամտե-

գամ՝ Մարդու իրավունքների և հիմ-

լու նպատակով: Սույն ենթակետում

նարար ազատությունների 1950թ.

ոչինչ չի վնասում Մասնակից պե-

նոյեմբերի 4-ի եվրոպական կոն-

տությունների իրավունքին` ունենա-

վենցիայում:

լու այլ կատեգորիայի հանրային

ՀՀ քրեական օրենսգրքի4 332-րդ

պաշտոնատար անձանց պաշտպա-

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն

նությունն ապահովող օրենսդրու-

քրեորեն պատժելի է գործի բազմա-

թյուն:

կողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննու-

Չնայած այս կոնվենցիան վերա-

թյանը խոչընդոտելու նպատակով

բերում է անդրազգային հանցա-

դատախազի, քննիչի կամ հետաքն-

գործությունններին, իսկ արդարա-

նություն կատարող անձի գործունե-

դատության դեմ ուղղված հանցա-

ությանը ցանկացած ձևով միջա-

գործություններն այդ թվին կարող

մտելը:

են չպատկանել, միևնույնն է իրա-

Հարկ է նշել, որ ՀՀ քր. օր.-ի

վական պետությունում արդարա-

332-րդ հոդվածով նախատեսված

դատության

դեմ

ուղղված

բոլոր

ոտնձգությունները պետք է լինեն

4
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Այսուհետ՝ քր. օր.:

հանցագործության

մեկնաբանու-

այն ներառում է նոր բովանդակու-

թյունը միանշանակ և միատեսակ

թյուն ու կարող է սահմանվել որպես

չէ:

քննության խնդիրներին և հետևաԳործի բազմակողմանի, լրիվ և

բար՝ քրեական գործով արդարա-

օբյեկտիվ քննությունն արդարադա-

դատության իրականացմանը խո-

տության գրավականներից է, բայց

չընդոտելու նպատակով կատար-

պետությունը պետք է ապահովի

ված դիտավորյալ գործողություն-

դատավարությանը

ներ:6

մասնակցող

անձանց պաշտպանությունը, միայն

Ա.Ֆ. Վոլինսկին և Վ.Պ. Լավրո-

դրանից հետո պարտավորի իրենց

վը ենթադրում են, որ քրեական

որևէ գործողություն կատարելուն:

գործի քննությանն ու բացահայտ-

Այս համատեքստում պետք է հա-

մանը խոչընդոտելը՝ հանցագործ-

մաձայնվել

և

ների և նրանց հետ փոխկապակ-

Վ.Կոժևնիկովի կարծիքի հետ, որ

ցված անձանց հակաիրավական և

«եթե պետությունը չի կարող ապա-

այլ գործողությունների համակցու-

հովել դատավարությանը մասնակ-

թյունն է, որն ուղղված է իրավա-

ցող

պահ մարմինների՝ հանցագործու-

ապա

անձանց

Վ.Գոնչարովի

անվտանգությունը,

վարույթն

իրականացնող

թյունների բացահայտման ու քննու-

մարմնի պահանջը՝ կատարել քրե-

թյան

ադատավարական պարտականու-

բացահայտմանն ուղղված գործու-

թյուններ (օրինակ՝ ցուցմունք տալ),

նեության հակազդելուն:7

ընթացքում

ճշմարտության

համարվում է ոչ իրավաչափ»:5
Նշենք, որ եթե նախկինում գործի քննության խոչընդոտելն իր մեջ

6
Криминалистическое обеспечение деятельности
криминальной милиции и органов предварительного расследования/ Под ред. проф. Т.В.
Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997, էջ
129:
7
Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное
противодействие раскрытию и расследованию
преступлений (проблемы теории и практики)//
Организованное противодействие раскрытию и
расследованию преступлений и меры по его
нейтрализации: материалы научно-практической

հիմնականում ներառում էր հանցագործության

թացքման

տարբեր

ձևերն ու եղանակները, ներկայում
5

Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблемы
безопасности участников уголовного процесса//
Государство и право, 2000, №2, էջեր 54-55:
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Մասնավորապես, Վ.Ն. Կարա-

նախաքննություն

իրականացնող

գոդինը ներկայացնում է նախաքըն-

մարմնին կոնկրետ գործի քննու-

նության

խոչընդոտելը

որպես

թյան կապակցությամբ ներկայաց-

օբյեկտիվ

ճշմարտության

բացա-

վող պահանջներով:9

հայտման և նախաքննության այլ

Մի խումբ գիտնականներ նշում

նպատակներին հասնելուն խոչըն-

են, որ խոչընդոտելը կարող է իրա-

դոտող

կանացվել իրավապահ մարմիննե-

դիտավորյալ

գործողություն:

ցանկացած

րի աշխատակիցների նկատմամբ

8

կոնկրետ

ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ հոդվածի

հանցագործությունների

իմաստով միջամտությունը պետք է

բացահայտման և քննության դեպ-

վերաբերվի

գտնվող

քում, իսկ առհասարակ իրավապահ

գործին: Այն կարող է դրսևորվել

մարմինների ընդհանուր գործունե-

ամենատարբեր

եղանակներով՝

ությանը խոչընդոտելը հանդիասում

պահանջելով, հարկադրելով, տա-

է հանցավորության դեմ պայքարի

րաբնույթ ճնշում գործադրելով, ծա-

խոչընդոտման առավել բարձր մա-

ռայություններ

կարդակ

վարույթում

մատուցելու

խոս-

(ռազմավարական

մա-

տումներ տալով, իրավունքներն ու

կարդակ)10 և պահանջում է այդ

օրենքով

շահերը

երևույթի դեմ պայքարում կիրառել

ոտնահարելով կամ վերը նշված

կազմակերպված հանցավորության

գործողություններ

դեմ պայքարի միջոցներ11:

պաշտպանվող

կատարելու

սպառնալիքով և այլ եղանակներով:
Միջամտությունը կարող է արտահայտվել նաև ցույցեր, հավաքներ,
հանրահավաքներ

9

ՀՀ քրեական իրավունք. Հատուկ մաս/ Գ.
Ղազինյանի խմբագրությամբ: Երևան, 2012, էջ
877:
10
Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина Н.В.,
Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных
разбоев и бандитизма. М., Юрлитинформ, 2004,
էջ 79:
11
Այս երևույթի առկայության և դրա դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին նշված է նաև
ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 2000թ.-ի նոյեմբերի
15-ի կոնվենցիայում:

կազմակերպե-

լով՝ զուգորդված դատարանին կամ
конференции 29–30 октября 1996г., г. Руза. М.,
1997, էջ 95:
8
Карагодин В.Н. Основы криминалистического
учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992, էջ 10:
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Միջամտություն չի կարող հա-

միայն միջամտության կոնկրետ ե-

մարվել դատարանի կամ իրավա-

ղանակների համար (օրինակ՝ բռնու-

պահ մարմինների գործունեության

թյուն գործադրելու և այլն):13

քննադատությունը, նրանց կողմից

Նմանատիպ մոտեցում է եղել Վի գործով, ով բազմիցս պահանջել է
քննիչից ազատել ձերբակալված, իսկ հետագայում՝ կալանավորված Պին: Քննիչին ահաբեկելու և Պ-ին ազատ արձակելու նպատակով՝ Վ-ն
քննիչի հասցեին հնչեցրել է նրան
սպանելու սպառնալիքներ և, մեկ
անգամ իր վարած «Ջիպ» ավտոմեքենայով բարձր արագությամբ փորձել է վրաերթի ենթարկել քննիչին:
Առաջին և վերադաս դատարանները Վ.-ի արարքը որակել էին ՌԴ քր.
օր.-ի 295-րդ (հեղինակի խմբ. – Արդարադատություն կամ նախնական
քննություն իրականացնող անձի
կյանքի դեմ ոտնձգությունը) և 296րդ հոդվածի 2-րդ մասով (հեղինակի
խմբ. - Արդարադատության կամ
նախնական քննության իրականացման կապակցությամբ բռնի գործողությունները կամ դրա սպառնալիքը) նախատեսվածի հանցագործությունների համակցությամբ:14

կայացված որոշումներին բացասական գնահատական տալը, դրանք
բողոքարկելը կամ դրանց վերաբերյալ

կարծիք

արտահայտելը:

Նման հարց արդեն քննվել է միջազգային դատական պրակտիկայում:
Այսպես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Կոբենտերա
և Ստենդարտ Վերլագսն ընդդեմ
Ավստրիայի գործով նշել է, որ «չի
թույլատրվում դատապարտել այն
մարդուն, ով քննադատում է դատարանի որոշումը»12:
Քանի որ արդարադատություն
ասելով՝ հասկանում ենք միայն գործի արդարացի, ճիշտ և օրինական
լուծումը, ապա ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցակազմը բացակայում է նաև այն
դեպքում, երբ միջամտությունն իրականացվում է գործի ճիշտ լուծումն
ապահովելու
դեպքում

նպատակով:

քրեական

Նման

13

ՀՀ քրեական իրավունք. Հատուկ մաս/ Գ.
Ղազինյանի խմբագրությամբ: Երևան, 2012, էջ
877:
14
Кассационное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13
сентября 2006г. по делу № 58-О06-42//
Официальный сайт Верховного Суда РФ.

պատասխա-

նատվությունը կարող է վրա հասնել
12
Եվրոպական դատարանի պրակտիկայի
ամփոփում// «Փաստաբան», 2008, №4, էջ 21:
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Ինչպես նշում է հեղինակների
մեծամասնությունը,

ծում չունեցող եղանակներով (օրի-

դատարանի,

նակ, աշխատանքի վայրում անա-

դատախազի, քննիչի կամ հետա-

ռողջ

քննիչի

միջամտու-

հարևանների կամ գործնկերների

թյունը՝ արդարադատության կամ

կողմից սկզբունքային աշխատակ-

նախնական

ցի նկատմամբ հատուկ վերաբեր-

աշխատանքի

քննության

իրակա-

նացմանը խոչընդոտելու նպատա-

մթնոլորտ

ստեղծելով,

մունքի ձևավորմամբ և այլն):16

կով կատարվում է միայն գործողու-

Հարկ է նշել, որ ՀՀ քր. օր.-ի

թյամբ, որոնք պայմանականորեն

332-րդ հոդվածի վերնագրում նշ-

կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ուղ-

ված «խոչընդոտել» և դիսպոզիցի-

ղակի և անուղղակի գործողություն-

այում նշված «միջամտել» եզրույթ-

ներ: Այդ գործողություններն ուղղ-

ները նույնական չեն: «Խոչընդո-

ված են ըստ էության լուծող և վա-

տել» նշանակում է դժվարություն-

րույթում գտնվող գործով տուժողնե-

ներ ու արգելքներ հարուցել ինչ-որ

րի ներքին համոզմունքների վրա

մի բանի առջև, խանգարիչ կամ

ազդելուն, ինչպես նաև որպես այդ-

խափանիչ հանգամանքներ ստեղ-

պիսին է համարվում «ցանկացած

ծել, դիմադրել, խանգարել, արգե-

այլ ակտիվ միջամտություն, որն ա-

լել,17 իսկ «միջամտել» նշանակում է

ռաջացնում է էական խոչընդոտ

ուրիշների

վարույթ

խառնվել, չեզոք չմնալ, մասնակցել,

իրականացնող

մարմնի՝

գործերի

մեջ

մտնել,

ներքին համոզմունքներին և օրեն-

հեռու

քին համապատասխան հիմնական

խառնվել՝

լիազորությունների

տալու, խափանելու նպատակով18:

կատարման

չկանգնել,

որևէ

կասեցնելու,

գործին
ընթացք

համար»:15
Գործնականում եղել են դեպքեր,

16

Рожнов А.П. Актуальные вопросы применения
статьи 294 УК РФ.//Вестник Волгоградского
государственного университета, Серия 5, Юриспруденция, 2012, №2(17), էջ 219:
17
Աղայան Է.Բ. Արդի հայերենի բացատրական
բառարան: Երևան: «Հայաստան» հրատարակչություն, 1976, էջ 595:

երբ դատավորի կամ քննիչի գործունեությանը միջամտելը կատարվել է յուրահատուկ և լայն տարա15

Горелик А.С. Преступления против правосудия.
СПб, Юридический Центр Пресс, 2005, էջ 76:

18
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Նույն տեղում, էջ 1013:

ման դեպքում, որոնք հանգեցրել են

Ինչպես երևում է մեկնաբանու-

քննության միջամտությանը:

թյունից՝ միջամտել հնարավոր է մի-

Հաշվի

այն ակտիվ վարքագծով, այսինքն՝

առնելով

վերը

նշված

գործողությամբ, իսկ խոչընդոտել

նկատառումները, կարելի է միայն

հնարավոր է նաև պասիվ վարքա-

մասնակի համաձայնվել այն հեղի-

գծով, այսինքն՝ և´ գործողությամբ,

նակների դիրքորոշման հետ, ովքեր

և´ անգործությամբ: Հետևաբար, օ-

նշում են, որ քննարկվող հանցա-

րենսդիրը ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ հոդ-

կազմի հիմնական օբյեկտ են հան-

վածում նախատեսելով երկու եզ-

դիսանում հոդվածում նախատես-

րույթ որոշ չափով խառնաշփոթ է

ված անձանց կյանքը, առողջությու-

առաջացրել, քանի որ խոչընդոտելը

նը և հոգեկան անվտանգությունը:19

որպես այդպիսին ավելի լայն հաս-

Առհասարակ այս հանցագործու-

կացություն է, քան միջամտելը, և

թյան

դիսպոզիցիայում

օբյեկտ են հանդիսանում արդարա-

«խոչընդոտելու

հիմնական

անմիջական

նպատակ» ամրագրելն ընդամենը

դատություն

հանգեցնում է միջամտելու սուբյեկ-

պես

տիվ կողմի հստակեցման: Սակայն

իրականացմանը նպաստող մար-

անգործություն դրսևորելը, օրինակ,

մինների ճիշտ և նորմալ գործունե-

քրեական դատավարության մաս-

ության ապահովմանն ուղղված հա-

նակցի կողմից իր ստանձնած պար-

սարակական

տականությունները

րը: Քննարկվող հանցագործության

չկատարելը,

դեռ միջամտել չի հանդիսանա:
Համաձայնելով,

որ

նաև

իրականացնող,

ինչ-

արդարադատության

հարաբերություննե-

լրացուցիչ օբյեկտ կարող են հան-

մեծամա-

դես գալ ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ հոդ-

սամբ այս հանցագործությունը կա-

վածում նշված անձանց անվտան-

տարվում է գործողությամբ, պետք է

գությունը, առողջությունը, պատիվն

նշել, որ անգործությամբ դրա կա-

ու արժանապատվությունն ապահո-

տարումը նույնպես հնարավոր է,

վող հասարակական հարաբերու-

մասնավորապես մասնագիտական

թյունները:

պարտականությունների

չկատար-

19

Горелик А.С. Преступления против правосудия.
СПб, Юридический Центр Пресс, 2005, էջեր 89,
106 և այլն:

59

ձանց կողմից կատարված (մերձա-

ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ հոդվածով
նախատեսված հանցագործության

վոր ազգական, ընկեր):20

սուբյեկտն ընդհանուր է, որպես

Մասնագիտական

գրականու-

այդպիսին կարող է հանդիսանալ

թյունում հաճախ բարձրացվում է

16 տարին լրացած մեղսունակ ֆի-

պաշտպանի կողմից քննության խո-

զիկական անձը:

չընդոտելու հարցը:21 Ըստ կատար-

Ե.Օ. Մոսկվինն առաջարկում է

ված ուսումնասիրության, ՌԴ-ում

ըստ քննության խոչընդոտման կատարման

սուբյեկտի

պաշտպանի

քննարկվող

ների և հետաքննիչների 36%-ը:22

կարգումը՝

Գ.Ա. Զորինը քննության խոչըն-

ա) քրեական դատավարության

դոտող պաշտպանական հնարքնե-

անմիջական մասնակիցների կող-

րի թվին է դասում.

մից կատարվող (կասկածյալ, ամ-

 քննության

բաստանյալ, վկա, տուժող, ընթե-

մինչև

 գործի ծանրաբեռնումը նոր,

մասնագետ, իրավապահ մարմին-

բայց

ների կաշառված աշխատակիցներ

անիրական

դրվագներով,

որոնք հանգեցնում են ժամանակի

և այլն),

կորստին և ռեսուրսների տևական

բ) քննվող գործի հետ անմիջական կապ չունեցող անձանց կող-

20

Москвин
Е.О.
Противодействие
предварительному расследованию: понятие и
классификация/ Е.О. Москвин// Воронежские
криминалистические чтения. Выпуск 3/ Под ред.
О.Я.
Баева.
Воронеж,
Издательство
Воронежского государственного университета,
2002, էջ 142:
21
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы
сегодняшнего дня. Злободневные вопросы
российской криминалистики. М., НОРМА, 2001,
էջեր 200-202; Зорин Г.А. Криминалистическая
методология. Минск, 2000, էջեր 548-550 և այլն:
22
Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его
процессуальное и криминалистическое значение
для
расследования
преступлений.
М.,
Юрлитинформ, 2004, էջեր 106-114:

մից կատարվող (ԶԼՄ-ների աշխատող, գործադիր կամ օրենսդիր իշներկայացուցիչ,

քաղաքական գործիչ և այլն),
գ) քննվող գործի հետ կապված,
քրեական

ձգձգումը

արդիականության կորուստը,

րակա, փաստաբան, փորձագետ,

սակայն

խոչընդոտ-

մանն առնչվել են հարցված քննիչ-

հանցագործության հետևյալ դասա-

խանությունների

ակտիվ

դատավարու-

թյան մասնակից չհանդիսացող ան-
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և անարդյունավետ օգտագործմա-

միջոցների մասին: Առանձնահա-

նը,

տուկ են հանցավոր ոտնձգության

 քննիչի «ծանրաբեռնումն» աշ-

իրադրության տարրերը՝ ժամանա-

խատատար միջնորդություններով,

կը և տեղը, տուժողի՝ պաշտոնեա-

որոնք հետագայում կարող են օգ-

կան լիազորությունների իրականա-

տագործվել քննիչի անգործությու-

ցումը, հանցագործության ականա-

նը/

շահարկելու

տեսների առկայությունն ու նրանց

 քննիչիհոգեբանական պաշտ-

իրավիճակում տուժողի և հանցա-

պասիվությունը

գործողությունները,

համար,

գործի փոխհարաբերությունները և

պանության ոչնչացմանն ուղղված

այլ հարցեր: 24

և/ կամ քննիչի հետ շփման բախու-

Խոչընդոտելու կանխարգելմանն

մային իրավիճակի ստեղծումը և

ու հաղթահարմանն ուղղված քննի-

այլն:23
Խոչընդոտման

չի գործունեությունը պայմանակա-

սուբյեկտները,

նորեն կարելի է բաժանել երեք փու-

գրագետ գնահատելով հավաքված

լի:

ապացույցների ողջ ամբողջությու-

Առաջին փուլը ստեղծված իրա-

նը, շահարկում են դրանք քննու-

վիճակում կողմնորոշումն է, երբ

թյան ընթքացքում և դրանով իսկ

պարզվում

ազդում են դրա ընթացքի ու ար-

խոչընդոտման

մեթոդները:

Այս համատեքստում, հատկա-

Երկրորդ փուլում քննիչը պլանա-

պես կարևորվում է քննիչի գիտե-

վորում, նախապատրաստում ու կի-

լիքները՝ գործի քննության ընթաց-

րառում է կանխարգելիչ կամ արդեն

քում տարբեր սուբյեկտների դրսևոխոչընդոտման

է

սուբյեկտն ու նրա օգտագործած

դյունքների վրա:

րած

բախումային

տեսակների,

ձևերի ու մեթոդների, ինչպես նաև

24

Савоста А.И. Воспрепятствование производству предварительного расследования и пути его
преодоления. Автореф. на соискание научной
степени канд. юрид. наук. Краснодар, 2007,
http://www.dissercat.com/content/vosprepyatstvovan
ie-proizvodstvu-predvaritelnogo-rassledovaniya-iputi-ego-preodoleniya#ixzz3TDCbeCNj
(2015թ.-ի
մարտի 5-ի դրությամբ)

տարբեր քննչական գործողությունների ընթացքում դրանց կանխման
23
Зорин Г.А. Криминалистическая методология.
Минск, 2000, էջեր 548-549 և այլն:
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կիրառված խոչընդոտմանը հակազ-

անձի

դող համաչափ միջոցներ:

ծառայողական կամ այլ լիազորու-

Երրորդ

փուլում

կողմից

մասնագիտական,

մանրակրկիտ

թյունների իրականացման սահմա-

վերլուծվում են կիրառված՝ խոչըն-

նափակումը նրա կողմից առհասա-

դոտմանը հակազդող միջոցները,

րակ չգիտակցվի կամ չընկալվի որ-

գնահատվում են դրանց արդյունա-

պես խախտում կամ առաջացնի այլ

վետությունը և փաստացի առաջա-

իրավական՝ ընդուպ քրեաիրավա-

ցած արդյունքները:25

կան համարաբերություններ: Օրի-

Ամփոփելով այս հոդվածը, հա-

նակ, նման բախում հնարավոր է

կիրճ կարելի է նշել, որ ՀՀ քր. օր.-ի

քննարկվող հադվածի և ՀՀ քր. օր.-

332-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նա-

ի 164-րդ հոդվածի (լրագրողի մաս-

խատեսված ձևակերպումը՝ «գործի

նագիտական օրինական գործունե-

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

ությանը խոչընդոտելը) միջև:

քննությանը

խոչընդոտելու

ՀՀ քր. օր.-ի 332-րդ 2-րդ մասի

նպա-

տակով դատախազի, քննիչի կամ

դիսպոզիցիայում

հետաքննություն կատարող անձի

թյան կատարման եղանակների և

գործունեությանը ցանկացած ձևով

գործողությունների

միջամտելը» ընդհանրական է և

կհանգեցնի այս հոդվածի կիրառ-

իրավական

ման առավել ընդլայնմանն ու տա-

որոշակիության

տե-

սանկյունից լրամշակման կարիք ու-

րաբնույթ

նի, մասնավորաբար, որ խոչընդո-

զերծ մնալուն:

տող գործողությունները կարող են
իրականացվել այլ անձի մասնագիտական, ծառայողական կամ օրենքով նախատեսված այլ լիազորությունների շրջանակներում, և այդ
25
Նույն տեղը,
http://www.dissercat.com/content/vosprepyatstvovan
ie-proizvodstvu-predvaritelnogo-rassledovaniya-iputi-ego-preodoleniya#ixzz3TDCbeCNj (2015թ.-ի
մարտի 5-ի դրությամբ)
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հանցագործուհստակեցումը

մեկնաբանություններից

ՔՆՆԻՉԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆԱՉԱՌ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ
Քրիստինե Թումանյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի քրեական գործերի
քննության աջակցության վարչության
ՀԿԳ ավագ քննիչ, ի.գ.թ.

Քննիչը իրավաբանության ոլորտի մասնագետ է, ով առերևույթ
հանցագործության փաստի առթիվ
կատարում է նախնական քննություն:
Անդրադառնալով «քննիչ» եզրույթի ստուգաբանությանը, հարկ է
նշել, որ այն ծագել է «քննել» բառից, ինչը նշանակում է պարզել,
ուսումնասիրել, հետազոտել, հետախուզել, զննել, հարցաքննել, գործն
ըստ էության քննել դատարանում,
փորձել, ստուգել, աշխատել թափանցել գաղտնիքների մեջ1:
Քննիչը քրեական դատավարությունում ուրույն կարգավիճակ և
առանցքային դերակատարում ունեցող սուբյեկտ է: Մինչդատական
վարույթում նա օժտված է լիազորությունների լայն դիապազոնով,

ինչը նրան հնարավորություն է տալիս լուծել իրավապահ գործունեության այս ոլորտում պետության
առջև դրված խնդիրները:
Ինչպես հայտնի է, ժամանակակից քննիչի նախատիպն է հանդիսանում ֆրանսիական քննչական
դատավորը
(Juge
d'instruction)՝
ֆրանսիական քրեական իրավունքի հայտնի պրոֆեսոր Վիլֆրիդ
Ժանդիդիեի կարծիքով «քրեական
դատավարության ամենագեղեցիկ
ինստիտուտներից մեկը»2: Քննչական դատավորի հայտնվելը Ֆրանսիայի քրեադատավարական օրենսդրությունում XIX դարի սկզբին
պայմանավորված էր Քրեական հետաքննության օրենսգրքի (Code
'Instruction criminelle) ընդունումով3:
2
W. Jeandidier. La juridiction d'instruction du second degré. – Paris, 1982. – էջ 13:
3
Իր հերթին քննչական դատավորի նախատիպն
է
հանդիսանում
Ֆրացիսկոս
I-ի
1522թ.
Հռչակագրով ամրագրված քրեական գործերով

1

Է. Աղայան. Արդի հայերենի բացատրական
բառարան. – Երևան: «Հայաստան» հրատ.,
1976. – էջ 1572:
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Ֆրանսիական դատավարական

ջադրել, ինչպես նաև անձի մեղա-

դոկտրինայի համաձայն՝ նախնա-

վորության հետ կապված որոշում-

կան քննությունն ածանցվում է դա-

ներ ընդունել: Քրեական գործի վա-

տական քննությունից: Դա է պատ-

րույթ նախաձեռնելու և մեղադրա-

ճառը,

կան ակտ կազմելու լիազորությամբ

որ

ֆրանսիական

քննիչը

մինչև օրս միևնույն ժամանակ նաև

օժտված էր դատախազը4:

դատավոր է, ինչը նրա անկախու-

Ինչ վերաբերում է Հայաստանում

թյան համար առավելագույն պայ-

քննիչի ինստիտուտի ձևավորման

մաններն է ստեղծում:

նախադրյալներին, ապա հարկ է

Մինչդատական վարույթի ֆրան-

նշել, որ դարեր շարունակ անկախ

սիական մոդելն ընդունվել է մայր-

ազգային պետականություն չունե-

ցամաքային Եվրոպայի երկրների

ցող հայ ազգի համար 1918թ. մայի-

մեծամասնությունում: 1864թ. Քրե-

սի 28-ին հռչակված Հայաստանի

ական

դատա-

Հանրապետությունը բազում խնդիր-

կան կանոնադրության համաձայն,

ներ ուներ լուծելու պետական շինա-

Ցարական

րարության

դատավարության

Ռուսաստանում

նա-

բոլոր

բնագավառնե-

խաքննությունն իրականացնում էր

րում, այդ թվում նաև դատաիրա-

դատական քննիչը, ով պատկանում

վական համակարգի ձևավորման

էր դատական գերատեսչությանը և

ոլորտում5: 1918թ. դեկտեմբերի 6-

քննչական ու դատավարական գոր-

ին Հայաստանի Խորհուրդն ընդու-

ծողությունների կատարման վերա-

նեց «Հայաստանի տերիտորիայի

բերյալ բոլոր որոշումներն ընդու-

վրա նախկին Ռուսական կայսրու-

նում էր ինքնուրույն: Ի տարբերու-

թյան օրենքների գործադրման մա-

թյուն ժամանակակից քննիչի՝ նա

սին» օրենքը: Այդ օրենքում, մաս-

իրավունք չուներ մեղադրանք առա4

Մանրամասն այդ մասին տես. Ю. Климович.
Природа и перспективы развития следственной
функции в уголовном процессе // «Законность и
правопорядок». – Минск, 2013. – № 4(28). – էջեր
52-53:
5
Ա.Գ. Հովսեփյան. Դատախազական հսկողությունը Հայաստանում. – Երևան: «Տիգրան Մեծ»
հրատ., 2000. – էջ 28:

կուսակալի (lieutenant criminel) պաշտոնը:
Այսինքն
քրեական
դատավարության
այս
սուբյեկտը վաղուց ավանդական կերպար է
ֆրանսիական արդարադատության համակարգում: Այս մասին տես. P. Chambon. Le juge
d'instruction. – Paris, 1985. – Էջ 3:
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նավորապես, նշվում էր, որ «Հա-

կան

յաստանի Հանրապետության տե-

հանձնում էր դատախազին, որն էլ

րիտորիայի վրա ժամանակավորա-

ստուգելով

պես գործում են Ռուսական կայս-

կազմում էր մեղադրական ակտ7:

րության օրենքները՝ ժամանակավոր

կառավարության,

քննիչը

դրա

արդյունքները

քննության

նյութերը՝

Խորհրդային տարիներին քնն-

Անդրկով-

չական գործունեության մեջ զար-

կասյան կոմիսարիատի և Սեյմի ու

գացան մեղադրական տարրերը,

Հայաստանի Խորհրդի փոփոխու-

ինչը կապված էր ոչ այնքան քննի-

թյուններով

չին մեղադրանք առաջադրելու և

ու

լրացումներով»:6

Նույն օրն օրենքներ ընդունվեցին

մեղադրական

նաև Ռուսական կայսրության դա-

քրեական գործն ավարտելու լիազո-

տական համակարգի ներմուծման

րության շնորհման, որքան նրան

մասին: Վերոնշյալ օրենքներով Հա-

դատավորի կարգավիճակից զրկե-

յաստանի Հանրապետության դա-

լու և դատավարական առումով դա-

տական

ներմուծվեց

տախազին, իսկ կազմակերպական

նաև դատական քննիչի ինստիտու-

առումով հետաքննության համա-

տը:

պատասխան մարմնին ենթարկելու

համակարգ

եզրակացությամբ

Ընդհանուր իրավասության գոր-

հետ8: Այսինքն, զրկվելով դատա-

ծերով պարտադիր կատարվում էր

կան իշխանությանը բնորոշ ան-

նախաքննություն, որն իրականաց-

կախ,

նում էին դատական քննիչները՝ մի-

քննչական գործունեությունը ձեռք

լիցիայի օժանդակությամբ, դատա-

բերեց հետախուզական (մեղադրա-

խազի ու նրա օգնականների հսկո-

կան) ուղղվածություն:

ղության

տակ:

հետազոտական

բնույթից,

Նախաքննության

գործառույթը նյութերի հավաքումն
էր՝ կոնկրետ անձին կամ անձանց

7
Գ.Ս. Ղազինյան. Քրեական դատավարության
պատմական և արդի հիմնահարցերը Հայաստանում. – Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2001. – էջ 45:
8
Ю. Климович. Природа и перспективы развития
следственной функции в уголовном процессе //
«Законность и правопорядок». – Минск, 2013. –
№ 4(28). – էջ 53:

մեղադրանք առաջադրելու համար:
Ավարտելով քննությունը՝
6

դատա-

Տես նույն տեղում:
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Թվում էր, թե նախորդ դարավերջին տեղի ունեցող ժողովրդավարական բարեփոխումները վերածնունդ կհաղորդեն քաղաքացիների իրավագիտակցության համար ավանդական քննիչի՝ որպես
գործի հանգամանքների օբյեկտիվ,
անաչառ հետազոտողի վերաբերյալ
պատկերացումները9: Սակայն դա
տեղի չունեցավ. օրենսդիրը գնաց
այլ ճանապարհով՝ պարտավորեցնելով քննիչին իրականացնել քրեական հետապնդում:
ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը քննիչին բնորոշում է որպես պետական պաշտոնատար անձ է, որն իր իրավասության սահմաններում քրեական
գործով իրականացնում է նախաքննություն (55-րդ հոդվածի 1-ին
մաս) և նրան համարում է մեղադրանքի կողմի սուբյեկտ: Այսինքն,
քննիչին դասելով մեղադրանքի
կողմի մասնակիցների թվին՝ օրենսդիրը «օրինականացրել» է քննիչի գործունեության մեղադրական
ուղղվածությունը:

Քննիչի՝ որպես քրեական դատավարության մասնակցի տեղի և
դերի հետ կապված հարցերը վերջին ժամանակներում բազմաթիվ
տարակարծությունների և քննարկումների առիթ են տալիս:
Արդյո՞ք քննիչի դատավարական
կարգավիճակը նրան թույլ է տալիս
իրականացնել միայն մեղադրական
բնույթի գործառույթներ: Այս հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է վելուծել նրա դատավարական կարգավիճակի տարրերը:
Այսպես՝ քննիչի դատավարական
կարգավիճակը նրա՝ քրեադատավարական նորմերով ամրագրված
դիրքն է, որն արտահայտվում է
քննիչի գործառույթներում, լիազորություններում, խնդիրներում, դրանց իրականացման երաշխիքներում և
նրա դատավարական պատասխանատվության մեջ: Այլ կերպ ասած,
քննիչի դատավարական կարգավիճակը բաղկացած է հետևյալ տարրերից.
1. նպատակային (նպատակ և
խնդիրներ),
2. կոմպետենտային
(գործառույթներ և լիազորություններ),
3. երաշխիքային (իրավական
երաշխիքներ),

9

Մանրամասն այդ մասին տես. С.А. Шейфер.
Российский следователь – исследователь или
преследователь // «Российская юстиция». – 2010.
– № 11. – էջեր 34-36:
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4.

4.

պատասխանատվության

(դատավարական

անձանց անհիմն մեղադրանքից

պատասխա-

զերծ

պահելը,

անհիմն

նատվություն):

քրեական հետապնդման են-

Քննիչի նպատակն է հանդիսա-

թարկված անձանց ռեաբիլիտացիայի ապահովումը,

նում առերևույթ հանցագործության
5.

բոլոր հանգամանքների բացահայ-

քրեական

դատավարության

տումը: Քրեադատավարական նոր-

մասնակիցների

մերի վերլուծությունը թույլ է տալիս

թյան ապահովումը,
6.

առանձնացնել քննիչի առջև դրված

անվտանգու-

քաղաքացիական հայցի և այլ

խնդիրները, որոնք միտված են վե-

գույքային

րոնշյալ նպատակի իրագործմանը,

հովման համար պայմանների

մասնավորապես՝

ստեղծումը,

1.
2.

7.

քրեական գործով ապացույցնե-

հանցագործությունների

կան-

րի հավաքումը,

խարգելումը՝ դրանց դետերմի-

գործի հանգամանքների բազ-

նանտների վերհանման և վեր-

մակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ

ջիններիս վերացմանն ուղղված

ուսումնասիրությունը՝

միջոցառումների միջոցով,

հան8.

ցանք կատարման մեջ մեղավորներին

բացահայտելու

րաստումը10:

հովելու նպատակով,
քրեադատավարական

դատական քննության համար
քրեական գործի նյութերի պատ-

և

օրենքի ճիշտ կիրառումն ապա3.

խնդիրների ապա-

Քննիչի դատավարական գործաոլորտ

ռույթն է քրեական գործով նա-

ֆիզիկական և իրավաբանա-

խաքննությունը,

կան

ցումն էլ ապահովում է գործի հան-

անձանց

օրինականության

ներգրավման
ու

որի

իրականա-

հիմնա-

գամանքների բազմակողմանի, լրիվ

վորվածության ապահովումը և

և օբյեկտիվ հետազոտությունը: Ընդ

նրանց իրավունքների և օրի10

В.Ю. Рытькова. Правовое регулирование процессуального статуса следователя в уголовном
судопроизводстве России. Дисс. на соиск. уч.
степ. к.ю.н. – Калининград, 2007. – էջեր 9-10:

նական շահերի պաշտպանությունը,
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որում, համաձայն ՀՀ քրեական դա-

ուղղություն տալ քննությանը, ըն-

տավարության

17-րդ

դունել անհրաժեշտ որոշումներ (ՀՀ

հոդվածի 3-րդ մասի, քննիչը պար-

քրեական դատավարության 55-րդ

տավոր է ձեռնարկել օրենսգրքով

հոդվածի 3-րդ մաս), քննիչը կարող

նախատեսված բոլոր միջոցառում-

է բողոքարկել դատախազի յուրա-

ները՝ գործի հանգամանքների բազ-

քանչյուր ցուցումը (ՀՀ քրեական

մակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հե-

դատավարության 55-րդ հոդվածի

տազոտման համար, պարզել ինչ-

4-րդ մասի 26-րդ կետ),

պես կասկածյալի և մեղադրյալի մե-

կողմից իր լիազորությունների սահ-

ղավորությունը հիմնավորող, այն-

մաններում քրեական գործով կա-

պես էլ նրանց արդարացնող, ինչ-

յացված որոշումը ենթակա է պար-

պես նաև նրանց պատասխանատ-

տադիր կատարման բոլոր կազմա-

վությունը մեղմացնող և ծանրացնող

կերպությունների,

հանգամանքները:

անձանց ու քաղաքացիների կողմից

օրենսգրքի

ՀՀ

քրեական

քննիչի

պաշտոնատար

դատավարության 55-րդ հոդվածով

(ՀՀ

ամրագրված են քննիչի լիազորու-

55-րդ հոդվածի 5.1-րդ մաս) և այլն:

թյունները, որոնք միտված են նրա
դատավարական

քրեական

դատավարության

Ինչ վերաբերում է քննիչի դա-

գործառույթի

տավարական պատասխանատվու-

ապահովմանը:

թյանը, ապա ՀՀ քրեական դատա-

Քննիչի գործունեության դատա-

վարության 55-րդ հոդվածի 3-րդ

վարական երաշխիքներն են քրեա-

մասի համաձայն՝ քննիչը պատաս-

դատավարական

օրենսդրության

խանատվություն է կրում քննչական

նորմերով ամրագրված այն բոլոր

և այլ դատավարական գործողու-

միջոցները,

թյուններն օրինական ու ժամանա-

որոնք

հնարավորու-

թյուն են տալիս նրան իրագործելու

կին կատարելու համար:

իր խնդիրները, գործառույթներն ու
լիազորությունները:

Այսպիսով, քննիչի դատավարա-

Մասնավորա-

կան կարգավիճակը նրան պար-

պես՝ գործի բազմակողմանի, լրիվ

տավորեցնում է լինել անաչառ և

և

համար

չունենալ մեղադրական հակվածու-

քննիչը լիազորված է ինքնուրույն

թյուն: Այն ինչ, քննիչի՝ որպես մե-

օբյեկտիվ

քննության
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ղադրանքի կողմի օրենսդրական

մատեղելի հանգամանքներ12: Լ. Վ.

ամրագրումը և գործնականում դրա

Գոլովկոն նման իրավիճակը դի-

հոգեբանական ընկալումը սահմա-

տարկում է որպես ֆանտաստիկ

նափակում է նրան՝ տալով մեղադ-

դատավարական էկլեկտիկա, որ-

րական ուղղվածություն, ինչն էլ իր

տեղ միաձուլվում են միմյանց բա-

հերթին,

իրավացիորեն

ցառող երևույթներ և դատավարա-

նշում է Ա. Ս. Ղամբարյանը , ոչ

կան ոճեր13: Վ. Ի. Զաժիցկին կար-

իրական է դարձնում նրա կողմից

ծում է, որ քննիչը, ով միայն ձևավո-

պաշտպանական

րում է դատական վեճի առարկան,

ինչպես

11

ապացույցներ

ձեռք բերելու պահանջը:

չի կարող կողմ լինել քրեական դա-

Խնդրո առարկայի վերաբերյալ

տավարությունում, իսկ քննիչի դա-

իրենց կարծիքն են արտահայտել

տավարական

նաև մի շարք ռուս հեղինակավոր

առանձնահատկությունները

դատավարագետներ: Այսպես` Ս. Ա.

իրավունք չեն տալիս քրեական դա-

Շեյֆերը նշում է, որ քննիչը չի կա-

տավարությունում նրան կողմ ան-

րող

երկվություն՝

վանել14: Ա. Վ. Պիյուկն անտրամա-

իրեն ընկալելով մի կողմից՝ որպես

բանական է համարում քննիչին մե-

քրեական հետապնդման սուբյեկտ,

ղադրանքի կողմին դասելու վերա-

ով պարտավոր է վեր հանել մե-

բերյալ

ղադրյալի մեղավորությունն ապա-

դրույթները :

չզգալ

ներքին

գործունեության
մեզ

քրեադատավարական
15

ցուցող հանգամանքներ, մյուս կողմից՝ որպես հետազոտող, ով հար-

12

С.А. Шейфер. Российский следователь – исследователь или преследователь // «Российская
юстиция». – 2010. – № 11. – էջեր 34-36:
13
Л.В. Головко. Новый УПК Российской
Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права // «Государство и право». – 2002. - № 5. – էջ 54:
14
В.И. Зажицкий. О процессуальном положении
следователя // «Государство и право». – 2011. –
№ 6. – էջեր 46-47:
15
А.В. Пиюк. Правовое положение следователя в
современном уголовном процессе России //
«Российская юстиция». – 2011. – № 3. – էջ 36:

կադրված է հերքել ինքն իրեն՝ ձեռք
բերելով մեղադրանքի հետ անհա-

11

Ա. Հովսեփյան, Ա. Թամազյան, Ա. Ղամբարյան, Վ. Շահնազարյան. Քրեական վարույթի
հանրային
մասնակիցների
փոխհարաբերությունները. – Երևան: «Ասողիկ», 2015. – էջ 17:
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Քրեական դատավարության նոր

ծի հանգամանքների համակողմա-

օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ՝

նի հետազոտմանը:

Նախագիծ) 6-րդ հոդվածի 12-րդ

2. Քննիչը պետք է իրականաց-

կետի համաձայն՝ քննիչը հանդի-

նի ոչ թե մեղադրանքի գործառույթ,

սանում է վարույթի հանրային մաս-

այլ՝ քրեական գործի բազմակողմա-

նակից, և առաջին հայացքից թվում

նի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության: Այ-

է, թե քրեական դատավարության

սինքն, նա գործի հանգամանքների

մասնակիցների նման դասակար-

անաչառ հետազոտող է, ոչ թե՝ հե-

գում սահմանելով քննիչի դատա-

տապնդող

վարական դերի հարցը գոնե ձևա-

բար, քննիչին պետք է հանել մե-

կան առումով լուծվում է: Սակայն

ղադրանքի կողմի մասնակիցների

Նախագծի նույն հոդվածի 16-րդ կե-

ցանկից՝ միաժամանակ նրան զերծ

տը քննիչին միաժամանակ դասում

պահելով

է մեղադրանքի կողմին: Այսինքն,

գործողությունների

խնդրո առարկայի վերաբերյալ Նա-

մից:

խագծի կարգավորումները

մնում

են անփոփոխ16:
Այսպիսով,

ամփոփելով

վերո-

գրյալը կարելի է հանգել հետևյալին.
1. Քննիչի ինստիտուտի ռետրոսպեկտիվ վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ այն ի սկզբանե ունեցել է ոչ մեղադրական, դատական իշխանությանը բնորոշ անկախ բնույթ և միտված է եղել գոր-

16

Բացառությամբ՝ անձին որպես մեղադրյալ
ներգրավելու մասին որոշման կայացումը դատախազի իրավական տիրույթ տեղափոխելուց:
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(մեղադրող):

մեղադրական

Հետևա-

բնույթի

իրականացու-

ՔՆՆԻՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒՅՈՒՆԸ
Հակոբ Ղարախանյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
«Մարդու երջանկությունն ունի երկու աղբյուր՝
մասնագիտությունը և ընտանիքը, որոնք կարող են իրար
օգնել կամ խանգարել։ Երկուսն էլ պահանջում են
ժամանակ, նվիրվածություն, գիտելիք…»
Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Նիցշե

Մասնագիտությունը՝
սիան

(լատիներեն

պրոֆե-

ստեղծեց

բնակավայրեր,

սկսեց

professio-

զբաղվել հողագործությամբ, բրու-

profiteor բառից, որ նշանակում է

տի ու դարբնի գործով։ Ապրանքա-

հայտարարում եմ որպես իմ գործ)

փոխանակության

մարդու աշխատանքային գործու-

հետ միասին ձևավորվեցին այն

նեության տեսակ է, որ պահանջում

մասնագիտությունները,

է հատուկ բնագավառի ու ոլորտի

ստեղծում էին այդ ապրանքները։

տեսական գիտելիքների ու հնարք-

Կենտրոնացված

ների համակարգի տիրապետում։
Մասնագիտությունը

զարգացման
որոնք
պետության

ստեղծման հետ առաջացան նոր

հմտու-

մասնագիտություններ, որոնք ան-

թյունն է որևէ բնագավառում։ Մաս-

հրաժեշտ էին տիրակալներին, պե-

նագետը

մասնագիտության

տական կառավարում իրականաց-

հմուտն է, այդ բնագավառը լավ ու-

նելու համար։ Այդպես առաջացան

սումնասիրած անձը։

զինվորական և կառավարչական

որևէ

1

Առաջին մասնագիտություններն

պաշտոնները։

Մարդկությունը

առաջացել են մինչքաղաքակրթա-

վերջնականապես կանգնեց աշխա-

կան դարաշրջանում, երբ մարդն

տանքի մասնագիտական բաժանման ճանապարհի վրա։ Մարդկության զարգացումը բերեց նաև ին-

1

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական
բառարան, Երևան, 1974, հատոր 3, էջ 482
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տելեկտուալ

մասնագիտություննե-

Նշված բոլոր բառերն ուղղակի

րի առաջացման։

իմաստով բնութագրում են քննիչին

Քննիչը իրավաբանության ո-

ու նրա մասնագիտությունը։

լորտի մասնագետ է, որ հանցա-

Ինչու՞ եմ քննիչի աշխատանքը

գործության կատարման մեջ ան-

համարում մասնագիտություն։

ձի մեղավորության հարցը պար-

Անգլերենում

գոյություն

ունեն

զելու նպատակով, կատարում է

speciality և profession եզրույթները,

նախնական քննություն՝ հավա-

որոնցից առաջինը բնութագրում է

քում, ստուգում և գնահատում է

մասնագիտությունն ավելի լայն ա-

ապացույցներ,

ընթացքում

ռումով, իսկ երկրորդը` ավելի նեղ։

կիրառում է իրավաբանական, հո-

Նույն իրավիճակն է ռուսերենում։

գեբանական և իմացաբանական

Специальность և профессия բառե-

հմտություններ, մարդկային բարդ

րը նույն կարգով են բնութագրում

փոխհարաբերությունների

ու

մասնագիտությունը, մինչդեռ հայե-

պայ-

րենում երկու դեպքում էլ օգտա-

տարբեր

որի

իրավիճակային

գործվում է մասնագիտություն բա-

մաններում:
Քննիչ բառի արմատը քննելն է,

ռը։ Այդ մտածողությամբ` հայերե-

որ նշանակում է պարզել, հետազո-

նում speciality-ն, Специальность-ը`

տել, մանրամասնությունները դի-

իրավաբանությունն է, իսկ քննիչը`

տել, զննել, տնտղել, ուսումնասիրել,

profession-ը, профессия-ն։ Որքան

պարզաբանել, վեր հանել, խորա-

էլ իր գործում հմուտ իրավաբան լի-

մուխ լինել մի բանի մեջ, աշխատել

նի նոտարը կամ դասախոսը, մի-

իմանալ,

հարցուփորձի

գուցե հմուտ չլինի որպես քննիչ,

միջոցով

քանզի

խնդիրը՝ իրերի վիճակը պարզել,

յուրաքանչյուրը

պահանջում է լրացուցիչ իրավաբա-

դատական գործին ընթացք տալ,

նական կամ այլ հմտություններ,

դատավարություն անել, քննության

նշված

դնել, քննարկել՝ որոշում հանելու
համար։

դրանցից

յուրաքանչյուր

առանձին,

սակայն իրենց բնույթով իրավաբա-

1

նական աշխատանքներում։ Նույնն
էլ հակառակ դեպքում` միգուցե լավ

1

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական
բառարան, Երևան, 1980, հատոր 4, էջ 742։
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քննիչը չլինի լավ դասախոս` թեկուզ

եթե ձեռնարկում է վտանգներով ու

քրեական դատավարության, քանի

զրկանքներով լեցուն ուղևորություն-

որ դասախոսելը` ունկնդիրների լայն

ներ, հարցաքննել ու քննել վարակիչ

զանգվածին

մատուց-

հիվանդներին։ Նա ստիպված է լի-

տրամադրելը

նում մարդկային գիտելիքների ան-

առանձնահատուկ

խտիր բոլոր բնագավառների վերա-

մամբ

պատշաճ

գիտելիքներ

պահանջում

է

բերյալ հարցեր լուծել, նա պետք է

հմտություն։

տիրապետի

Իրավաբանական տարբեր մասնագիտությունների
թերևս

մեջ

լեզուների,

կարողանա նկարել, գծագրել, իմա-

քննիչը

ամենահետաքրքիրն

տարբեր

նա, թե ինչ է իրեն պատասխանելու

ու

դատական բժիշկը։ Նա պետք է տի-

խորհրդավորն է։

րապետի որսագողերի, ինչպես նաև

Հանս Գրոսն իր «Դատական
աշխատու-

բորսայի սպեկուլյանտի հնարքնե-

թյան մեջ նշում է քննիչին ներկա-

րին, պետք է հստակ պատկերացնի,

յացվող պահանջները, որի տակ ան-

թե ինչպես է կեղծվել կտակը, ինչ-

վերապահորեն կստորագրեմ ինչ-

պես է տեղի ունեցել գնացքի վթա-

պես ես, այնպես էլ կարծում եմ փոր-

րը, ինչպես են թղթախաղում գործել

ձառու քննիչներից յուրաքանչյուրը։

խարդախները, ինչպես է տեղի ու-

Եվ այսպես. Քննիչից պահանջվում է

նեցել կաթսայի պայթյունը և ինչպես

երիտասարդական ավյուն, համբե-

է ձիավաճառը խաբել գնորդներին։

րատարություն, գործի նկատմամբ

Նա պետք է տեղյակ լինի հաշվա-

նախանձախնդրություն, իրավաբա-

պահական գրքերի վարման կար-

նության բոլոր ճյուղերի լայն գիտե-

գից, հասկանա գողական ժարգոնը,

լիքներ, մարդկանց ճանաչողություն,

կարողանա գաղտնազերծել կոդա-

մարդկանց հետ վարվեցողություն,

վորումը և վերջապես հասկանա բո-

տակտ, խորաթափանցություն և բո-

լոր արհեստների աշխատանքի ու

լոր դեպքերում քաղաքացիական ա-

գործիքների նրբությունները։1

քննիչների

ուղեցույց»

րիություն։ Քննիչն աջ ու ձախ պետք
է վտանգի իր կյանքն ու առողջությունը, երբ գործ է ունենում վտան-

1

Гросс Г. Руководство для судебных следователей,
СПб, 1908

գավոր հանցագործների հետ կամ
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Թեև այս խոսքերն ասվել են
շուրջ 120 տարի առաջ, սակայն
պետք է նկատել, որ այդ օրվանից
պահանջները չեն նվազել, ավելին,
պահանջները շատացել են այնքանով, որքանով փոխվել է կյանքը և
դրանում առաջացել են նոր երեվույթներ

ու

հարաբերություններ։

Պարտադիր պահանջ է դարձել
նաև տեխնիկական ժամանակակից
բազմազան միջոցներին տիրապետելը, գիտության ու տեխնիկայի
արդի նվաճումներին քաջածանոթ
լինելը, 21-րդ դարին բնորոշ այլևայլ

կան է համարում հանճարեղ Գյո-

մանրամասներին տեղյակ լինելը։

թեի խոսքերը. «Ձեռքդ մի մտցրու

Նույն Հանս Գրոսսը քննիչի ան-

մեղվի փեթակի մեջ, իսկ եթե մտց-

ձի հատկանիշների մասին խոսելիս

րել ես` ապա հարվածի՛ր արիա-

նշում է, որ չկա ավելի տխուր և

բար»։

վտանգավոր բան, քան դանդաղա-

Դետեկտիվ ժանրի ճանաչված

շարժ, փոքրոգի և ալարկոտ քննի-

վարպետ Արթուր Կոնան Դոյլի (Sir

չը` նա չի կարող լինել լավ քննիչ,

Arthur

նա պետք է իր համար այլ աշխա-

(1859 – 1930) ստեղծագործական

տանք գտնի։ Ըստ նրա, հաճախ

երևակայության արդյունքում ծըն-

տաղանդն ու երկարամյա աշխա-

ված քննիչի` Շերլոկ Հոլմսի վառ

տանքի փորձը հաջողությամբ փո-

կերպարը, ավելի քան 100 տարի

խարինվում է ընդամենը մեկ հատ-

լավագույն քննիչի չափանիշն է։

կանիշով`

Իրավապահ

Անհնար է պարզել, թե քանի հոգի

աշխատակիցների

են նրա կերպարով ոգևորված որո-

ավյունով։

մարմինների

համար Հանս Գրոսսը բնութագրա-

Ignatius

շել դառնալ քննիչ։
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Conan

Doyle)

րում։ Ճիշտ է այն իրականում նույնքան հետաքրքիր է, բայց ծանր։
Ծանր է ինչպես հոգեբանական,
այնպես էլ ֆիզիկական առումով։
Բազմաթիվ ու բազմապիսի մարդկանց հետ շփվելը, մարդկային ամենատարբեր դաժանություններին
ականատես լինելը, ամենանողկալի
հարաբերություններ բացահայտելը,
օրեր շարունակ չքնելն ու տարրական հանգստի հնարավորություններից չօգտվելը, հանցավոր անձանց ու խմբավորումների հետ անընդհատ շփումներն ու բախումնե-

Շերլոկ Հոլմսի արձանը Էդինբուրգում`
Կոնան Դոյլի ծննդավայրում

րը թույլ մարդկանց համար չեն։ Արդեն բացահայտված հանցագործու-

Դետեկտիվ ժանրը միշտ էլ գրա-

թյունների մասին պատմություննե-

վել է ընթերցողներին, իր խորհըր-

րը լսելիս, թվում է, թե բավականին

դավորությամբ, անհայտը բացա-

դյուրին է գտնել բացահայտման

հայտելու մղումով։ Այդ խորհրդավորությունն

է

քննիչի

բանալին, սակայն իրականում դա

կերպարի

այդպես չէ։

նկատմամբ հետաքրքրություն ա-

Միակ բանը, որ թեկուզ մեծ

ռաջացնում։ Ընդ որում հետաքրքիր

չարչարանքից հետո ձեռք բերե-

են և՛ անհայտները բացահայտելու

լուն պես կորցնում է իր արժեքը`

գործընթացը, և՛ քննության ար-

տեղեկությունն է։ Հենց տեղեկու-

դյունքները։

թյունների

Իրականում սակայն քննիչի աշ-

փնտրման`

անհայտը

բացահայտելու գործընթացն է հե-

խատանքն այնքան էլ ռոմանտիկ

տաքրքրություն հաղորդում քննիչի

չէ, ինչպես ներկայացվում է դետեկ-

մասնագիտությանը, այն դարձնե-

տիվ գրականությունում կամ ֆիլմե-

լով գրավիչ` հոգով ու մտքով խի75

Քննիչն ապրելակերպ է։ Բազ-

զախ մարդկանց համար։ Մարդիկ,
շահեր,

գաղտնիքներ,

մակողմանի զարգացած մարդու

հակասու-

ապրելակերպ։

թյուններ, բախումներ, ճակատագրեր, տխրություն ու երջանկություն,

Քննիչի համար առօրեական, սո-

նաև գաղտնի տխրություն և գաղտ-

վորական դարձած հանդիպումները

նի երջանկություն, հաջողություն-

գործով անցնող տարբեր մարդ-

ներ և անկումներ։ Ահա այն երե-

կանց հետ որքան էլ որ սովորական

վույթների ոչ ամբողջական ու շա-

երևույթ լինեն նրա համար, շատ

րունակելի ցանկը, որ քննիչի ամե-

կարևոր ու հիշվող իրադարձություն

նօրյա աշխատանքի բաղկացուցիչ

են այդ մարդկանց համար։ Միգու-

մասն են կազմում։ Մարդու համար

ցե դա լինի այդ մարդու միակ հան-

բնազդի աստիճանի գայթակղիչ է

դիպումը քննիչի հետ իր ամբողջ

ուրիշի գաղտնիքներին տիրանալու

կյանքի ընթացքում։ Ինչպիսին որ

օրինական հնարավորությունը։

լինի նրան հանդիպած քննիչը, այդ-

Իրավաբանորեն գրագետ քննիչն

պիսին է լինելու այդ մարդու տպա-

ու որակյալ քննիչը բնավ նույնը չեն։

վորությունը քննիչների և ընդհան-

Չնայած, որ առաջինը երկրորդի

րապես քննչական համակարգի և

կայացման համար կարևոր պայման

իրավապահ մարմինների մասին։

է։ Առանց քննիչի աշխատանքը սի-

Ուստի այս առումով կարևոր է մըշ-

րելու, հնարավոր չէ անգամ մեկ օր

տապես քննիչի կերպարի մեջ լինե-

քննիչ աշխատել։ Քննիչ դառնալու

լը թե՛ աշխատանքում, թե ՛ աշխա-

համար նախ պետք է անձամբ սըր-

տանքից դուրս։

տանց ցանկանալ, ձգտել դրան և ոչ

Նույնիսկ, 19-րդ դարի հայտնի

երբեք հետևել ինչ որ մեկի ցանկու-

ռուս իրավաբաններից Ա.Կվաչեվս-

թյանն ու հորդորին։ Քննիչի աշխա-

կին իր աշխատություններից մեկում

տանքն ապաշնորհ մարդու համար չէ։

այն ծայրահեղ կարծիքն է հայտնում, որ քննությունն արվեստ է, որին տիրապետում են կամ չեն տիրապետում, այն սովորել հնարավոր
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չէ, քննիչ պետք է ծնվել և հնարա-

նիշ, ընդունակություն, որոնք միա-

վոր չէ դառնալ։

վորվելով մեկ անձի մեջ, ձևավո-

1

Հետաքրքրական է, որ նշված

րում

են

քննիչ-հետազոտողին:

տեսակետն ըստ էության արտացո-

Դրանք են. հետաքրքրասիրությու-

լում է Չեզարե Լոմբրոզոյի տեսու-

նը, հոգեբանության իմացությունը,

թյան նույնատիպ էությունն այն ա-

տրամաբանությունն ու վերլուծու-

ռումով, որ վերջինս էլ գտնում էր,

թյունը և տեղեկացվածությունը:

որ հանցագործ ծնվում են և ոչ թե

Հետաքրքրասիրությունը

են-

դառնում։ Այս դատողություններն

թադրում է բազմաթիվ անհայտնե-

արվել են գրեթե նույն ժամանակա-

րը բացահայտելու, ամեն ինչի մա-

հատվածում։

սին իմանալու ձգտում:

Ավելի

ուշ

Ֆրիդրիխ

Նիչշեն

Հոգեբանության

գաղտնիքնե-

պետք է կարծիք հայտնի այն մա-

րին

սին, որ հանցագործն ուժեղ մարդու

թյունն է հասկանալ դիմացինին,

տեսակն է` անբարենպաստ պայ-

գնահատել նրան, ազդել նրա մտա-

մաններում։ Դժվար չէ նկատել, որ

ծողության և վարքի վրա:

տիրապետելը

ընդունակու-

այդ «ուժեղ մարդու» համար անբա-

Տրամաբանությունն ու վերլու-

րենպաստ պայմաններ ստեղծողը`

ծությունը փաստերը, իրավիճակը,

քննիչը, պետք է առավել ուժեղ լի-

իրականությունն ու մարդկանց ճա-

նի, որպեսզի կարողանա նրա հա-

նաչելու և տարբեր իրավիճակնե-

մար անբարենպաստ պայմաններ

րում ճիշտ կողմնորոշվելու ու եզրա-

ստեղծի։

հանգման գալու հատկանիշն է:

Ինչևէ,

Տեղեկացվածությունը

ծայրահեղականությունը

ենթադ-

երբեք մարդկանց օգուտ չի տվել`

րում է բազմակողմանի զարգացա-

ինչպես նաև այս դեպքերում։

ծություն, ինտելեկտուալ բարձր մա-

Քննիչի մասնագիտությունն իր

կարդակ, գիտելիքների բավարար

մեջ ներառում է մի քանի հատկա-

պաշար բոլոր ոլորտներից և գիտության ճյուղերից:
Քննիչն իր անձնական ընդունա-
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ընթացում, որ կոչվում է նախա-

րելու

ընդունակությամբ։

Քննիչի

քննություն։

աշխատանքը դուրս է նման ուշադրությունից։ Նա իր ամենօրյա, ոչ

Քննության առարկաները յուրաքանչյուր առանձին դեպքում տար-

հրապարակային

գործունեության

բեր իրադարձություններ են, կապ-

ընթացքում ընկղմված է իր փաս-

ված անձնական կամ ծառայական

տաթղթերի, իր մտորումների, իր

հարաբերությունների հետ, կարիք է

անհայտների մեջ։ Նրա ապրումնե-

առաջանում

խորապես

ճանաչել

րի, գործի հաջողության ու անհա-

մարդկանց,

նրանց

անձնական

ջողության մասին տեղյակ են լինում

Նույն

շատ քչերը, հիմնականում անմիջա-

քննիչը միաժամանակ կարող է վա-

կան ղեկավարները կամ գործըն-

րույթում ունենալ և՛ սպանության, և՛

կերները։ Շատ հաճախ քննիչի տա-

հափշտակության, և՛ տրանսպոր-

ղանդավոր աշխատանքի արդյուն-

տային

քում դափնիները բաժին են հաս-

կյանքը,

բնավորությունը։

հանցագործության,

բռնաբարության,

և՛

և՛

նում այլոց։

բժշկական

սխալի վերաբերյալ քրեական գոր-

Կարևորը, որ պետք է ունենա

ծեր։ Դա իր հերթին ենթադրում է

կյանքում ամեն ինչի հանդիպող

բազմապիսի շփումներ և հարաբե-

քննիչը, դա հավատն է մարդու

րությունների

փոփոխու-

նկատմամբ։ Աշխատանքի բնույթը

թյուններ, որոնք կապված են լուրջ

չպետք է քարացնի նրա հոգին ու

հոգեբանական դժվարությունների

զգացմունքները։ Թերևս կա մի թե-

հետ։ Դրանք հեշտությամբ հաղթա-

րություն, որը ժամանակի ընթաց-

հարելուն օգնում է միայն քննիչի

քում ձևավորվելով, կարող է լուրջ

նվիրվածությունը` իր չափազանց

հոգեբանական

հետաքրքիր ու ազնվաբարո մաս-

առաջացնի քննիչի հոգեբանությու-

նագիտությանը։

նում։ Դա կասկածամտությունն է,

կտրուկ

խեղաթյուրումներ

Հանրությունը կարող է հիանալ

որ որոշ դեպքերում համարվում է

ոստիկանի ճարպկությամբ, դատա-

մասնագիտական թերություն։ Հան-

խազի բոցաշունչ ճառով կամ դա-

ցագործների

տավորի` դատը վարպետորեն վա-

շփումները չպետք է հիմք տան
78

հետ

երկարատև

քննիչին յուրաքանչյուր մարդու մեջ

1926 թվականին Վլադիմիր Գրոմո-

փնտրել հանցագործի։ Սա իր հեր-

վը գրում է, որ քննիչի կողմից գոր-

թին կարող է առաջացնել մեղա-

ծի նկատմամբ մոտեցումն առանց

դրական թեքում քննիչի գործունե-

ստեղծագործական

ության մեջ, ինչն անթույլատրելի է։

զուտ մակերեսային, բյուրոկրատա-

Քննիչի` դատավարության մասնա-

կան և արհեստագործական վերա-

կից որևէ կողմում ներգրավված չլի-

բերմունքով`չի

նելու կարևորության մասին կխո-

հանջվող արդյունքները և չի կարող

սեմ առանձին կարգով։ Որոշակի

օգնել քննիչին պարզել ճշմարտու-

հատկանիշների ամբողջությունն է

թյունը գործով և բազմակողմանի ու

քննիչի աշխատանքին մասնագի-

լրիվ լուսաբանել այն։

տության բնույթ տալիս: Քննչական
աշխատանքի

աշխատանքի,

կարող

տալ

պա-

1

Առանց ստեղծագործական մո-

առանձնահատկու-

տեցման հնարավոր չէ վերարտա-

թյունների մասին խոսելով` անհնար

դրել ընկալված իրականությունը,

է մատնանշել միայն մեկ հատկա-

արձանագրել ընկալումը, մտածել`

նիշ, որով այն տարբերվում է մյուս-

թե որտեղից պետք է ձեռք բերել

ներից: Այդուհանդերձ այն ունի իր

հերթական ապացույցը, ընդհան-

առանձնահատկությունները,

չնա-

րացնել ձեռք բերված ապացույցնե-

յած որ առանձին հատկանիշներ և

րը, ստուգել, վերլուծել ու գնահա-

առանձնահատկություններ

կարող

տել դրանք, անել եզրահանգումներ

են ինքնուրույն կերպով դրսևորվել

և այդ ամենը արտացոլել նախա-

նաև այլ մասնագիտություններում:

քննության վերջնական դատավա-

Նախ և առաջ, քննիչի մասնագիտությունը

րական փաստաթղթում` լինի դա

ստեղծագործական

մեղադրական եզրակացություն, թե

բնույթ ունի։ Այն ենթադրում է շա-

վարույթը կարճելու մասին կամ այլ

րունակական փնտրտուք, հետազո-

որոշում։

տություն, մտածողություն, տրամա-

Իրավաբանական և իրավաբա-

բանություն, վերլուծություն, համադ-

նական հոգեբանության գրականու-

րություն և այլն, որոնք ստեղծագործելու նախադրյալներն են։ Դեռևս

1
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Վերլուծենք դրանք առանձին

թյունում արտահայտված կարծիք-

առանձին։

ների ու տեսակետների, ինչպես
նաև քննչական աշխատանքի երկարամյա անձնական փորձի ու ըն-

ՓՆՏՐՈՂԱԿԱՆ

դունված

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

պրակտիկայի վերլուծու-

թյունն ու ամփոփումը հնարավորություն է տալիս առանձնացնել առա-

Փնտրողական գործունեությու-

վել կարևոր նշանակություն ունեցող

նը ենթադրում է հիմնականում քըն-

մի քանի հատկանիշներ, որոնց ամ-

նության առաջին փուլում, ինչպես

բողջությունը ձևավորում է քննիչի

նաև հետագայում քրեագիտական,

մասնագիտությունը,

իսկ

փաստական նախնական տեղեկու-

հնարավորություն տալով վերլուծել

թյունների հավաքումը շրջակա մի-

դրա բուն՝ այդ թվում հոգեբանական

ջավայրից։ Դա առաջին հերթին վե-

էությունը համակարգված ձևով:

րաբերում է դեպքի վայրից, տուժո-

դրանով

ճանաչողական

ղից համապատասխան տեղեկու-

գործընթաց է։ Քննիչի մասնագի-

թյուններ և հետքեր ձեռք բերելուն,

տության հիմքում ընկած է փնտրո-

որը հնարավորություն է տալիս հա-

ղական-հետազոտական

գործու-

վանականության հիման վրա մտո-

նեությունն ու հանցագործություննե-

վի վերակազմել հանցագործության

րի բացահայտման ձգտումը՝ ապա-

պատկերը։ Զննելով դեպքի վայրը,

ցույցների հավաքման, ստուգման

քննիչը փորձում է նախ և առաջ

ու գնահատման միջոցով։

պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել

Քննությունը

Այն

արտահայտվում

է

այնտեղ և ինչ հետքեր են թողել այդ

հինգ

դրսևորումներում.

իրադարձությունները։ Այլ խոսքով՝

1. Փնտրողական գործունեություն

ինչ հետքերով է ապացուցվում այդ

2. Մարդկանց հետ հաղորդակցում

իրադարձության տեղի ունենալու

3. Քննության կազմակերպում

փաստը։ Այդ հարցի լուծման հա-

4. Տեղեկությունների մշակում

մար շատ մեծ նշանակություն ունեն

5. Հանցավորության դեմ պայքար

որոշ

անձնական

հատկանիշներ։

Առաջինը՝ քննիչի ընդունակություն80

ներն են, հետո՝ քրեագիտական գի-

նից, կարևորն անկարևորից տար-

տելիքները, մասնագիտական փոր-

բերելու հատկանիշը պետք է գերա-

ձը, կյանքի փորձը։ Ապացույցների

կայի քննիչի մոտ։

արդյունավետությունը

Օրինակ՝ դեպքի վայրի զննու-

կախված է նաև քննիչի այն գիտե-

թյան ընթացքում, քննիչն ընդհար-

լիքների ծավալից, որոնք վերաբե-

վում է տարբեր առարկաների ու

րում

հանգամանքների

հավաքման

են

առանձին

նյութական

համակցություն-

տեղեկատվական

ների հետ, որոնք կամ կապված չեն

հատկանիշներին, նրա տեղեկաց-

իրար հետ, կամ էլ կապված են այն-

վածության աստիճանից։

պես, որ հնարավորություն չեն տա-

օբյեկտների

Շրջակա միջավայրում՝ օբյեկտիվ

լիս միանգամից գտնել բացահայտ-

իրականությունում, ամեն ինչ և ա-

ման ճանապարհը։ Որպեսզի այդ

մեն ոգ տեղեկատվության կրող է,

անսահմանափակ

տեղեկատվության կրիչ։ Որոշ տե-

գործի նպատակաուղղված, քննիչը

ղեկություններ ակնհայտ են, որոշ-

նախ գործում է ընտրանքային մե-

ները`

թոդներով,

թաքնված։

հանցագործության

Տեղի

ունեցած

միջավայրում

ենթադրություններով,

մտովի կազմում ապացույցների հի-

յուրաքանչյուր

պոթեզային համակարգ։

դեպքում այդ տեղեկությունների մի
մասն է առնչվում դրան, մնացածը
գոյություն ունեն դրանից անկախ։
Քննիչի առջև դրված խնդիրը հենց
կայանում է դրանում, որպեսզի կարողանա քաղել այն տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է քննվող
հանցագործությանը, որոշակի կապ
ունի դրա հետ։ Դա կարող է ստաց-

Դեպքի վայրի զննության ժամա-

վել ինչպես անմիջապես մեկ փոր-

նակ քրեագիտական դիտողակա-

ձից, այնպես էլ մի քանի փորձերից

նությունը՝ իրավիճակի հավասա-

հետո։ Գլխավորը չափից ավել չշեղ-

րաչափ,

վելն է։ Գլխավորը երկրորդակա-

մտածված ընկալումն է։ Հոգեբա81

նպատակաուղղված,

նության մեջ այն կոչվում է դիտար-

ձանագրությունները աչքի են ընկ-

կում։ Որպեսզի այն լինի առավելա-

նում կազմակերպվածությամբ և բո-

գույնս

է

վանդակային հիմք ունեն, մինչդեռ

կանոններ։

ցածր մակարդակի քննիչների կազ-

Մինչև զննությունն սկսելը անհրա-

մած արձանագրություններում ըն-

ժեշտ է ընդհանուր պատկերացում

դամենը առկա առարկաների նկա-

կազմել կատարվածի մասին։ Թեև

րագրություն է՝ կանոնակարգված

նախնական

ձևով

արդյունավետ,

պահպանել

որոշակի

պետք

տեղեկությունները

կամ

տարերային։

Քննիչի

շատ դեպքերում լինում են հակա-

գործունեության ստեղծագործական

սական և հետագայում կարող են

մոտեցումը պետք է սկսվի հենց այս

չհաստատվել,

այնուամենայնիվ

փուլից։ Այստեղ է թաղված հանցա-

դրանք հնարավորություն են տալիս

գործության բացահայտման բանա-

քննիչին պլանավորել զննությունը,

լին. քննիչի անձնական հատկա-

մտովի

նիշներից և փորձառությունից է

կազմել

տեղի

ունեցածի

կախված

պատկերը՝ մոդելը։

այն

օբյեկտների

ա-

ռանձնացումն ու կարևորումը, որոնք հանդիսանում են քրեագիտական տեղեկության կրիչներ։
Հաճախ, բազմադրվագ գործերով,
անհրաժեշտ է լինում վեր հանել
նման օբյեկտների մի քանի խմբեր,
որոնք առանձին տեղեկությունների
կրողներ են տարբեր դրվագներով։
Դեպի հանցագործության բացահայտումը առկա է առնվազն մեկ,

Անձնական պրակտիկայում հա-

իսկ շատ դեպքերում նաև մի քանի

րյուրավոր դեպքի վայրերի զննությունների

ճանապարհ։ Անհրաժեշտ է գտնել

արձանագրությունների

այն, հենց վերոհիշյալ կրիչների մի-

ուսումնասիրությունները ցույց են

ջոցով։ Սա է քննիչի մասնագիտու-

տվել, որ բանիմաց, պրոֆեսիոնալ

թյան էությունը։

քննիչների կողմից կազմված ար82

հիմնական

հետ շփվելու, հաղորդակցվելու մի-

ակտիվաց-

ջոցով։ Այն իրականացվում է հար-

նում է բոլոր հոգեկան գործընթաց-

ցաքննությունների միջոցով։ Հար-

ների կենտրոնացումը հանցագոր-

ցաքննությունը մտքի պայքար է, ո-

ծության բացահայտման և հետքե-

րի ընթացքում լուծվում է հար-

րի հիման վրա անցյալի իրադար-

ցաքննվողի կամ այլ անձանց ճա-

ձությունների վերականգնման հա-

կատագրերը։ Այդ պայքարում քննի-

մար։ Դրան հաջորդում է հենման

չը կարող է հաղթել միայն հոգեբա-

կետերի հայտնաբերումը։ Հենման

նության ոլորտի որոշակի գիտելիք-

կետ եմ համարում այն իրերն ու

ների,

հանգամանքները,

տակտիկայի,

Հանցագործության
պատկերի

ընկալումը

որոնք

ապա-

հարցաքննության

ճիշտ

հարցաքննության

ցուցման կարիք չեն զգում և դրանք

վարման հնարքների ու վարպետու-

կարելի է համարել անփոփոխ ելա-

թյան շնորհիվ։ Քննիչը պետք է կա-

կետային տվյալներ, ամբողջ քննու-

րողանա կազմակերպել իր հոգե-

թյան

վրա

կան վիճակը, ղեկավարել իր կա-

պետք է կառուցվի հետագա քննու-

մային և զգացմունքային դրսևո-

թյունը։

րումները,

ընթացքում։

Դրանց

Յուրաքանչյուր

դեպքում

ինչպես

նաև՝

օրենքի

պետք է հայտնաբերել առնվազն ե-

սահմաններում

ղեկավարել

նաև

րեք նման ելակետ։ Այս ամենը պա-

հարցաքննվողի զգացմունքները։
Վերոհիշյալ երկու գործընթաց-

հանջում է բարձր մակարդակի դի-

ներում ձեռք բերված բոլոր տեղե-

տողականություն։

կությունները քննիչը պետք է օրենՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ

քով սահմանված կարգով գրավոր

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ

արձանագրի։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ քննիչը տիրապետի

Մարդկանց

հետ

հաղորդակ-

գրավոր խոսքին, կարողանա իր

ցումը ենթադրում է հանցագործու-

տեսողական, լսողական և այլ ըն-

թյունների բացահայտման համար

կալումները վերածել գրավոր շա-

անհրաժեշտ

րադրանքի։

տեղեկատվության

ձեռք բերումը մարդկանցից՝ նրանց
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Ականավոր ռուս իրավաբանա-

գործի կամ գործի համար նշանա-

կան հոգեբան Վ.Վասիլևը մարդ-

կություն ունեցող, իրեն հայտնի տե-

կային հազարավոր մասնագիտու-

ղեկությունների հնարավորինս մեծ

թյուններն ըստ հոգեբանական ա-

ծավալ։

ռանձնահատկությունների՝

դասա-

Քննիչի և հարցաքննվողի համա-

կարգում է աշխատանքի գործըն-

գործակցումը մեծ հաշվով կախված

թացի վրա ազդեցության օբյեկտի

է նրանց միջև հոգեբանական շփ-

հիման վրա։ Դրանք բաժանում է

ման, փոխվստահության մակար-

երկու

պայմանականորեն

դակից։ Փորձառու քննիչները ին-

դրանք կոչելով «մարդմեքենա» և

տուիցիայով և գիտակցաբար փո-

«մարդմարդ»։

խմբում

փոխում են զրույցի չափանիշները,

դասվում են տեխնիկական մասնա-

կիրառում են այս կամ այն տակտի-

գիտությունները, իսկ երկրորդում՝

կական ու հոգեբանական թույլատ-

մանկավարժը, բժիշկը, դերասանը

րելի հնարքը, հաշվի առնելով հար-

և այլն։ Բնականաբար քննիչի մաս-

ցաքննվողի անհատական առանձ-

նագիտությունը ևս այս խմբի կազ-

նահատկությունները։ Հարցաքննու-

մում է։1 Այս առումով կարևոր նշա-

թյունը մտքերի պայքար լինելով

նակություն ունի քննիչի հաղոր-

հանդերձ՝ պայքար է ճշմարտու-

դակցման

ընդունակությունների՝

թյան համար։ Առանց հոգեբանա-

զրուցակցի

բարձր

կան գիտելիքների, քննիչը չի կա-

խմբի,

Առաջին

մակարդակը,

րող հաղթանակել այդ պայքարում։

քանզի յուրաքանչյուր զրույց, շփում,

Այս պահին իմ առջև խնդիր չեմ

հարցաքննություն, տեղի է ունենում

դրել

բարդ իրավիճակում։

բացահայտել

տարատեսակ

իս,

հոգեբանական հնարքներն ու մի-

հարցաքննվողի հոգեկան այնպիսի

ջոցները, որոնք սովորաբար կի-

իրավիճակի ստեղծումն է, որը հնա-

րառվում են քննիչների կողմից, սա-

րավորություն կտա նրանից ստա-

կայն նշեմ, որ դա առանձին ուսում-

նալ

նասիրության և բավականին հե-

Հարցաքննությունն,

հանցագործության,

ըստ

հանցա-

տաքրքիր թեմա է։ Ի դեպ, հոգեբանական ու իրավաբանական գիտու-

1
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թյուններում

հոգեբանական

բոլորի մոտ առաջացնի ոգևորու-

թույ-

լատրելի հնարքներ են համարվում

թյուն՝

միասնական

նպատակին

այն դրսևորումները, որոնց դեպ-

հասնելու համար։ Քրեադատավա-

քում դիմացինը, տվյալ դեպքում

րական

հարցաքննվողը, ունի իր վարքա-

համաձայն, տարբեր իրավապահ

գծի ընտրության հնարավորություն։

մարմինների

Նրան հոգեբանական փակուղում

համագործակցության

դնելն անթույլատրելի է, ապօրինի և

պաշտոնական ղեկավարը հենց քն-

նույնիսկ քրեորեն պատժելի և հա-

նիչն է։ Օրենքը նրան է լիազորել

մարվում է հոգեբանական բռնու-

կատարման

թյուն։

հանձնարարություններ

օրենսդրության

նորմերի

աշխատակիցների

համար

տաքննության

դեպքում

պարտադիր
տալ

մարմիններին։

հեԵվ

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ընդհանրապես, քննիչն է որոշում

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

համագործակցել, թե ոչ և եթե այո,
ապա ում հետ և ինչ ծավալով։ Շատ

Քննության

կազմակերպումը

դեպքերում մարդիկ քննիչի անձով

ենթադրում է քննությանը ներգրավ-

են պայմանավորում, թե արդյո՞ք

ված տարբեր մարդկանց՝ իրավա-

կբացահայտվի

պահ մարմինների օպերատիվ աշ-

նը, թե ոչ։ Իրավապահ մարմիննե-

խատակիցների, քննիչների և այլ

րի

անձանց գործունեության կազմա-

կամ դժկամությամբ են աշխատում

կերպում։ Այն պահանջում է բարձր

այս կամ այն քննիչի հետ, կապված

կազմակերպվածություն,

կոնկրե-

նրանց անձնական հատկանիշնե-

տություն։ Քննիչը պետք է կարողա-

րից։ Առանձնապես ծանր հանցա-

նա արագորեն միավորել և կազմա-

գործությունների քննության պրակ-

կերպել բոլոր այդ մարդկանց, սահ-

տիկան ցույց է տալիս, որ դրանց

մանի

յուրաքանչյուրի

բացահայտման գլխավոր գրավա-

տեղն ու անելիքը, հաշված րոպենե-

կանը իրավապահ մարմինների ար-

րի ընթացքում ստեղծի կուռ կոլեկ-

դյունավետ համագործակցությունն

տիվ, բոլորին ենթարկի իր կամքին,

է՝ քննիչի գլխավորությամբ։ Քննի-

նրանցից
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հանցագործությու-

աշխատակիցները

հաճույքով

չը հանդես է գալիս որպես մի բարդ

պահ մարմինների տարբեր մակար-

կոլեկտիվի ղեկավար, որն իր գոր-

դակի (նկատի ունեմ և պաշտոնը և

ծունեությունն

է

ինտելեկտը) ղեկավարներ։ Նրանք

ծանր ու նույնիսկ էքստրեմալ պայ-

փաստացի ներգրավված չլինելով

մաններում։

քննչական

իրականացնում

գործողությանը,

նույ-

նիսկ խանգարել են իրենց ներկայությամբ,

ինչպես

ենթակաների

մոտ ավելորդ լարվածություն առաջացնելով, այնպես էլ առանց քննիչի հետ համաձայնեցնելու տարաբնույթ հանձնարարություններ տալով կամ ընդհուպ հանցագործության հետքերը փչացնելով և դեպքի
վայրի վրա այլ ներգործությամբ։
Քննիչի

այս

ընդունակությունը

Ասվածը բազմաթիվ փաստական

առավել կարևոր նշանակություն ու-

հիմքեր ունի, երբ օպերատիվ աշ-

նի քննության սկզբնական փուլում՝

խատողներն

դեպքի վայրի զննության ժամանա-

քերն են թողել դեպքի վայրում, իրե-

կից սկսած։ Քննչական գործողու-

րի հետ սխալ աշխատելու պատճա-

թյունն

խմբում

ռով, հետագայում թյուրիմացության

չպետք է լինեն վեճեր անձնական

մեջ գցելով քննությանը։ Ստիպված

հեղինակության կամ դիրքի վերա-

ենք եղել մի ամբողջ օպերատիվ

բերյալ։ Բոլորը պետք է ենթարկվեն

կազմից

քննիչին, կատարեն նրա ցուցումնե-

դեպքի

րը։ Պրակտիկայում հաճախ, ա-

մատնահետքերը

ռանձնապես ծանր կամ հնչեղու-

թողնված լինելը հերքելու համար։

թյուն ունեցող հանցագործություն-

Ականատեսն եմ եղել, երբ ոստիկա-

ների գործերով դեպքի վայրի զն-

նության բարձրաստիճան պաշտո-

նությանը ներկա են գտնվել տար-

նատար անձը, փողոցում կատար-

բեր գերատեսչությունների, իրավա-

վող դեպքի վայրի զննության ըն-

իրականացնող
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իրենց

մատնահետ-

մատնահետք
վայրում

վերցնել,

հայտնաբերված
նրանց

կողմից

թացքում գտնվելով դեպի դեպքի

գերատեսչությունների ներկայացու-

վայր մուտքն արգելափակող ժա-

ցիչների գերատեսչական շահերով։

պավենից ներս, իր ծխած ծխախո-

Քննիչի ունակություններից է կախ-

տի ծխուկը գցել է գետնին, սակայն

ված այդ հակասությունները հնա-

ի պատիվ իրեն, շտկել է սխալը, զն-

րավորինս վաղ փուլում վերացնելը՝

նություն կատարող քննիչի դիտո-

միասնական նպատակի գաղափար

ղությունից հետո։ Նման իրավի-

ձևավորելը։

ճակներ չեն առաջանա, եթե իրա-

Կազմակերպչական գործունեու-

վապահների (թող տարօրինակ չհն-

թյան հիմքը, իրականության մեջ

չի ասածս) իրավագիտակցությունը

ճիշտ կողմնորոշվելու, մարդկանց

գտնվի պատշաճ մակարդակի վրա։

ընդունակություններն ու հնարավո-

Իսկ

րությունները արագ ճանաչելու ու-

դրա

համար

ժամանակ

է

նակությունն է։ Տաղանդավոր կազ-

պետք։
Հոգեբանների կողմից հիմնա-

մակերպիչը նույնիսկ «անելանելի

վորվել է, որ այն խումբը, որը բաղ-

վիճակներում» գտնում է ելքը, քան-

կացած է խելացի, փորձառու և տա-

զի

ղանդավոր մարդկանցից և ստեղծ-

Կազմակերպչական

վել է կարևոր խնդիր լուծելու հա-

ները և հատկանիշները կարելի է

մար, կարող է չկատարել իր առջև

զարգացնել մասնագիտական գոր-

դրված խնդիրը, երկու կամ ավելի

ծունեության ընթացքում, հասցնել

անձանց

ավելի բարձր մակարդակի՝ նույ-

պայքարի

միջև

առաջնորդության

պատճառով։

չկան

նիսկ

Պատկե-

անելանելի

վիճակներ։

ունակություն-

կատարելության,

սակայն

րացնել է պետք քննիչի վիճակը,

դրա համար պետք է նախ ունենալ

հայկական իրականության մեջ, որ-

այն, քանզի դա ձեռքբերովի ունա-

տեղ խելացի, փորձառու ու տա-

կություն չէ։

ղանդավոր մարդկանց պակաս եր-

Իսկ եթե ընդդիմախոսները կվի-

բեք չի եղել։ Նույն դեպքի վայրի

ճարկեն իմ այս կարծիքը, ապա

զննության դեպքում նույնպես շա-

նշեմ, որ այդ դեպքում՝ կազմակեր-

հերի բախումները գրեթե միշտ առ-

պիչ դառնալու համար անհրաժեշտ

կա են, պայմանավորված տարբեր

են հետևյալ հատկանիշները.
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նպատակասլացություն,

քրեադատավարական

կազմա-

օրենսդրու-

կերպվածություն, պատասխանատ-

թյամբ։ Սակայն դրանք ճիշտ ու ար-

վության զգացում, աշխուժություն,

դյունավետ

համառություն,

պահանջկոտու-

բացի գիտելիքների որոշակի պա-

թյուն, հնարամտություն, գաղտնա-

շարից, անհրաժեշտ է նաև ունենալ

պահություն, արժանապատվության

ինտուիցիա և երևակայություն։

զգացում,

զսպվածություն,

իրագործելու

Փիլիսոփայական

ինք-

համար,

առումով

նաքննադատություն, ստեղծագոր-

քննության արվեստը՝ մանրուքնե-

ծական մոտեցում, անկախություն։

րը տեսնելու և հասկանալու ունակությունն է։ Մանրուքները տեսնե-

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

լու համար պետք է կարողանալ

ՄՇԱԿՈՒՄ

բարդը

տրոհել

մանրերի,

իսկ

նրանք էլ իրենց հերթին՝ մանրուքՏեղեկությունների

մշակման

ների։ Սա է հանցագործությունների

համար էական նշանակություն ունի

բացահայտման բանալին։ Այս հա-

քննիչի ինտելեկտուալ մակարդա-

մոզմանը եկել եմ երկար տարիների

կը։ Ժամանակակից քննիչը պետք է

պրպտումների արդյունքում, օրեցօր

տեղյակ լինի գրեթե ամեն ինչից,

ավելի շատ բան իմանալով բնու-

գիտության բոլոր ճյուղերից, առնը-

թյան ու մարդու մասին, հասկանա-

վազն միջին ճանաչողական մա-

լով, որ բնության մեջ ամեն ինչ

կարդակով։ Ամբողջ ելակետային

հստակ համակարգված է և չկա

տեղեկությունները քննիչը մտովի

ոչինչ բարդ ու անհասկանալի։ Տրո-

համադրում է տվյալ հանցագործու-

հի՛ր և կհասկանա՛ս։

թյան

ապացուցման

առարկայի

Վարկածների մշակումը տեղե-

հետ։ Այդ համադրության հաջողու-

կությունների մշակման փուլ է, որի

թյունը և եզրահանգումը ուղղակիո-

ժամանակ կարևոր նշանակություն

րեն կախված են քննիչի մտավոր

ունեն քննադատական մոտեցումն

ընդունակությունների զարգացման

ու անկանխակալ մտածողությունը,

աստիճանից։ Ապացուցման ընդհա-

առանց որոնց քննիչը չի կարող

նուր կանոնները սահմանված են

օբյեկտիվ լինել։ Դրանց բացակա88

յությամբ առաջ քաշված վարկած-

ղեկատվական բազաներում, որոնց

ները

ներկայիս

հղի

են

վտանգավոր

թվայնացված

տարբե-

արդյուն-

րակները հնարավորություն են տա-

քում կարող են լինել չհիմնավոր-

լիս րոպեների ընթացքում ստանալ

ված մեղադրանքներ ու անձանց

ցանկացած

անհիմն

պատասխա-

անձնագրային տվյալների, նրա ըն-

նատվության ենթարկելու փաստեր։

տանեկան դրության, դատվածու-

Արիստոտելյան գաղափարն այս-

թյան, սեփականության, տնտեսա-

տեղ տեղին է. «Կասկածներն իմաս-

կան գործունեության, հանրապե-

տության սկիզբն են»։

տությունից ել ու մուտ կատարելու և

հետևանքներով,

որոնց

քրեական

տեղեկություն

անձի

մանրա-

այլ փաստերի վերաբերյալ։ Նրա

մասն կխոսեմ առանձին կարգով`

կենցաղավարության ու շփումների

«Նախաքննության

մասին տեղեկություններ կարելի է

Վարկածների

մասին

պլանավորում»

ստանալ նրա հեռախոսի կամ հա-

գրքում։
կարևոր

մակարգչի զննությամբ` ընդսմին,

նշանակություն ունի տեղեկության

ֆիքսելով ցանկացած պահին նրա

ստացման համար ճիշտ աղբյուրի

գտնվելու վայրը։ Անձի վերաբերյալ

ընտրությունը։ Պետք է կոնկրետ

առավել նեղ անձնական տեղեկու-

գործի հանգամանքներից ելնելով

թյունների կրողներ են տաքսու վա-

որոշել, թե ինչ կարգի տեղեկությու-

րորդները,

նը, ինչ աղբյուրից պետք է ստաց-

վարսավիրները, որոնք միշտ հան-

վի։ Օրինակ` որևէ գիտության ճյու-

դիսացել

ղի կամ ոլորտի մասին տեղեկու-

տաքրքրություն ներկայացնող ան-

թյունները պետք է փնտրել մասնա-

ձինք։ Հաշվի է առնվում նրանց`

գիտական գրականությունում կամ

մարդկանց հետ շփումների լայն

ոլորտը կարգավորող նորմատիվ ի-

շրջանակը և քննության համար հե-

րավական, գերատեսչական ակտե-

տաքրքրություն ներկայացնող ան-

րում։ Կոնկրետ մարդու մասին ընդ-

ձանց կենցաղի մանրամասներին

հանրական

տեղեկությունները

սովորաբար նրանց իրազեկ լինելու

պետք է փնտրել տարատեսակ տե-

հանգամանքը։ Զարմանալի ճշտու-

Այս

առումով

խիստ
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մարմնավաճառները,
են

օպերատիվ

հե-

թյամբ նրանք նշում են իրենց հա-

գով` որպես տեղեկատվության աղ-

ճախորդների

բյուրների։

նախասիրություննե-

րը, բնավորությունների առանձնահատկությունները, նրանց մտերիմ-

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ

ների ու թշնամիների շրջանակը և

ՊԱՅՔԱՐՈՂԻ ԿԵՐՊԱՐ

ընդհանրապես

վարքը։

Նրանք
Հանցավորության դեմ պայքա-

նաև հեշտությամբ նկատում են արիրենց

րողի կերպարը քննիչի մասնագի-

հաճախորդի կյանքում ու վարքում։

տության սոցիալական կողմն է։

Ի դեպ, հենց այդ սովորականի ու

Որևէ վարչական տարածքի քննիչն

արտառոցի բացահայտումը շատ

այդ տարածքում հանցավորության

դեպքերում տանում է հանցագոր-

դեմ պայքարի գործի կազմակեր-

ծությունների բացահայտման ճիշտ

պիչն է, որի հիմնական առաքելու-

ճանապարհով։ Օրինակ` սովորա-

թյունն այդ առումով հանցավորու-

բար խնայողությամբ ծախսեր կա-

թյունը ծնող պատճառներն ու պայ-

տարողի մոտ հանկարծակի շռայ-

մանները բացահայտելն է ու վե-

լությունը չի կարող վրիպել վերո-

րացնելը։ Այս դրսևորումը քննիչի

հիշյալ մարդկանց ուշադրությունից։

կերպարի անբաժանելի մասն է։

Հատկանշական է նաև նշված կա-

Աշխատանքից դուրս գտնվելը, որոշ

տեգորիայի անձանց կապերը ի-

ժամանակով

րենց

պարտականություններից

տառոց

հանգամանքներն

գործընկերների

հետ,

որը

աշխատանքային
ազատ

հնարավորություն է տալիս տեղե-

լինելը չի նշանակում, որ նա դադա-

կատվության տարածմանը։ Նրանց

րում է հանցավորության դեմ պայ-

հետ աշխատանքը նպատակահար-

քարող լինելուց, մեծ հաշվով։ Շրջա-

մար է իրականացնել ինչպես կոնկ-

պատում նա դիտարկվում է հենց

րետ հանցագործությունների դեպ-

այդպիսին, անկախ նրանից, այդ

քերով, այնպես էլ իրավապահ մար-

պահին նա ձևական առումով կա-

մինների օպերատիվ աշխատակից-

տարում է իր պարտականություն-

ների կողմից` ընդհանրական կար-

ները, թե ուղղակի կնոջ ու երեխաների հետ քայլում է փողոցով։
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Որպես քննիչի մասնագիտությա-

պատկերացնում իրենց կյանքն ա-

նը բնորոշ դրսևորում՝ սոցիալական

ռանց քննության, որոնք քննիչի աշ-

առումով, հանդես է գալիս նաև այն

խատանքին վերաբերվում են որ-

հանգամանքը, որ քննիչն իր էու-

պես անսպառ ստեղծագործական

թյամբ չի կարող լինել պասսիվ դի-

գործունեության՝

տորդ։ Տուն գնալուց հետո ևս նա

քանչյուր

մտածում է կիսատ գործի մասին,

բացահայտմանը։ Նման քննիչը յու-

քննարկում անելիքները, շարունա-

րաքանչյուր նոր գործով ստանում է

կում ստեղծագործել, մտովի լուծում

նոր լիցք, նոր ոգևորություն և ամեն

քննության

ինչ սկսվում է նորից…

խնդիրներ։

Իհարկե,

խոսքը վերաբերվում է այն պրոֆեսիոնալ

քննիչներին,

որոնք

չեն
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գործով

ուղղված

յուրա-

ճշմարտության

ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ
«Հույս և օգնություն» հասարակական կազմակերպությունը «Հայաստանում մարդկանց թրաֆիքինգի և երեխաների շահագործման դեմ պայքարի
կարողությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում հրատարակել է
Ա. Ղամբարյանի և Դ. Թումասյանի հեղինակած «Երեխաների սեռական
անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն ու դրանց վարույթի առանձնահատկությունները» ձեռնարկը:
2016 թվականի փետրվարի 2-ին տեղի է ունեցել ձեռնարկի շնորհանդեսը:
Շնորհանդեսի ընթացքում ձեռնարկի կարևորության մասին ելույթ ունեցան «Հույս և օգնություն» ՀԿ-ի նախագահ Ե.Շատվորյանը, ԱՄՆ պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության (ԹՊԻՀ) բյուրոի ներկայացուցիչ Մ.Հովհաննիսյանը:
Դ.Թումասյանն իր ելույթում հայտնեց, որ ձեռնարկը կազմելու նպատակն է եղել՝ քննիչներին ծանոթացնել սեռական հանցագործությունների
բացահայտման գործում առկա լավագույն փորձին, ավելացնելով, որ ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել իրավագիտության և հոգեբանության մասնագիտություններով ուսուցանվող, ինչպես նաև երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների և դրանց վարույթի առանձնահատկություններով հետաքրքրվող
անձանց համար:

Անուշ Գասպարյան, ՀՀ քննչական կոմիտեի
դեպարտամենտի իրավական ապահովման և
վիճակագրության վարչության գլխավոր մասնագետ

2

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 1:
Հեղինակների խումբ:
Գիտական խմբագիր՝ Ա. Ղամբարյան, Երևան, 2016:
Դասագիրքը գրվել է հեղինակների խմբի կողմից: Գիտական խմբագիրն
է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Ղամբարյանը:
Դասագրքում ներկայացված են ՀՀ քրեական դատավարության ընդհանուր-տեսական հիմքերը և ընդհանուր դատավարական ինստիտուտները:
Դասագրքում նյութը ներկայացված է

2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի

դրությամբ գործող ՀՀ Սահմանադրության և օրենդրության հիման վրա:
Նախատեսված է ուսանողների, քննիչների, ինչպես նաև քրեական դատավարության հարցերով հետաքրքրվող անձանց համար:
2. Гамбарян А.С., Симонян С.А.
Судебное депонирование паказаний
в современном уголовном процессе. М.2016.
Մենագրությունում հետազոտվում է ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծով նախատեսված՝ նախաքննության ընթացքում ցուցմունքների դեպոնացման ինստիտուտը: Մենագրությունում իրականացվել է
տարբեր երկրներում ցուցմունքների դեպոնացման իրավական կարգավորման համեմատական-իրավական վերլուծություն, մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են ցուցմունքների դեպոնացման առանձին տեսակները, քննարկվել
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