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Գիտագործնական և ս$ա%թոդական հանդես

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, պրոֆեսոր
Արթր Ղամբարյան, ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի տեղակալ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հովհաննես Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ թյան,

Հանձնված է տպագր թյան՝ 15.04.2017թ.
Ֆորմատ՝ 70x100 1/16։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 6.5 պայմ. մամ լ։
Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան մ։

սոցիոլոգիայի և իրավ նքի ինստիտ տի պետաիրավական
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
Դավիթ Թմասյան, ՀՀ քննչական կո<տեի
իրավական ապահովման և վիճակագրական վարչ թյան
պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած , դոցենտ
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ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա.Ղամբարյանը 2017 թվականի
փետրվարի 6-ին ընդունել է ԱՄՆ իրավապահ համագործակցության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի բյուրոյի պատվիրակությանը, որի կազմում ընդգրկված են
եղել նաև Լաս Վեգասի ոստիկանության ներկայացուցիչները։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարի, քննության առանձնահատկություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Կողմերը բարձր են գնահատել ՀՀ քննչական կոմիտեի և ԱՄՆ իրավասու
մարմինների միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը, փաստվել է,
որ Քննչական կոմիտեի կողմից իրականացված հետազոտություններն ու կոնկրետ հանցատեսակի վիճակագրության վարումը հնարավորություն է տալիս առավել ամբողջական պատկերացում կազմել ընտանեկան բռնությունների տարածվածության աստիճանի, աշխարհագրության, բնույթի և զոհերի, նպաստող պայմանների մասին, որի պարագայում հնարավոր կլինի բարձրացնել ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունը։
Ա.Ղամբարյանը կարևորել է քննիչների մասնագիտացումը և բարձր գնահատել
Իրավապահ համագործակցության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի բյուրոյի և
Լաս Վեգասի ոստիկանության կողմից փետրվարի 7-10-ը Երևանում իրավապահ
մարմինների աշխատակիցների համար նախատեսված վերապատրատման դասընթացի անցկացումը։
Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել ակտիվ փոխգործակցությունը։
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ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՆԻՍՏ
ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ.
ՐՎԱ ՑՈՒ
ՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱ
ՏԱՐՎԱ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

քննչական կոմիտեում
կոմիտեում տե
ղի է ու
նեցել կոլեգիայի
կոլեգիայի ը
նդլայնված նի
ՀՀ քննչական
տեղի
ունեցել
ընդլայնված
նիստ,
ստ, ո
որը
րը ղեկավարել է ՀՀ ՔԿ նախագահ
նախագահ Աղվան Հովսեփյանը։
Ընդլայնված
2016
թվականին
կատարված
աշխատանք16 թ
վականին կա
տարված աշ
խատանքԸնդլայնվա
ծ կոլեգիան քննարկել է 20
ները,
վերլուծել
հանցավորության
բացահայտումների
ուղշարժընթացը, բա
ցահայտումների ո
ւղնե
րը, վե
րլուծել հան
ցավորության վիճակը,
վիճակը, շարժընթացը,
ղությամբ
Ըստ ոլորտների
ոլորտների կատարված
կատարված աշխաղու
թյյամբ կատարված
կատարված աշխատանքները։
աշխատանքները։ Ըստ
տանքները
տանքները ներկայացրել
ներկայացրել են ՀՀ Ք
ՔԿ
նախագահի
տեղակալներ
Արամ
Թամազյանը,
ղակալներ Ա
րամ Թ
ամազյանը,
Կն
ախագահի տե
Հայկ Գրիգորյանը,
Գրիգորյանը, Վ
Վահագն
Հարությունյանը
Արթուր Ղամբարյանը։
Ղամբարյանը։
ահագն Հա
րությունյանը և Արթուր
Հանրապետությունում
Հանրապետությունում 2016 թ
թվականին
գրանցվել
անցվելլ է 18764
վականին գր
18764 հհանցագործություն՝
անցագործություն՝
դիմաց.
աճելլ ե
են
հիմնականում
պետական ծառ
ծառայուայու2015 թվականի 17.143 դեպքի դիմ
աց. աճե
ն հիմնականո
ւմ պետական
թյան և կառավարման
կառավարման կարգի,
դեմ
կարգի, սեփականության
սեփականության դե
մ ուղղված հհանցագործությունանցագործությունները։
ները։ 4
4,8
,8 տ
տոկոսով
նվազել
ծանր
հանցագործությունները,
տոկոսով
ոկոսով նվ
ազել են ծան
րհ
անցագործություն
յ ները, 20 տո
կոսով աճելլ առանձնապես
հանցագործությունները։
ռանձնապես ծանր հ
անցագործությունները։
եպքերի ա
ռթիվ
Ըստ զեկույցների՝
թվականին
հանցագործությունների
դեպքերի
առթիվ
զեկույցների՝ 2016 թվա
կանին հան
ցագործությունների դ
հարուցված
քրեական
գործերով
հարուցված քր
եական գո
րծերով 91,3 տոկոսով նախաքննությունն
նախաքննությունն իրականացվել
իրականացվել է
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ՀՀ ՔԿ ծառայողների վարույթում, իսկ մնացած 9,7 տոկոսը՝ ՀՔԾ-ի, ԱԱԾ-ի քննչական վարչության և Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության վարույթում։ ՀՀ ՔԿ քննիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմել է` 46.4, իսկ առանձին ստորաբաժանումներում՝ շուրջ 130 քրեական գործ։
Չնայած ծանրաբեռնվածությանը՝ հետևողական քայլեր են ձեռնարկվել ՀՀքնȆնչական կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական գործերով քննության որակը և արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ և քննությունը ճիշտ պլանավորելու,
ճիշտ կազմակերպելու արդյունքում կրճատվել են նախաքննության ժամկետները,
էապես բարելավվել մի շարք հանցատեսակների բացահայտման ցուցանիշները։
Օպերատիվ-որոնողական մարմինների հետ համագործակցաբար ձեռնարկված
միջոցառումների արդյունքում հաջողվել է ապահովել առանձնապես ծանր հանցագործությունների՝ շուրջ 90 տոկոսի բացահայտումը։
Եթե 2015 թվականի ընթացքում մինչև երկու ամիս ժամկետում ավարտվել է
1676 քրեական գործ, ապա 2016 թվականին՝ 1736, միաժամանակ, էապես նվազել
են մեկ տարուց ավելի քննվող քրեական գործերը։
«Քրեական գործերով նախաքննության ընթացքում, օրենքով սահմանված
կարգով, սահմանափակվում են ներգրավված անձանց մի շարք սահմանադրական իրավունքները, և անընդունելի են քննության անհարկի ձգձգումները։
Պետք է հնարավորինս օպերատիվ պարզվեն հանգամանքները և կայացվեն
համապատասխան դատավարական որոշումներ։ Միայն սեղմ ժամկետներում
հանցագործությունների բացահայտումը կնպաստի կատարած արարքի համար պատժի անխուսափելիության հոգեբանության ձևավորմանը»,- նշել է ՀՀ
ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը՝ հանձնարարելով ամենօրյա հսկողություն
սահմանել բազմադրվագ, առանձնակի բարդություն ներկայացնող քրեական գործերի քննության, բացահայտման նկատմամբ։
«Քննչական աշխատանքի թիվ մեկ ցուցանիշը հանցագործությունների բացահայտումն է։ Քննիչն է այն դատավարական անձը, ով ղեկավարում է բոլոր
նրանց գործողությունները, ովքեր իրենց նպաստը պետք է բերեն հանցագործությունների բացահայտման, ապացույցներ ձեռք բերելու, ֆիքսելու գործին։
Հանրության կողմից պահանջը ձեզ է ներկայացվում»,- ասել է Ա.Հովսեփյանը։
Անդրադառնալով քննության ժամկետների կրճատմանը՝ զեկուցողները նշեցին,
որ դրան մեծապես նպաստել են իրականացված կազմակերպական աշխատանքները։ Օրինակ՝ դատարանների որոշումների հիման վրա կապի օպերատորներից
վերծանումներն ստանալու էլեկտրոնային համակարգի ներդրման շնորհիվ վերծա-
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նումներն ստացվում են սեղմ ժամկետներում, որը նպաստում է առաջ քաշված
վարկածներն առավել օպերատիվ ստուգվելուն։
Քննության համար առաջնային խնդիրներից է շարունակում մնալ քրեական
գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու նպատակով
նշանակվող փորձաքննությունների կատարման ժամկետները, առանձին դեպքերում նաև՝ որակը։
Զեկուցվեց, որ 2016 թվականին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի հետ աշխատանքային քննարկումների արդյունքում մշակվել են համագործակցության նոր մեխանիզմներ, որը հնարավորություն է տալիս ավելի սեղմ ժամկետներում և առավել
մատչելի գներով կազմակերպել դատահոգեբանական փորձաքննությունների կատարումը։ Բժշկական համալսարանի մասնագետները պատրաստակամություն են
հայտնել կատարել քրեական գործերով դատահոգեբանական փորձաքննությունների կատարումը: Նշված ամբիոնի մասնագետների կողմից արդեն իսկ իրականացվել է մի քանի դատահոգեբանական փորձաքննություն, որոնց համար պահանջվել է 45 օր, և միայն մեկ դեպքում է տևել 4 ամիս՝ կապված քրեական գործի
բազմածավալ լինելու հետ։
Այդպիսով փաստվեց, որ ԵՊԲՀ-ի հոգեբանության ֆակուլտետի մասնագետների կողմից իրականացված դատահոգեբանական փորձաքննությունների կատարման ժամկետները գոհացուցիչ են: Ներկայումս աշխատանքային քննարկումներ են
իրականացվում մանկավարժական պետական համալսարանի համապատասխան
մասնագետների հետ՝ նրանց ևս փորձաքննությունների կատարմանը ներգրավելու
համար։
«Կազմակերպական, ինչպես նաև քննիչների վերապատրաստման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել, և բոլոր վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ հաջողվում է ապահովել քննության որակի և արդյունավետության բարձրացումը, բայց դա մեզ չպետք է գոհացնի, ինքներս մեզ չպետք
է գովենք, այլ խորությամբ ուսումնասիրենք խնդիրները, վեր հանենք բացթողումները և հետևողական քայլերով շտկենք դրանք։ Պետք է միշտ քննադատաբար մոտենանք մեր աշխատանքներին, քանի որ միայն այդպես կարող ենք
առաջ գնալ, արդյունավետ նախաքննություն ապահովել» - նշել է Ա.Հովսեփյանը:
Բանախոսները նշել են, որ 2016 թվականին ՔԿ վարույթում քննվող քրեական
գործերով կատարված բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննության արդյունքում
մի շարք դեպքերում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել՝ հատուկ սուբյեկտների
կողմից կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ, և այդ գործերն ուղարկ6
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վել են ըստ քննչական ենթակայության՝ ՀՔԾ՝ նախաքննությունը շարունակելու։
Միաժամանակ ՀՔԾ են գործուղվել նաև երեք տասնյակից ավելի քննիչներ՝ խմբի
կազմում աջակցելու նշված քրեական գործերով քննությունն իրականացնելու հարցում։
Քննարկման արդյունքներով՝ ՀՀ ՔԿ նախագահը տվեȊȅ մի շարք հանձնարարականներ՝ կարևորելով հանցագործությունների վերաբերյալ քննչական կոմիտեում
ստացվող հաղորդումներին արագ, օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տալը։
Ա.Հովսեփյանը տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ուշադրությունը հրավիրեȊȅ առաջիկա համապետական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր
ընտրախախտումներին կամ ընտրական գործընթացով պայմանավորված այլ քրեորեն հետապնդելի արարքներին ՀՀ ՔԿ իրավասության սահմաններում արագ և
պատշաճ իրավական գնահատական տալու կարևորության վրա։
«Տեղերում հնարավորինս արագ և սահմանված կարգով պետք է արձագանքեք հնարավոր ընտրախախտումների մասին հաղորդումներին։ Յուրաքանչյուր
դեպք պետք է օպերատիվ դառնա քննության առարկա»,- շեշտել է ՔԿ Նախագահը։
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ
ՄԱՆ ՇԱՐՈՒ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ քննչական կոմիտեն շարունակաբար
շարունակաբար ուշադրության կենտրոնում է պահում երեերեիրավունքների
պաշտպանությանն
խաների իրավո
ւնքների պաշտպանութ
թյյանն առնչվող հիմնախնդիրները:
Հետևողականորեն ապահովելով տուժող, վկա, կասկածյալ և մեղադրյալ անչափահասների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների պատշաճ իրականացումը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեն
կոմիտեն արդեն հասել է որոշակի դրական արդյունքների
այս ոլորտում, սակայն մասնագիտացված քննիչների
արդիխȆնքննիչների առկայությունը ոչ միայն արդի
խȆնդիր է, այլ նաև՝ ժամանակի թելադրանք:
միայն
պետք
տք է լինեն լավ իրավաբաններ, այլ
Մասնագիտացված քննիչները ոչ
ոչ միայն
միայ պե
պետք
հիմունքներին:
ն:
հարակից գիտությունների հիմունքների
պետք է տիրապետեն
տիրապետեն հոգեբանության և այլ հարակից
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի՝
1-Լ հրամահրամահունվարի 16-ի
16-ի թիվ 1-Լ
նախագահի՝ 2017 թվականի հունվարի
նով՝
մաս-նով
վ՝ ՀՀ քննչական կոմիտեում ներդրվել էր անչափահասների դատավարական մաս
նակցությամբ քրեական գործերով
գործերով ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների
քննիչների մասնագիտացասընթաց, որը մեկնար
ման դ
դասընթաց,
մեկնարկվեց
մարտի
17-ից:
կվեց 2017 թվականի մ
արտի 17ից:
8
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ՀՀ քննչական կոմիտեի տարբեր մարմինների և ստորաբաժանումների՝ թվով 21
քննիչներ անցնելու են մասնագիտացված դասընթաց՝ իրավագիտության, հոգեբանության և սոցիալական աշխատանքի համակարգված և համապարփակ գիտելիքներ
ձեռք բերելու նպատակով:
Դասընթացների ընթացքում քննիչներին ներկայացվելու է օրենքի հետ առնչություն
ունեցող և ցանկացած դատավարական կարգավիճակ ունեցող երեխաների հետ վարվեցողության կանոնները, դրանց առանձնահատկությունները: Մասնագիտացման
դասընթացի կազմակերպումն իրականացվում է «Փրոջեքթ Հարմոնի» կազմակերպության հայկական մասնաճյուղի հետ համատեղ՝ ԱՄՆ պետքարտուղարության ֆինանսավորմամբ: Դասընթացն անց է կացվում ոլորտի 7 մասնագետների կողմից: Դասընթացի ավարտին մասնակիցներն անցնելու են թեստավորում և ստանան համապատասխան հավաստագրեր:
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ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆ
ՆՈՒՄՆ ՈՒ ՔՆՆԻՉԸ,
ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱ
ՈՎՔԵՐ ԱՐԺԱՆԱՑԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԻ

2017 թվականի փետրվար
փետրվարի
21-ին
ունեցել
կոլե-ի 21-ի
ն տեղի է ո
ւնեցել ՀՀ քննչական կոմիտեի կոլե
գիայի
գիայի ընդ
ընդլայնված
լայնված նիս
նիստ,
վարել
տ, որը վար
ել է ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը։
Քննարկվել են 2016
Քննարկվել
բացացա2016 թվականին
թվականին կատարված
կատարված աշխատանքները,
աշխատանքները, վերլուծվել
վերլուծվելլ բա
սական և դրական ցուցանիշները։
ցուցանիշները։
վագույն
Տարվա աշ
աշխատանքների
վերլուծությունների
արդյունքում
որոշվել
լավագույն
խատանքների վերլու
ծությունների
յո
յ
ա
րդյունքում որոշ
վելլ են լա
ցուցանիշներ ապ
ցուցանիշներ
ապահոված
ահոված ստորաբաժանումն
ստորաբաժանումն ու քննիչը։
քննիչը։
քննչական կոմիտեի տարվա ստորաբաժանում
ննիչ ճա
նաչելու
ՀՀ քննչական
տարվա
քննիչ
ճանաչելու
ստորաբաժանում և տա
րվա ք
կարգը և պայմանները
պայմանները հաստատվել
կարգը
հաստատվելլ է ՀՀ
Հ քնչական կոմիտեի Նախագահի՝ 2015
թվ
թվականի
ականի հունիսի
հունիսի 11-ի
11-ի թիվ
թիվ 56
56-Լ
-Լ հր
հրամանով։
ամանով։ Ստեղծվել
հանձնաժողով՝ բաղկաՍտեղծվել է հանձնաժողով՝
հանձնաժ
ցած 8 անդամից։
անդամից։
ՔԿ
նախագահի
տեղակալը,
Կ ն
ախագահի տ
եղակալը, իսկ կազմում
ՀՀ Ք
Հանձնաժողովը ղեկավարում է ՀՀ
ընդգրկված
տարածքային
վարչությունների գործունեության
գործունեության վեվեարածք
քային քննչական
քննչական վարչությունների
ընդ
գրկված են տ
րահսկողության
գլխավոր
վարչության
յան գլ
խավոր վա
րչության պետը,
պետը, կազմակերպական-վերլուծական
կազմակերպական-վերլուծական
րա
հսկողությյա
10
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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 2 ծառայող։
«Տարվա ստորաբաժանում» անվանակարգի համար հանձնաժողովին էր ներկայացվել 4, իսկ «Տարվա քննիչ»-ի համար՝ 9 թեկնածություն։
Քննարկելով թեկնածություններից յուրաքանչյուրի կողմից քննված քրեական
գործերի և նախապատրաստված նյութերի ցուցանիշներն ու արդյունքները՝ հանձնաժողովը քվեարկությամբ «Տարվա ստորաբաժանում» է ճանաչել ՀՀ ՔԿ Արարատի մարզային քննչական վարչությանը, իսկ «Տարվա քննիչ»՝ ՀՀ ՔԿ Երևանի
քննչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն քննչական բաժնի ավագ քննիչ
Սուրեն Մանուկյանին. վերջիններս, ինչպես նաև տարվա ընթացքում լավագույն
ցուցանիշներ արձանագրած մի շարք այլ աշխատակիցներ պարգևատրվեցին գերատեսչական պարգևներով։
Շնորհավորելով խրախուսվողներին՝ ՀՀ ՔԿ նախագահ Աղվան Հովսեփյանը
շնորհակալություն հայտնեց բարեխիղճ աշխատակիցներին՝ իրենց ամենօրյա գործունեությամբ արդարադատության իրականացմանը նպաստելու համար։ Միաժամանակ Ա.Հովսեփյանը գոհունակությամբ արձանագրեց, որ 2015 թվականի արդյունքներով «լավագույն ստորաբաժանում» ճանաչված Կոտայքի մարզային
քննչական վարչությունը 2016 թվականին ևս շարունակել է արդյունավետ աշխատանքը, պահպանել դրական ցուցանիշները և հույս հայտնեց, որ այսօրինակ
պարգևատրումները կնպաստեն, որ տարածքային ստորաբաժանումներն առավել
հետևողական և բարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորեն դատավարական իրենց լիազորությունների իրականացմանը՝ այդպիսով նպաստելով ՀՀ քննչական կոմիտեի
գործունեության նկատմամբ հանրային վստահության զարգացմանը։
Արձանագրելով, որ նախորդ տարում եղել են նաև վատ աշխատանքի և խախտումների համար պատասխանատվության ենթարկված ծառայողներ, ՔԿ նախագահն ընդգծեց. «Վստահ եմ, որ այդ անձինք անհրաժեշտ հետևություններ կանեն,
կգիտակցեն իրենց դատավարական կարգավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը արդարադատության իրականացման գործում, կապահովեն քրեական գործերով օբյեկտիվ իրականության բացահայտումը և անշեղ կկիրառեն օրենքը»:
Ապա նաև հավաստիացրեց, որ բարեխիղճ աշխատակիցները մշտապես կգտնվեն
հոգածության ներքո, իսկ կարգազանցները կհեռացվեն համակարգից։
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ

«ՔՆՆԻՉԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ»

ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ՇՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ
ՈՐՀԱՆԴԵՍԸ

ՀՀ քննչական կոմիտեում
կոմիտեում տեղի է ունեցել
ուն
նեցել «Քննիչի
«Քննիչի գրադարան»
գրադարան» մատենաշարի
շնորհանդեսը,
շնորհանդեսը, որի հեղինակն է իրավաբանական
իրավաբանական գիտությունների
գիտությունների թեկնածու,
թեկնածու, արդարադատության
րադատության առաջին
առաջին դասի խորհրդական Հակոբ Ղարախանյանը:
Ղարախանյանը:
«Քննիչի
գրադարան»
ժողովածուն
նախատեսված
«Քննիչի գրադա
րան» միասնական ժողովա
ծուն նախա
տեսված է թե՛ սկսնակ և
ինչպես
թե՛
ուսանող
ղների, իրավաբանների,
թե՛ փորձառու
փորձառու քննիչների,
քննիչների, իրավաբան
իրավաբան ուսանողների,
իրավաբանների, ինչպես
նաև՝ այլլ բնագավառի
հետաքրքրասեր
մարդու հահաբնագավառի ուսանողների
ուսանող
ղների և հե
տաքրքրասեր յուրաքանչյուր
յուրաքանչյուր մարդու
մար։
Մատենաշարը
կօգնի քննիչին
քննիչին գտնելու
գտնելու իր աշխատանքային
մա
ր։ Մա
տենաշարը կօգնի
աշխատանքային առօրյայում
առօրյայում հանդիպող
գործն
նական հարցերի
հարցերի պատասխաններ:
դ
իպող բազմաթիվ
բազմաթիվ գործնական
պատասխաններ:
նախագահը
բարձր
գնահատել
Հ.Ղարախանյանի
ՀՀ քննչական
քննչական կոմիտեի
կոմիտեի նախա
արձր է գնա
հատել Հ.Ղա
րախանյանի աշգահը բ
խատությունը՝
հեղինակի
պրակտիկ
եղինակի և՛ տեսական, և՛ պրակտիկ
խատո
ւթյունը՝ նշելով,
նշելով, որ այն համեմված
համեմված է հ
գիտելիքներով:
գ
իտելիքներով:
«Ուսումնասիրել
կա«Ու
սումնասիրել
պրակտիկ աշխատանք
աշխատանք կադրանցից յուրաքանչյուրը,
յուրաքանչյուրը, այն պրակտիկ
սիրելլ եմ դրանցից
տարող
անձի
համար
գործնական
նշանակություն
ունեցող
աշխատուտարող ան
ձի հա
տունական
նշ
անակություն ու
նեցող աշխա
մար կարևոր
կարևոր և գ
ործն
նա
,- ասել է Աղվան Հովսեփյանը:
թյուն է»
է»,-
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ
ՀՈՒԶԱԿԱՆ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՊԵՏՔ Է
ԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ԴԵՊԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Աղվան Հովսեփյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ,
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

Ուրախալի է, որ այսօր արդեն շատ
երկրներ ճանաչել և դատապարտել են
Հայոց ցեղասպանությունը, բայց, ցա-

տումների

զոհասեղանին

հայտնվեց

մեր հնագույն ժողովուրդը:
Հարկ է նշել նաև, որ հաճախ, Հայոց

վոք, միջազգային հանրության կողմից

ցեղասպանության

Հայոց

ճանաչման

չճանաչման հարցը դարձել է Թուրքի-

հարցը դեռ վերջնական լուծում չի ստա-

այի վրա քաղաքական ճնշում գործադ-

ցել: Այդ պատճառով, այս կամ այն երկ-

րելու հզոր միջոց: Մենք այդ իրողու-

րի կողմից ցեղասպանության ճանաչու-

թյուններից պետք է դասեր քաղենք: Ա-

մը և դատապարտումը լավագույն դեպ-

մենից առաջ Հայոց ցեղասպանության

քում մեզ` հայերիս, հուզական և բարո-

միջազգային ճանաչման հուզական-բա-

յական

է

րոյական հարթությունից պետք է ան-

պատճառում, մանավանդ, նման որո-

ցում կատարել դեպի իրավական հար-

շումները խաթարում են Թուրքիայի սա-

թություն: Ինչ է դա նշանակում: Դա

սանված հեղինակությունը:

նշանակում է, որ այսօր ստեղծված տա-

ցեղասպանության

բավարարության

Հայոց

զգացում

կամ

փաստը

րածաշրջանային և միջազգային բարդ

միջազգային հանրության կողմից ճա-

իրավիճակում Հայոց ցեղասպանության

նաչելուն

տարբեր

միջազգային ճանաչման և ընդհանրա-

գերտերու-

պես, հայ-թուրքական հարաբերություն-

թյունների տնտեսական և աշխարհա-

ների կարգավորման հարցերը անհնար

քաղաքական շահերը, երբեմն` այդ շա-

է լուծել առանց գիտականորեն հիմնա-

հերի բախումը: Այդպիսին է իրավի-

վորված

ճակն այսօր, այդպիսին է եղել նաև

Այսինքն, թե՛ Հայոց ցեղասպանության

մեկ դար առաջ, երբ այդ նույն շահերի

ճանաչումը, թե՛

պատճառով գերտերությունների աշխարհաքաղաքական անկշտում ձȆգ-

րաբերությունների

երկրների`

ցեղասպանության

ճանաչման

խոչընդոտում
հիմնականում

øÜÜÆâ / N5 / 2017

են

իրավական

փաստարկների:

հայ-թուրքական հակարգավորումը

պետք է ունենան անթերի միջազգային13
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իրավական ապահովում: Եվ այդ բարդ

ինչպես հայերի, այնպես էլ այլ ժողո-

խնդիրը կոչված ենք իրագործելու մենք`

վուրդների

հայ իրավաբաններս:

թյանը: Յու. Բարսեղովը, խորտակելով

առօրեական

գիտակցու-

Չի կարելի ասել, թե հայ իրավա-

այդ կարծրատիպը, իրավաբանորեն ա-

բանները ոչինչ չեն արել Հայոց ցեղաս-

պացուցում է, որ Հայոց ցեղասպանու-

պանության ճանաչման և Հայկական

թյունը սկիզբ է առել 1876 թվականին,

հարցի լուծման իրավական ապահով-

Օսմանյան կայսրությունում, ապա ընդ-

ման գործում: Այստեղ բավական է հի-

հատումներով շարունակվել է մինչև

շատակել միջազգային իրավունքի ճա-

1923 թվականը: Այսինքն, Թուրքիայում

նաչված մասնագետ, իրավաբանական

Հայոց ցեղասպանությունն իրականաց-

գիտությունների

րել են թե՛

դոկտոր,

պրոֆեսոր

թուրք սուլթանները, թե՛

Յուրի Բարսեղովին: Հիշենք այդ նվի-

երիտթուրքերը, թե՛

րյալ իրավաբանի այնպիսի աշխատու-

Դա նշանակում է, որ Թուրքիայում

թյուններ, ինչպիսիք են «Հայերի ցե-

Հայոց ցեղասպանությունը այս կամ այն

ղասպանությունը

միջազգային իրա-

կոնկրետ իշխանության գործը չէ, մաս-

վունքի համաձայն հանցագործություն

նավորապես, միայն Օսմանյան կայս-

է», «Միջազգային իրավունքի թուրքա-

րությունը չէ, որ պատասխանատվու-

կան

թյուն է կրում Հայոց ցեղասպանության

դոկտրինան`

քաղաքականության

ցեղասպանության
գործիք»

և

քեմալականները:

այլ

համար, այլև ժամանակակից Թուրքի-

հրապարակումներ: Այս աշխատություն-

ան, որի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի

ներում Յու. Բարսեղովը միջազգային

ձեռքերն էլ մինչև արմունկները ներկ-

իրավունքի տեսանկյունից քննարկում է

ված են հայերի արյամբ:

1876 թվականից մինչև 1923 թվականը

Ավարտելով խոսքս` Յու. Բարսեղո-

Թուրքիայում հայերի նկատմամբ տեղի

վի` հայերի ցեղասպանության իրավա-

ունեցած ոճրագործությունները, հիմնա-

կան

վորում է,

որպես ցեղասպանություն և Թուրքիան

հատկապես ցանկանում եմ հիշատակել
այդ մեծ երախտավորի կողմից կազմȆ-

պետք է իրավական պատասխանատ-

ված և խմբագրված «Հայերի ցեղաս-

վություն կրի կատարված ոճրագործու-

պանության համար Թուրքիայի պա-

թյան համար: Ընդ որում, ուշագրավ է,

տասխանատվության

որ Յու. Բարսեղովը կտրականապես

փաստաթղթերի ժողովածուն»: Այս ժո-

դեմ է

ցեղա-

ղովածուն եզակի է ինչպես փաստա-

սպանությունը տեղի է ունեցել 1915

գրական նյութերով, այնպես էլ զուտ

թվականին: Այդ համոզմունքը բնորոշ է

իրավական ուղղվածությամբ: Եթե նմա-

14

որ դրանք պիտի որակվեն

այն համոզմունքին, որ

հետազոտությունների

մասին,

վերաբերյալ
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նօրինակ

նախկին

նպատակը

ժողովածունների

ցեղասպանության

ամբաստանյալներ

հանդես

են

եկել

բուն

թուրքական պետական և քաղաքական

փաստի ապացուցումն էր, ապա այս

գործիչներ, զինվորականներ, պաշտո-

ժողովածուն

իրավական

նատար անձինք: Նրանք դատապարտ-

կտրվածքով և վերաբերում է Թուրքի-

վել են հայերի զանգվածային սպանու-

այի

թյունների և բռնի տեղահանություննե-

կազմվել

իրավական

է

պատասխանատվու-

թյանը:

րի համար: Այդ դատավճիռները Հայոց

Հուսով եմ, Յուրի Բարսեղովի գործը
շարունակողներ կլինեն: Հայ

իրավա-

ցեղասպանությունը
պաշտոնեական,

դատապարտող

իրավական

վավե-

բանները, խոսքս հատկապես վերա-

րագրեր են, որոնք դժվարությամբ կա-

բերվում է երիտասարդներին, պետք է

րող են վիճարկել անգամ ներկայիս

շարունակեն այս ուղղությամբ անհրա-

թուրք ազգայնամոլները: Կարծում եմ,

ժեշտ հետազոտություններ և վերլուծու-

որ իրավական հետազոտությունների

թյուններ կատարել:

այս ուղղությունը խիստ հեռանկարային

Այն, որ Թուրքիայում իրականացված Հայոց ցեղասպանությունը հիմնա-

է և արդյունավետ:
Խոսելով Հայոց ցեղասպանության

րար կերպով ապացուցված է, անվիճելի

միջազգային ճանաչման

փաստ է: Թուրքերի այդ քստմնելի ոճ-

պարտման մասին, մենք հիմնական

րագործության բազմաթիվ ապացույց-

պատասխանատու

ներ կան` ականատեսների վկայություն-

Թուրքիային: Թուրքիան, իրավաբանա-

ներ, նամակներ, օրագրեր, պաշտոնե-

կան լեզվով ասած, ոճրագործության

ական փաստաթղթեր, ցեղասպանու-

կատարողն է: Եվ դա այդպես է: Բայց

թյանն անմիջականորեն մասնակցած

մենք` իրավաբաններս, լավ գիտենք, որ

թուրքերի և այդ իրադարձություններին
ականատես օտարերկրացիների հիշո-

ոճրագործները հաճախ ունենում են
հանցակիցներ` կազմակերպիչներ, դȆր-

ղություններ: Բայց այդ ամենից զատ

դիչներ, օժանդակողներ: Իսկ եղել են

մենք ունենք նաև թուրքական իշխանու-

արդյոք անհատ անձինք, միջազգային

թյունների

ինքնախոստովանությունը,

բացահայտ կամ գաղտնի կազմակեր-

որն ամրագրված է թուրքական դատա-

պություններ, ժողովուրդներ և պետու-

րանների կողմից 1919-1920 թվական-

թյուններ, ովքեր կազմակերպել, օժան-

ներին կայացված դատավճիռներում:

դակել կամ դրդել են Հայոց ցեղասպա-

Այդ տարիներին թուրքական դատարանները ձեռնարկել են մի շարք դա-

նությունն իրականացնողներին: Եվ
գլխավորը` ինչ նպատակով: Գրակա-

տավարություններ,

նության մեջ արդեն հայտնվել են որոշ
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տեղեկություններ Հայոց ցեղասպանու-

Հայաստանյայց Եկեղեցուն պետք է վե-

թյան կազմակերպիչների, օժանդակող-

րադարձվեն

ների,

համակատարողների

հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցինե-

մասին: Բայց այդ տեղեկություններում

րը և եկեղեցապատկան հողերը, Հա-

բարձրաձայնված միջազգային կազմա-

յաստանի Հանրապետությունը պետք է

կերպությունների

պետությունների

ստանա իր կորցրած տարածքները և

մասին ես առայժմ լռում եմ, քանի որ

այլն: Բայց այդ բոլոր պահանջները

դրանք սոսկ վարկածներ են, որոնք ի-

պետք է ունենան անթերի իրավական

րավական լուրջ հետազոտությունների
կարիք ունեն: Հայ իրավաբանների

հիմնավորումներ:

խնդիրներից մեկն էլ ես համարում եմ

ջազգային ապահովագրական ընկերու-

Հայոց ցեղասպանության կազմակեր-

թյունները 2007 թվականից սկսած որո-

պիչների, դրդիչների և օժանդակողնե-

շել էին վճարել Թուրքիայում ցեղասպա-

րի բացահայտումը:

նության զոհ դարձած անձանց ժա-

նույնիսկ

և

Ինչ վերաբերում է Հայոց ցեղասպանության

հետևանքների

Թուրքիայի

տարածքում

Մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ մի-

ռանգներին համապատասխան ապա-

վերացման

հովագրական վճարներ: Սակայն վճա-

իրավական հարցերին, ապա այստեղ էլ

րումները վերջերս դադարեցրեցին: Ին-

հայ իրավաբանները լուրջ անելիքներ

չու: Իհարկե, անժխտելի է Թուրքիայի

ունեն: Այստեղ մի շարք իրավաբանա-

ճնշումների դերը, բայց եթե մենք իրա-

կան խնդիրներ են ծագում: Անվիճելի է,

վաբանորեն հիմնավորված, անվիճելի

որ Հայոց ցեղասպանության հետևանք-

փաստարկների տիրապետեինք, այդ

ների վերացումը կապված է փոխհա-

գործընթացը

տուցման հետ: Ինչ բնույթ պետք է ու-

ավարտ կունենար:

տրամաբանական

նենա այդ փոխհատուցումը, զուտ բա-

Իհարկե, Հայոց ցեղասպանության

րոյական, թե նաև գույքային և տա-

միջազգային ճանաչումը խիստ կարևոր

րածքային:

Ինչպիսին է փոխհատու-

է հայ ժողովրդի, նաև թուրք ժողովրդի,

ցում ստացող սուբյեկտների շրջանակը:

նույնիսկ համայն մարդկության համար:

Այն պետք է ընդգրկի ցեղասպանու-

Հայոց ցեղասպանության միջազգային

թյան զոհերի ժառանգներին, Հայ ա-

ճանաչումը ոչ միայն հուզական-բարո-

ռաքելական Եկեղեցուն, Հայաստանի

յական բավարարվածության զգացում

Հանրապետությանը, թե բոլորին միա-

կառաջացներ, ոչ միայն հայ ժողովրդին

սին: Իմ խորին համոզմամբ, ցեղասպա-

թույլ կտար թոթափելու անլիարժեքու-

նության զոհերի ժառանգները պետք է

թյան սոցիալ-հոգեբանական բարդույ-

նյութական փոխհատուցում ստանան,

թը, այլև լիարժեք կլուծեր փոխհատուց-
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ման հետ կապված բոլոր հարցերը: Սա-

կան բնույթ, պետք է լուծվի իրավական

կայն ահա մեկ դար է, ինչ հայ-թուրքա-

հարթությունում, միջազգային իրավուն-

կան հարաբերությունները դոփում են

քի հիմնարար սկզբունքների հիման

տեղում, և չնայած, բազմաթիվ պետու-

վրա: Դա նշանակում է, որ համապա-

թյուններ պաշտոնապես ճանաչել և դա-

տասխան

տապարտել են Հայոց ցեղասպանու-

փորձաքննությունների պետք է ենթար-

թյունը, մենք ոչ մի շոշափելի արդյունքի

կեն հայ ժողովրդին, նրա տարածքնե-

չենք հասել: Համոզված եմ, որ նույն ի-

րին առնչվող բոլոր միջազգային պայ-

րավիճակում կհայտնվենք նաև մեկ հա-

մանագրերը`

րյուրամյակ հետո: Եվ նման իրավիճա-

սկսած մինչև վերջին հայ-թուրքական

կի պատճառը միայն Թուրքիայի ժխտո-

չվավերացված պայմանագիրը: Հակա-

ղական դիրքորոշումը և գերտերություն-

ռակ դեպքում մենք կունենանք այն, ինչ

ների աշխարհաքաղաքական հակասությունները չեն: Իմ խորին համոզմամբ,

ունենք:
Ինչ է կատարվում այսօր: Համարյա

պատճառը նաև Հայոց ցեղասպանու-

ամեն օր, Ադրբեջանից լսվում են ամե-

թյան ճանաչման և հայ-թուրքական հա-

նաբարձր

րաբերությունների նկատմամբ մեր դիր-

բարբաջանքները, թե` Սյունիքը ադրբե-

քորոշումն է:

ջանական տարածք է, Երևանը ադրբե-

միջազգային-իրավական

Բեռլինի

պաշտոնատար

Կոնգրեսից

անձանց

Իմ կարծիքով Հայոց ցեղասպանու-

ջանական տարածք է, դե, Արցախն ան-

թյան միջազգային ճանաչումը չի կարե-

վիճելիորեն ադրբեջանական տարածք

լի հայկական հարցի լուծման կախար-

է: Իսկ մենք լռում ենք, լավագույն դեպ-

դական բանալին համարել և հայ ժո-

քում Ադրբեջանից հնչող պահանջներն

ղովրդի

և

անհիմն ենք համարում: Համաձայն եմ,

մտավոր ռեսուրսներն ամբողջովին ուղ-

դրանք, իրոք, բարբաջանք են, այնքան

ղել միայն այդ հարցի լուծմանը: Հայոց

ակնհայտ կեղծիք է և սուտ, որ անհար-

ցեղասպանության միջազգային ճանա-

մար է թվում նույնիսկ դրանց պատաս-

չումը հայկական հարցի լուծման և, ընդ-

խանելը: Լավագույն դեպքում խորհուրդ

հանրապես, հայ-թուրքական հարաբե-

ենք տալիս ադրբեջանցիներին ծանո-

րությունների համապարփակ կարգա-

թանալ հնագույն պատմիչների գործե-

վորման սոսկ մեկ բաղադրիչն է, խիստ
կարևոր, բայց ընդամենը մեկ բաղադ-

րին, որոնց «Ադրբեջան» անվանումն
անգամ հայտնի չէ: Բայց արդյոք առա-

րիչը: Իսկ հայկական հարցի լուծումը և

վել արդյունավետ չէր լինի ադրբեջան-

հայ-թուրքական

ցիներին հիմնավորված հակընդդեմ
պահանջ ներկայացնել: Այսպես,ՄոսկȆ-

նյութական,

մարդկային

հարաբերությունների

կարգավորումը, որն ունի զուտ իրավաøÜÜÆâ / N5 / 2017
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վայի 1921թ. մարտի 16-ի պայմանագրի

պակցությամբ ցանկանում եմ անդրա-

3-րդ հոդվածի համաձայն Նախիջևանն

դառնալ մի քանի հարցերի: Միջազ-

անջատվել է Հայաստանից և որպես

գային իրավունքի մեր մասնագետների

ինքնավար նահանգ հանձնվել է Ադր-

ուսումնասիրություններից երևում է, որ

բեջանի հովանավորությանը: Առայժմ

1920թ. օգոստոսի 10-ի Սևրի պայմա-

չանդրադառնալով

նագիրը հայ ժողովրդի համար խիստ

Մոսկվայի

1921թ.

մարտի 18-ի պայմանագրի օրինակա-

կարևոր

նությանը, նշեմ միայն, որ Ադրբեջանի

փաստաթուղթ է: Թեև այդ պայմանա-

Կենտգործկոմի 1923թ. հունիսի որոշ-

գիրը չի վավերացվել մասնակից երկըր-

մամբ ինքնագլուխ վերանայվեց նշված

ների կողմից, բայց և չի դենոնսացվել

միջազգային պայմանգիրը, փոփոխվեց

Լոզանի 1923թ. հուլիսի 23-ի պայմա-

Նախիջևանի կարգավիճակը, և այդ

նագրով: Սևրի պայմանագիրը չվավե-

երկրամասը դուրս բերվեց Ադրբեջանի

րացված, բայց ոչ թե ուժը կորցրած

հովանավորությունից և ընդգրկվեց Ա-

պայմանագիր է: Սակայն հայ ժողովրդի

դրբեջանի կազմում: Այդ որոշումը մի-

և հայ-թուրքական հարաբերություննե-

ջազգային իրավունքի այնպիսի կոպիտ

րի

խախտում էր, որ նույնիսկ Թուրքիայի

խիստ կարևոր է ոչ թե Սևրի պայմանա-

կառավարությունը

գիրը, այլ այդ պայմանագրի հետ կապ-

1923թ.

հուլիսին

միջազգային-իրավական

կարգավորման

տեսանկյունից

և

ված ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի

Ադրբեջանի Կենտգործկոմի այդ որո-

1920թ. նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճի-

շումը գնահատվեց որպես բռնազավ-

ռը, որով սահմանվում են Հայաստանի

թում: Իրավունք ունենք մենք այսօր

տարածքները: Միջազգային իրավունքի

հայտարարելու, որ Նախիջևանը Հա-

հանրաճանաչ նորմերի համաձայն, եթե

յաստանի անբաժանելի մասն է, բայց

կողմերի միջև վեճ կա և նրանք համա-

բռնազավթած` Ադրբեջանի կողմից: Ան-

ձայնում են առկա վեճի լուծումը հանձ-

կասկած, իրավունք ունենք, բայց չգի-

նարարել երրորդ կողմին, ապա մե-

տես ինչու լռում ենք:

կընդմիշտ ընդունում են, որ իրավարա-

հանդես

եկավ

բողոքի

նոտայով

Այժմ վերադառնանք հայ ժողովըր-

րի ցանկացած որոշում կողմերը պար-

դին առնչվող միջազգային պայմանագ-

տավոր են կատարել: Ընդ որում, իրա-

րերին: Նշեմ, որ այս հարցում էլ միջազ-

վարար վճիռը վերջնական է, բողո-

գային իրավունքի հայ մասնագետները

քարկման ենթակա չէ և չունի

ուշագրավ ուսումնասիրություններ են

նակային որևէ սահմանափակում: Հա-

կատարել և խիստ հետաքրքրական եզ-

յաստանի, Թուրքիայի և ևս տասնվեց

րակացությունների են հանգել: Այդ կա-

երկրների համար այդպիսի իրավարար
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նի նշված վճիռը, որով Հայաստանին

սահմանները Հունաստանի, Բուլղարիայի հետ,Սիրիական տարածքների շȆփ-

են անցնում Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի

ման գոտում, մինչդեռ հայ-թուրքական

և Տրապիզոնի նահանգները` 103599
քառակուսի կիլոմետր տարածքով: Սȃ-

սահմանի կարգավորման մասին ոչ մի

Ȝրի պայմանագրի 89-րդ հոդվածի հա-

պայմանագրով Կարսի Նահանգը ընդ-

մաձայն Թուրքիան, Հայաստանը, ինչպես նաև մյուս Պայմանավորվող

գրկված չէ ներկայիս Թուրքիայի տա-

ԲարձրԿողմերը համաձայնում են ԷրզȆ-

կայիս

րումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթիլիսի

համապատասխանում Լոզանի պայմա-

վիլայեթներում Հայաստանի և Թուր-

նագրին:

վճիռ է ԱՄՆ Նախագահ Վուդրո Վիլսո-

խոսք չկա: Մասնավորապես, Լոզանի

րածքում: Դա նշանակում է, որ ներհայ-թուրքական

սահմանը

չի

քայի սահմանների որոշումը ներկայացնել ԱՄՆ Նախագահի իրավարար վȆճ-

Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը ի-

ռին:

րավաբանական ուժ ունեցող անբեկա-

Կարող է հարց ծագել, որ եթե Սևրի

Ի դեպ, այն, որ ԱՄՆ Նախագահ

նելի վճիռ է, հայտարարել են նաև ԱՄՆ

պայմանագիրը ուժի մեջ չի մտել, ապա

Կալիֆորնիայի

ուժի մեջ չի մտել նաև նրա 89-րդ հոդ-

անդամ Էնտոնի Պորտանտինոն և ԱՄՆ

վածը, հետևաբար, ԱՄՆ Նախագահ

կոնգրեսական Ջուդի Չուն:

Վուդրո

Վիլսոնի

կոնգրեսի

վճիռը

Այստեղ կարելի է առարկել, թե հայ-

նույնպես իրավական ուժ չունի: Սակայն հարցն այդքան պարզունակ չէ և

թուրքական սահմանի հարցը արդեն
ȉսկ կարգավորված էր Մոսկվայի ռուս-

չի կարող միարժեք բացասական լու-

թուրքական 1921թ. մարտի 21-ի պայմա-

ծում ունենալ: Նշված հոդվածն ընդա-

նագրով, որի համաձայն Թուրքիային

մենը Հայաստանի, Թուրքիայի և մյուս

հանձնվեցին Կարսն ու Արդահանը,

երկրների կամահայտության ձևակեր-

Նախիջևանն անջատվեց Հայաստանից

պումն է, որի հիման վրա ԱՄՆ Նախա-

և ինքնավար նահանգի կարգավիճա-

գահ Վուդրո Վիլսոնը ձեռնամուխ է եղել

կով հանձնվեց Ադրբեջանի հովանավո-

և կայացրել է իրավարար համապա-

րությանը: Բայց այդ պայմանագիրը չի

տասխան վճիռ: Սևրի պայմանագրի

կարող միջազգային լիարժեք պայմա-

հետագա վավերացումը կամ անվավեր

նագիր համարվել, որովհետև պայմա-

թողնելը որևէ կապ չունի կողմերի կա-

նագրի կողմերը պայմանագիրը կնքելու

մահայտության հետ: Պատահական չէ

պահին միջազգային հանրության կող-

որ Լոզանի 1923թ. հուլիսի 24-ի պայմա-

մից ճանաչված չէին և չէին կարող հա-

նագրով կարգավորված են Թուրքիայի

մարվել
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սուբյեկտ: Բացի այդ, Հայաստանին

հետազոտելու և անհրաժեշտ եզրակա-

թույլ չտվեցին մասնակցելու անգամ

ցությունների հանգելու համար:

ռուս-թուրքական բանակցություններին,

Այսօր

հայ-թուրքական

սահմանի

և նա այդ պայմանագիրը չի ստորաȁրել: Իսկ միջազգային իրավունքի հան-

հարցը դեռևս կարգավորված չէ: Մենք

րահայտ սկզբունքներից մեկն այն է, որ

Թուրքիայի,

երրորդ կողմը, ով չի ստորագրել պայ-

հետ: Կարծում եմ, որ այդ վեճերի իրա-

մանագիրը, որևէ

վաբանական լուծման համար անհրա-

պարտավորություն

չի կարող կրել:

տարածքային վեճեր ունենք ինչպես
այնպես

էլ

Ադրբեջանի

ժեշտ է պատրաստել հայցային մի մեծ

Այստեղ կարելի է կրկին առարկել,

փաթեթ, համապատասխան իրավաբա-

թե Հայաստանը մասնակցել է 1921թ.

նական հիմնավորումներով և այն ներ-

հոկտեմբերին Կարսում թուրքերի հետ

կայացնել Հայաստանի իշխանություն-

տեղի ունեցած բանակցություններին և

ներին՝ հետագայում այն ՄԱԿ-ի իրա-

ստորագրել է Մոսկվայի պայմանագրի

վական վճիռներ կայացնող հիմանկան

դրույթները կրկնող, ավելին Սուրմալուի

մարմնին՝ Արդարադատության միջազ-

գավառը թուրքերին հանձնելու մասին

գային դատարանին հանձնելու հարցը

1921թ. հոկտեմբերի 21-ի պայմանագիրը: Սակայն այդ պայմանագիրն իսկȆզ-

լուծելու համար:

բանե անվավեր էր, քանի որ Հայաս-

ցեղասպանության

տանը Ռուսաստանի մասն էր և միջազ-

նաչման

գային իրավունքի սուբյեկտ չէր: Մի-

հարթությունից պետք է անցում կատա-

ջազգային-իրավական

րել

այս

լրջագույն

Այս ամենից հետևում է, որ հայոց
միջազգային ճա-

հուզական-բարոյանական

դեպի իրավական հարթություն և

խնդիրը ես թռուցիկ շոշափեցի, քանզի

սկսելանհրաժեշտ

նպատակս ոչ թե նշված պայմանագրե-

ներն ու ուսումնասիրությունները:

հետազոտություն-

րի մանրակրկիտ իրավական հետազոտությունն է,

այլ նման հետազոտու-

թյան անհրաժեշտության վրա համաժողովի

մասնակիցների ուշադրությունը

հրավիրելը: Վստահ եմ, որ հայ իրավաբանները անհրաժեշտ ներուժ ունեն՝
հայ-թուրքական

հարաբերությունների

հետ կապված բոլոր միջազգային իրավական պայմանագրերը մանրակրկիտ
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ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ǃǜ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆ
ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
(սահմանադրական և քրեադատավարական վերլուծություն)
Ա.Ա. Թամազյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
իրավագիտության դոկտոր ȘȞȖȤȃțȖȞ

Ա.Ս. Ղամբարյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
իրավագիտության դոկտոր ȘȞȖȤȃțȖȞ

ՀՀ

քրեական

դատավարության

պիսի գործողություններ, որոնց համար

օրենսգրքի 53֊րդ հոդվածի 1-ին մասի

լիազորված

3-րդ կետի համաձայն՝ դատախազը

կամ օրենքներով։ ՀՀ քրեական դա-

լիազորված է հանցագործության դեպ-

տավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդ-

քով հետաքննության մարմնին և քննի-

վածի 1-ին մասի 3-րդ կետում խոսվում

չին հանձնարարել նախապատրաստել

է ոչ թե նյութերի փոխանցման կամ

նյութեր քրեական գործ հարուցելու համար։ Արդյոǻք ՀՀ քրեական դատավա-

նյութերի

րության օրենսգիրքը նախատեսում է

րաստելու վերաբերյալ հանձնարարու-

դատախազի հանձնարարությամբ հե-

թյուն տալու դատախազի լիազորու-

տաքննության մարմնի կողմից նա-

թյան մասին։ Տվյալ նորմից բխում է, որ

խաքննության մարմին նյութերը փո-

դատախազը, ստանալով հանցագոր-

խանցելու (նախապատրաստումը շա-

ծության մասին դիմում, նամակ կամ

րունակելու) լիազորություն և նյութեր

քրեական գործ հարուցելու այլ առիթ,

փոխանցելու դատավարական կարգ:

ունի

Կարծում ենք ոչ, հետևյալ պատճառա-

որոշելու նյութերի նախապատրաստումȆ հանձնարարել հետաքննության

են

Սահմանադրությամբ

նախապատրաստությունը

շարունակելու, այլ նյութեր նախապատ-

բանությամբ։

հայեցողական

լիազորություն՝

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդ-

մարմնին, թե քննչական մարմնին։ Աս-

վածի 1-ին մասի համաձայն՝ պետա-

վածը բխում է պետական մարմինների

կան և տեղական ինքնակառավարման

լիազորությունները նախատեսող իրա-

մարմինները և պաշտոնատար անձինք

վական նորմերի տառացի մեկնաբան-

իրավասու են կատարելու միայն այնøÜÜÆâ / N5 / 2017
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րին

լատենտային

լիազորություններ

համապատասխան։

Տվյալ

դեպքում

վերապահելու սահմանադրական ար-

նյութերի նախապատրաստման փուլում

գելքից։

դատախազի` նյութերը մի մարմնից
մյուսին փոխանցելու և նյութերի նա-

Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և
շարունակելու

խապատրաստումը շարունակելու լիա-

համար այլ մարմին փոխանցելու դա-

զորությունը ձևակերպված չէ (առավել

տախազի հնարավորությունը լիազորող

հստակ` բացակայում է նման ձևակեր-

նորմերի իրավական որոշակիության

պումը) այնպես, որը դատավարական

սահմանադրական պահանջի տեսան-

հարաբերության հանրային սուբյեկտ-

կյունից։ ՀՀ Սահմանադրության 6–րդ

ներին հնարավորություն կտա իրենց

հոդվածի 2–րդ մասում հատուկ նշված

վարքագիծը կազմակերպել լիազորող

է, որ լիազորող նորմերը պետք է հա-

նորմերին համապատասխան։

նախապատրաստումը

մապատասխանեն իրավական որոշա-

3) Պետական մարմինների և պաշ-

կիության սկզբունքին: Պետական մար-

տոնատար անձանց լիազորությունները

մինների և պաշտոնատար անձանց լի-

չեն կարող մեկնաբանվել տարածական

ազորությունները սահմանող նորմերի

և դրանց բովանդակության մեջ ընդ-

իրավական

գրկել այնպիսի հնարավորություններ,

որոշակիության

սահմա-

նադրական պահանջից բխում է`

որոնք լիազորող իրավական նորմերով

1) Պետական մարմինների և պաշ-

հստակ սահմանված չեն։ Տվյալ դեպ-

չեն կարող սահմանվել օրենքի անալո-

քում ՀՀ քր. դատ. օր–ի 53-րդ հոդվածի
1-ին մասի 3-րդ կետումնախատեսված`

գիայի կարգով: Տվյալ դեպքում նյութե-

հանցագործության դեպքով հետաքȆն-

րի

փուլում

նության մարմնին և քննիչին նյութեր

դատախազին չի կարող օրենքի անա-

նախապատրաստելու մասին հանձնա-

լոգիայի կարգով վերագրվել այնպիսի

րարություն տալու դատախազի լիազո-

լիազորություններ, որոնք նախատես-

րությունը չի կարող մեկնաբանվել տա-

ված են հետաքննության կամ նա-

րածական, որի արդյունքում դատա-

խաքննության փուլում։

խազին կվերապահվի օրենքով չնա-

տոնատար անձանց լիազորությունները

նախապատրաստության

2) Պետական մարմինների և պաշ-

խատեսված լիազորություն։

տոնատար անձանց լիազորությունները

Նյութեր

նախապատրաստելու

պետք է սահմանվեն այնքան հստակ,

հանձնարարություն տալու և նյութերը

որպեսզի իրավահարաբերության սուբ-

մի մարմնից վերցնելու և նախապատ-

յեկտները կարողանան իրենց վարքա-

րաստումը շարունակելու համար այլ

գիծը կազմակերպեն լիազորող նորմին

մարմին
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տարանջատումը։

Եթե

համեմատում

փոխանցելու մասին որևէ լիազորու-

ենք նյութերի նախապատրաստման և
փուլերի

թյուն։ Ասվածի համատեքստում պետք
է կրկին ընդգծել, որ ՀՀ Սահմանա 

կարգավորումները,

Ȃրության 6-րդ հոդվածի 1–ին մասȉ հա 

ապա հստակ է, որ նախնական քննու-

մաձայն՝ պետական և տեղական ինք-

թյան փուլում դատախազն ունի երկու
տարբերակված լիազորություն։ ՀՀ

նակառավարման մարմինները և պաշ-

քրեական դատավարության օրենսգȆրքի 187-րդ հոդվածի համաձայն՝քրե-

տարելու այնպիսի գործողություններ,

ական գործ հարուցելուց հետո՝ դատա-

նադրությամբ կամ օրենքներով։

նախնական

քննության

դատավարական

խազը

նախաքննություն

տոնատար անձինք իրավասու են կաորոնց համար լիազորված են Սահմա-

կատարելու

Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և

համար գործն ուղարկում է քննիչին։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենս 

նախապատրաստումը

գȆրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ

զորության բացակայության և նյութերի

կետի

դատախազը

ենթակայությունը որոշելու կանոնների

լիազորված է ցանկացած քրեական

բացակայության համակարգային կա-

գործ վերցնել հետաքննության մարմ-

պը։ Համեմատության համար կրկին

նից

նախաքննության

նշենք, որ նախաքննության փուլում

կարգավորումներից

դատախազն իրավասու է քրեական

համաձայն՝

և

մարմնին։

հանձնել
Այս

շարունակելու

համար այլ մարմին փոխանցելու լիա-

հստակ է, որ օրենսդիրը տարբերակել
է նախաքննություն կատարելու հանձ 

գործը վերցնելու և նախաքննությունը

նարարությունը և ընթացքի մեջȁտնվող

հանձնարարելու, որը համակարգային

քրեական

հետաքննության

կապերի մեջ է գտնվում քննչական են-

մարմնից վերցնելու և քննիչին հանձնե-

թակայության ինստիտուտի հետ։ Եթե

լու լիազորությունները։ Մինչդեռ նյու-

օրենքով դատախազն իրավասու է քրե-

թերի

գործը

նախապատրաստման

շարունակելու համար այն այլ մարմնին

փուլում՝

ական գործը մի մարմնից փոխանցելու

համապատասխան առիթների առկա-

այլ մարմնի, հետևապես օրենքով առ-

յության դեպքում, դատախազն իրավա-

կա է նաև ենթակայությունը որոշելու

սու է միայն որոշել նյութերի նախապատրաստությունȆ հանձնարարել հե-

կանոններ։

տաքննության, թե՞ նախաքննության

փուլում

մարմնին։ Օրենքով նախատեսված չէ

մարմնից վերցնելու և այլ մարմին փո-

նախապատրաստման
ընթացքում
դրանք մեկ մարմնից մյուս մարմնին

խանցելու լիազորության բացակայու-
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Նյութերի

նախապատրաստման

դատախազի`

նյութերը

մի

թյունը պայմանավորված է նաև այս
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փուլում

ենթակայության

բացակայությամբ

կանոնների

ցարձակ հայեցողական լիազորություն-

(հանցագործության

ներ։

մասին հաղորդումն ըստ ենթակայու-

Այսպիսով` նյութերը մի մարմնից

թյան ուղարկելու ինստիտուտը չի վե-

մյուսին փոխանցելու` դատախազի լիա-

րաբերում նկարագրված վիճակին, քա-

զորության բացակայությունը և այս

նի որ այնտեղ գործում է բացառապես

փուլում

տարածքային սկզբունքը)։ Այլ կերպ ա-

բացակայությունը,

սած` քրեական գործի հարուցման հարցի լուծման փուլում նյութերը մի մարմȆ-

տեսանկյունից, լիովին համապատաս-

նից վերցնելու և նախապատրաստումը

նը1։

ենթակայության

կանոնների

համակարգային

խանում է օրենսդրի նպատակադրմա-

շարունակելու համար այլ մարմին փո-

Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և

խանցելու լիազորության բացակայու-

նախապատրաստումը

շարունակելու

թյունը հավաստվում է այս փուլում են-

համար այլ մարմին փոխանցելու ան-

թակայության կանոնների բացակայու-

թույլատրելիությունը քրեական գործի

թյամբ։ Եթե օրենսդիրը նպատակ ունենար դատախազին նման լիազորու-

1

թյուն վերապահել, ապա միաժամանակ պետք է նախատեսեր նաև ենթակայության կանոններ, որի հիման վրա
դատախազը պետք է որոշեր` նյութերի
նախապատրաստումը

շարունակելը

հետաքննության ո՞ր մարմնին պետք է
հանձնարարել, կամ ո՞ր դեպքում այն
պետք է փոխանցել նախաքննության
մարմնին։ Ի տարբերություն նախնական քննության փուլի, այս փուլում բացակայում է ոչ միայն դատախազի` նյութերը մի մարմնից վերցնելու և նախապատրաստումը շարունակելու համար
այլ մարմին փոխանցելու լիազորությունը, այլ ենթակայությունը որոշելու կանոնները։ Իրավական պետությունում
դատախազը չի կարող ունենալ բա-
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Քրեական գործի հարուցման հարցի լուծման
փուլում դատախազի կողմից նյութերը մի մարմȆնից վերցնելու և նախապատրաստումը շարունակելու համար այլ մարմին փոխանցելու լիազորության բացակայության մասին է վկայում նաև այն
հանգամանքը, որ այս փուլում դատախազը օժտȆված չէ ստուգման համար նյութեր, փաստաթȆղթեր պահանջելու լիազորությամբ (նկատի ունենալով այս փուլում հարցերի լուծման անհապաղությունը` այս մասին հաջորդիվ)։ Այսպես` ՀՀ
քր. դատ. օր–ի 53–րդ հոդվածի 2–րդ մասի համաձայն` նախաքննության և հետաքննության
նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնելով` դատախազի բացառիկ լիազորությունն է` ստուգման համար հետաքննության
մարմնից, քննիչից պահանջել նյութեր, փաստաթղթեր, քրեական գործեր և քննության ընթացքի մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև
ծանոթանալ դրանց կամ դրանք ստուգել նրանց
գտնվելու վայրում։ Նշված նորմում հստակ ամրագրված է, որ ստուգման համար նյութեր, փաստաթղթեր կամ քրեական գործեր պահանջելու
լիազորությունը գործում է հետաքննության և
նախաքննության (որոնք սկսվում են քրեական
գործ հարուցելուց հետո) նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնելիս, մինչդեռ
նյութերի նախապատրաստման (քրեական գործի
հարուցման հարցի լուծման) փուլը նախորդում է
հետաքննությանը և նախաքննությանը։
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հարուցման հարցի լուծման փուլի խȆն-

հարուցման հարցի անհապաղ ȊȖȠȌȖȠմը։

դիրների տեսանկյունից։ ՀՀ քրեական

ՀՀ քր. դատ. օր-ի 180-րդ ȎȖȂȜǿȌȉ 

դատավարության օրենսգրքի 180–րդ

1-ին մասի համաձայն՝ անցագոր 

հոդվածի 1–ին մասի համաձայն` հանցագործությունների մասին հաղորդում-

ծությունների մասին հաղորդումները
պետք է քննարկվեն և լուծվեն անհա 

ները պետք է քննարկվեն և լուծվեն

պաղ, իսկ գործ հարուցելու առիթի օրի 

անհապաղ։ Քրեական գործի հարուց-

նականությունը և հիմքերի բավարար

ման հարցի լուծման փուլում արդեն

լինելն

իսկ նախապատրաստման ընթացքում
գտնվող նյութերի փոխանցման դա-

դեպքում` դրանց ստացման պահից 10
օրվա ընթացքում: Այս դրույթում նախա 

տավարական ձևի բացակայությունը

տեսված է նյութերի նախապատրաստ 

լիովին բխում է քրեական դատավարու-

ման 10 օրյա ժամȍȃȝ, որը սկսում է հո 

թյան այս փուլում որոշվող հարցերի

սել հաղորդումը ստանալու պահից:

անհապաղության և հրատապության

Մինչդեռ՝ եթե դատախազի կողմից

գաղափարից։

ընթացքում գտնվող նյութերը մի պե-

նյութերը մի մարմնից փոխանցելը և
նյութերի
նախապատրաստությունը

տական մարմնից մեկ այլ պետական

շարունակելու հանձնարարությունը դի 

մարմին փոխանցելու դեպքում հնարա-

տարկվի որպես նյութեր նախապատ 

վոր չէ ապահովելու հանցագործության

րաստելու հանձնարարություն (ՀՀ քր.

մասին հաղորդումներն անհապաղ լու-

դատ. օր-ի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի
3-րդ կետի իմաստով), ապա դա նշա 

Նախապատրաստման

ծելու օրենսդրական պահանջը։
Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և

ստուգելու անհրաժեշտության

շարունակելու

նակում է, որ օրենքով նախատեսված
10 օրյա ժամկետը սկսում է հոսել դա 

համար այլ մարմին փոխանցելու բա-

տախազի կողմից նյութեր նախապատ 

ցառումը` որպես նյութերի նախապատ-

րաստելու (նյութերի նախապատրաս 

րաստման 10 օրյա դատավարական

տումը շարու նակելու) հանձնարարու-

նախապատրաստումը

ժամկետի

պահպանման

թյունը

երաշխիք։

ստանալու պահից. չէ որ դա

Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և նա-

կարող է մեկնաբանվել այնպես, որ

խապատրաստումը շարունակելու հա-

քննիչը հաղորդումը նոր է ստանում,

մար այլ մարմին փոխանցելու օրենսȂրական հնարավորության բացակայու-

ուստի 10 օրյա ժամկետը հաշվարկում է

թյունը կոչված է ապահովելու նյութերի

այն ստանալու և մի քանի օր նյութեր

նախապատրաստման 10 օրյա ժամկե-

նախապատրաստելու, այլ դատախազի

տի պահպանումը և քրեական գործի

հանձնարարությամբ փոխանցված նյու-
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թերը ստանալու պահից: Ընդ որում,

ȉրավական տեսանկյունից։ Այս փուլում

նախաքննության առանձին մարմիննե-

դատախազի

րում (ՀԿԾ, Քննչական կոմիտեի Զին-

մարմնից վերցնելու և այն այլ մարմնին

վորական քննչական գլխավոր վարչու-

հանձնարարելու լիազորության բացա-

թյուն) նշված մեկնաբանության հիման

կայությունը կոչված է՝ կանխելու այս

վրա ձևավորվել է կայուն պրակտիկա,

փուլում կազմակերպական, իսկ քաղա-

որ նյութերի նախապատրաստման 10

քացու համար նաև` բյուրոկրատական

օրյա ժամկետը հաշվարկում են փո-

մի շարք խնդիրներ։ Գործնականում
նյութերի նախապատրաստման սկȆզբ-

խանցվող նյութերը ստանալու պահից,

նյութերը

մի

նական փուլում դատավարական գործողություններ կատարում են հետաքȆն-

ինչը բացասական է ազդում մարդու
իրավունքների

կողմից

պաշտպանության,

հանցագործության բացահայտման և

նության

մարմնի

աշխատակիցները,

ապացույցներն անհետաձգելի քննչա-

օրինակ` փորձաքննության նշանակու-

կան գործողությունների կատարմամբ

մը։ Մինչև փորձաքննության եզրակա-

հավաքելու պահանջների վրա: Այս-

ցությունը ստանալը դատախազի կող-

պես՝ քաղաքացին հաղորդումը ներկա-

մից նյութերը մեկ այլ մարմին փոխան-

յացնում է ՀՀ ոստիկանություն, որտեղ

ցելու դեպքում, փորձագիտական հիմ-

9 օր նյութեր է նախապատրաստվում,

նարկը, տեղեկացված չլինելով նման

այնուհետև այն դատախազի կողմից
փոխանցվում է նախաքննության մարմȆ-

փոփոխության

նին, որը 10 օրյա ժամկետը սկսում է
հաշվարկȃȊ նյութերը ստանալու պա-

մարմին, և այն երկար ժամանակ մնա-

հից: Նյութերը մի մարմնից մյուսին փո-

կան ազդել աշխատանքի կազմակերպ-

խանցելու անթույլատրելի պրակտիկան

ման վրա։

մասին,

եզրակացու-

թյունն ուղարկում է հետաքննության
լով այդ մարմնում, կարող է բացասա-

գործնականում առաջացնում է նյութե-

Բացի այդ` նյութերի նախապատ-

րի նախապատրաստման ժամկետներն

րաստման

ապօրինաբար երկարացնելուն, ինչը չի

անձինք հաճախ ստիպված են լինում

համապատասխանում քրեական գործի
հարուցման հարցի լուծման փուլի խȆն-

նյութերն այլ մարմին փոխանցելուց հե-

դիրներին:

տար անձի կողմից նույնաբնույթ գոր-

ներգրավված

տո կրկին մասնակցել նոր պաշտոնա-

Նյութերը մի մարմնից վերցնելու և
նախապատրաստումը

վարույթին

ծողություններին, օրինակ` հետաքննի-

շարունակելու

չը վերցրել է բացատրությունը, սակայն

համար այլ մարմին փոխանցելու անթույլատրելիությունը  կազմակերպա-

նյութերն այլ մարմին փոխանցելուց հե-

26
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հրավիրում է քաղաքացուն բացատրու-

համար նյութերը փոխանցում է քննի-

թյուն վերցնելու։

չին: Նյութերի նախապատրաստման

Նյութերը հետաքննության մարմնից

օրինականության և համակողմանիու-

վերցնելու և նախաքննության մարմին

թյան ապահովման նպատակով դա-

փոխանցելու ոչ իրավական գործընթա-

տախազը օրենքով օժտված է անհրա-

ցի ազդեցությունը քրեական գործ հա-

ժեշտ իրավական գործիքներով: Այս-

րուցելու որոշման և ապացույցների թույ-

պես՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 53-րդ հոդվա-

լատրելիության վրա։ Ինչպես նշվեց,

ծի 1-ին մասի համաձայն՝ դատախազը

քրեական գործի հարուցման հարցի
լուծման փուլում նախատեսված չէ դա-

մինչդատական վարույթի ընթացքում
լիազորված է` հետաքննության մարմȆ-

տախազի

հե-

նին հանձնարարել կատարելու անհե-

տաքննության մարմնից նյութեր քննչա-

տաձգելի քննչական գործողություններ,

կան մարմին փոխանցելու դատավարա-

իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ իր

կան կարգ և դատախազի լիազորու-

նախաձեռնությամբ հարուցել քրեակǿȔ

թյուն, ուստի, օրենքով չնախատեսված

գործ և նախաքննությունȆ հանձնարա-

գործողության

րել նախաքննության մարմնին:

հանձնարարությամբ

կատարման

արդյուն-

քում, նյութերի փոխանցումը և դրանից

Այսպիսով կարծում ենք, որ հե-

հետո կատարված գործողությունները,

տաքննության մարմնից նյութերը վերց-

այդ թվում՝ քրեական գործի հարուցումը

նելու և նախապատրաստումը շարու-

կարող են լինել խոցելի, իսկ ձեռք բեր-

նակելու համար այլ մարմին փոխանցե-

ված ապացույցները՝ անթույլատրելի:

լու դատախազի գործողությունը նա-

Հետաքննության

մարմնի

կողմից

խատեսված չէ ՀՀ քր. դատ օր–ով, և

նյութերի նախապատրաստման օրի-

հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 6–

նականության և համակողմանիության

րդ հոդվածին։

ապահովման կառուցակարգերը։ Նյութերի նախապատրաստումը հետաքȆննության
մարմնին

մարմնից

նախաքննական

փոխանցելու պրակտիկան

հաճախ արդարացվում է այն հանգամանքով, որ հետաքննական
գործողությունները

մարմնի

դատախազը հա-

մարում է թերի կամ ոչ պատշաճ, ուստի

նյութերի

նախապատրաստման

համակողմանիությունն
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12*/8*1<, 940 * $ %0&< '2$0+ .*20$0+ $0+/<. 402"J .*20$"J $0+/" 04-*9"-"3= 10$3'.'34/<. /'30#-H&'/*'. 12*/J4<7 $ ""%' $ 1899 * 1907
%0&"7 .'(&5/"20&/<7 ,0/$'/8*+ 0
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$0).')&*J. 2* >40. 10)*8*J 25,0$0&34$"
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, 2/$,!2./ +/3/1/* 01&2340,&.)J, 2/#&19&..<& $1!'%!.2+)-) ,)7!-) (# /22))), )2+,H8!,)2= )(
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"1.: *+)82%53)23* 48&0-<23* 45%'3.
"&352-/ )3/81*273'. #. 2.- .: , 1996. - .
101 - 102.
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#0 #()(5'#, (%"(#8.
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ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
ՀՀ քննչական կոմիտեի քրեական գործերի քննության
աջակցության վարչության պետ Գ.ǒ Սարգսյան,
վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ք.ǚ Թումանյան,
վարչության ՀԿԳ քննիչ Ա.ǚ Ալեքսանյան,
ǡǡȢȔȔȗǿȍǿȔȍȖǍȝȃȉǖȞȥǿȔȢǿȐǿȢȉȢȔȔȗǿȍǿȔ
վարչության ավագ քննիչ Ն.ǒ Մխիթարյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական
վարչությունների գործունեության վերահսկողության
գլխավոր վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ք.Ǜ Մարդանյան

վել է արդյոք նախկինում խուլիգանության համար.
2. սուբյեկտիվ կողմը՝ հանցագործությունը կատարվում է միայն ուղղակի
դիտավորությամբ, շարժառիթը՝ հասարակության հանդեպ երևակայական գերազանցությունն արտահայտելու իր ցանկությունը, ինքնահաստատման ձգտումը, իր վայրագությամբ այլոց ստորացնելը, բարոյական նորմերը արհամարհելու կողմնորոշմամբ հպարտանալու ցանկությունը.
3. հանցագործության օբյեկտը՝ հասարակական կարգը.
4. օբյեկտիվ կողմը` հասարակական
կարգի կոպիտ կերպով խախտումը,
անձանց առողջության, արժանապատվության ու պատվի հանդեպ
Ȗտնձգությունը, խուլիգանական գործողությունների կատարման ժամանակ մարդկանց առկայությունը, իշխանության ներկայացուցչին կամ այլ

Հաշվի առնելով խուլիգանությունների կատարման եղանակների բազմազանությունը` ակնհայտ է դառնում յուրաքանչյուր դեպքով քննության յուրահատուկ մեթոդիկայի և տակտիկական
մոտեցումների
անհատականության
անհրաժեշտությունը, որպիսի
պայմաններում ապացուցման ենթակա
հանգամանքները կարող են պարզվել
յուրաքանչյուր դեպքով տարբեր քննչական-դատավարական գործողությունների արդյունքում:
Նախ յուրաքանչյուր դեպքով անհրաժեշտություն ունենալով հիմնավորել անձի արարքում հանցակազմի առկայությունը կամ բացակայությունը` անհրաժեշտ է պարզել այն հանգամանքները,
որոնք ուղղակիորեն բխում են հանցակազմի տարրերից.
1. սուբյեկտը՝ խուլիգանի անձը և տարիքը, արդյոք արարքը կատարել է
միայնակ, թե` խմբում, դատապարտøÜÜÆâ / N5 / 2017
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6. Հանցագործության հետևանքները.
արդյոք հասարակության անդամներին լուրջ անհանգստություն պատճառվել է, թե` ոչ, կան արդյոք տուժողներ, հասցվել են արդյոք մարմնական վնասվածքներ, եթե այո, ապա ինչ աստիճանի և ինչ ծախսեր
են անհրաժեշտ դրանց բուժման համար, գույքային վնաս հասցվել է, թե`
ոչ, եթե այո, ապա որքան է կազմում
վնասված/ոչնչացված գույքի արժեքը
կամ որքան գումար է անհրաժեշտ
դրա վերականգնման համար:
7. Խուլիգանությունը ծնող պատճառները և պայմանները. ինչից է ծագել
հանցավոր դիտավորությունը, որոնք
են հանցավոր խմբավորման ձևավորման հանգամանքները, հանցագործության գործիքի, զենքի ձեռքբերման աղբյուրները:
Նշված հանգամանքների պարզումը
հնարավոր է դեպքին համապատասխան քննչական-դատավարական, օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների և միջոցառումների ճիշտ հաջորդականության արդյունքում:
Քննարկենք որոշակի տիպային իրավիճակներ և դրանց պայմաններում
կատարվող համապատասխան քննչական-դատավարական գործողություններ, որոնք ուղղված են ապացուցման
ենթակա հանգամանքների պարզմանը:
2015 թվականի սեպտեմբերի 5-ին
ոստիկանության
համապատասխան
ստորաբաժանում հաղորդում ստացվեց
հասարակական տրանսպորտի կանգառին կից, մի խումբ անձանց վիճաբանության, ծեծկռտուքի և հայհոյանքների վերաբերյալ:

անձանց հանդեպ դիմադրությունը,
ովքեր խափանում են խուլիգանի արարքները, զենքի կամ որպես զենք
օգտագործվող առարկայի գործադրումը:
Վերոգրյալի համատեքստում կարելի է առանձնացնել խուլիգանության
գործերով
ապացուցման
ենթակա
հետևյալ հանգամանքները.
1. Արդյոք տեղի է ունեցել խուլիգանություն և ինչում է այն դրսևորվել, աȞդյոք այդ ընթացքում այլ հանցագործություններ չեն կատարվել.
2. Խուլիգանության կատարման ժամանակը (օրը, ժամը), կատարման վայրը, միջավայրը.
3. Ում կողմից է կատարվել խուլիգանությունը, ինչ հատկանիշներով է նա
բնութագրվում (տարիք, զբաղմունք,
կրթություն, դատվածություն, այդ
թվում
խուլիգանության
համար,
խմածություն), ինչպիսին է եղել նրա
վարքագիծը, եթե խուլիգանությունը
կատարվել է խմբի կողմից, ապա
որն է յուրաքանչյուրի դերը կատարված հանցագործության մեջ.
4. Մեղադրյալի մեղավորությունը կատարված հանցագործության մեջ, աȞդյոք նա գիտակցել է, որ իր գործողություններով կոպիտ կերպով խախտում է հասարակական կարգը և ցուցաբերում է բացահայտ անհարգալից
վերաբերմունք
հասարակության
նկատմամբ.
5. Հանգամանքները, որոնք կարող են
ազդել մեղադրյալի պատասխանատȆվության աստիճանի և բնութագրի
վրա.

42

42

øÜÜÆâ / N5 / 2017

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

բռունցքով հարվածել վնասել է Բ-ի
քունքը:
Վիճաբանությունը և ծեծկռտուքը
զուգորդվել էր փոխադարձ վիրավորանքներ և հայհոյանքներ հնչեցնելով:
Վերոնշյալ անձանց արարքին իրավական գնահատական տալու համար
հարցաքննվեցին ականատես վկաները, զննվեց առգրավված տեսաձայնաȁրող սարքի կրիչի պարունակությունը,
նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն, իրականացվեցին այլ
դատավարական գործողություններ:
Նախաքննության
արդյունքում
պարզվեց հետևյալը, որ թեև Ա-ի արարքն իր մեջ պարունակում է հասարակական կարգի խախտման և հասարակության նկատմամբ անհարգալից
վերաբերմունքի դրսևորման տարրեր
(բարձրաձայն հայհոյանքներ տալը հասարակական վայրում), սակայն շարժառիթը՝ ուղեվարձի վճարման չափի
շուրջ
առաջացած
անձնավորված
մղումն է` արտահայտելու իր անհամաձայնությունը կոնկրետ անձի, այլ ոչ
հավաքված անորոշ շրջանակի քաղաքացիների նկատմամբ:
Հետևաբար` Ա-ի արարքում բացակայում են խուլիգանական դրդումները,
իսկ միմյանց միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունը պայմանավորված է եղել Ա-ի հուզական վիճակով, որը ծագել է կոնկրետ անձի գործողություններից:
Վճռաբեկ դատարանի ձևավորած
նախադեպային իրավունքի հիմքով
խուլիգանությունը կարող է կատարվել
միայն ուղղակի դիտավորությամբ: Խուլիգանության օբյեկտիվ կողմը կազմող

Ավելի ուշ՝ քննիչի ղեկավարությամբ
դեպքի վայր մեկնած քննչական-օպերատիվ խումբը զննության ժամանակ
դեպքի վայրից հայտնաբերեց արնանȆման նյութի հետքեր, ապակու կտորտանք և պատռված հետքերով վերնաȄգեստ:
Միաժամանակ օպերատիվ-հետախուզական համապատասխան միջոցառման շնորհիվ պարզվեց, որ վիճաբանությունն ու ծեծկռտուքը տեղի է ունեցել երեք անձնավորության միջև, որոնցից երկուսը տաքսու վարորդներ
են, իսկ երրորդը ուղևոր: Օպերատիվ
հարցումների արդյունքում պարզվեց
նաև, որ վիճաբանության թեման ուղեվարձն է եղել, և այդ տաքսու վարորդների հիմնական կայանատեղին է
տվյալ վայրը:
Քննիչն իր մոտ նշեց ականատես
երկու վկաների անձնական տվյալները
և ծանուցագիր հանձնեց նրանց որպես
վկա հարցաքննության համար:
Դեպքի վայրի զննության ընթացքում
առգրավվեց նաև մոտակա խանութի
տեսաձայնագրման սարքի կրիչը՝ հետագայում զննություն կատարելու համար:
Որոշ ժամանակ անց հետաքննության մարմնի աշխատակիցները ոստիկանության բաժին բերման ենթարկեցին Ա-ին, Բ-ին և Գ-ին: Վերջիններիս
տված ցուցմունքներով պարզվեց, որ Ան Գայի հուշարձանի դիմաց գտնվող
կանգառի հարևանությամբ վիճաբանել
է տաքսու վարորդներ՝ Բ-ի և Գ-ի հետ,
ուղեվարձի չափի հետ համաձայն չլինելու կապակցությամբ, որի ընթացքում
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Այնուհետև, 2014թ. հուլիսի 7-ին, ժամը
23.30-ի սահմաններում, նշված շենքի
բակում գտնվող զրուցարանում թղթախաղով զբաղվող Է.Մ.-ի, Ա.Ա-ի, Ա.Գ-ի,
Ա.Ե-ի հետ վիճաբանության մեջ է մտել,
որի ընթացքում, ընդգծելով իր անձի առավելությունը և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով վերջիններիս, ինչպես նաև շենքի բնակիչների
նկատմամբ` իր բնակարանի պատուհանից զենքի` ապօրինի պահված ատրճանակի գործադրմամբ, բակի ու
զրուցարանի ուղղությամբ խուլիգանական դրդումներով կատարել է կրակոցներ, շուրջ 20 րոպե դիտավորությամբ
կոպիտ կերպով խախտել շենքի բնակիչների հանգիստը և հասարակական
կարգը, որի ընթացքում Գ.Ա-ի`
աջ
սրունք-թաթային հոդի շրջանի հրազենային, գնդակային, միջանցիկ վերքերի
ձևով դիտավորությամբ պատճառել է
առողջությանը թեթև վնաս` առողջության կարճատև քայքայումով:
Սույն դեպքով ապացուցման ենթակա հանգամանքներն էին` պարզել, թե`
 Ռ.Գ-ն, ինչ վարքագիծ է դրսևորել.
 ինչպես է այն արտահայտվել.
 նրա վարքագիծը ինչքանով է խախտել հասարակական կարգը.
 արդյոք նրա վարքագիծը պարունակել է հասարակության նկատմամբ
բացահայտ անհարգելից վերաբերմունք.
 արդյոք նա ունեցել է խուլիգանական
դրդումներ.
 ինչպիսին է եղել նրա հարաբերությունները տուժողների հետ.
 ինչպիսին է եղել նրա շարժառիթը.

արարքները կատարող անձը պետք է
ցանկանա կոպիտ կերպով խախտել
հասարակական կարգը և հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել, այլ ոչ
թե գիտակցաբար թույլ տալ վերոնշյալ
հետևանքները:
Արդյունքում Ա-ի գործողությունները
գնահատվեցին ըստ փաստացի հետȃȜանքի՝ դիտավորությամբ մարմնական
վնասվածք պատճառելու համատեքստում:
Ապացուցման ենթակա հանգամանքների համատեքստում հետաքրքȆրության է արժանի նաև մեկ այլ օրինակ` ՀՀ քննչական կոմիտեի Ավան և
Նոր Նորք վարչական շրջանների քնȆնչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
հարուցված և մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված գործը:
Այսպես, քրեական գործով մեղաȂրյալ` Ռ.Գ-ն գործով չպարզված ժամանակահատվածում և անձից ապօրինի
կերպով ձեռք է բերել ու Նոր Նորքի 2րդ զանգվածի Մոլդովական 49/53 շենքի` իր կողմից վարձակալած թիվ 4
բնակարանում ապօրինի պահել է արհեստագործական եղանակով պատրաստված 5.6մմ տրամաչափի օղակավոր բոցավառման որսորդական-սպորտային հրացանային փամփուշտներ
կրակելու համար նախատեսված, ակոսափող հրազեն հանդիսացող ատրճանակ և ռազմամթերք հանդիսացող`
5.6մմ տրամաչափի օղակավոր բոցավառման
որսորդական-սպորտային
հրացանային թվով 29 փամփուշտներ:
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դեպքին ականատեսների շրջանակը,
Ս.Խ.-ի անասնագոմի մոտ կայանված
ավտոմեքենայի մակնիշը և տվյալ ավտոմեքենայով երեք անձնավորության
փախուստի դիմելու հանգամանքը:
Ականատես
վկայի
ցուցմունքով
պարզվեցին հրդեհակիզման և անասնագոմից որոշակի հեռավորությամբ
գտնվող երեք երիտասարդների տվյալ
տեսարանի նկատմամբ բարձրաձայն
ծաղրանքով վերաբերելու հանգամանքները:
Օպերատիվ-հետախուզական
համապատասխան միջոցառումների շնորհիվ պարզվեցին ավտոմեքենայի մակնիշը, պետհամարանիշը և արարքը
կատարող երեք անձանց ինքնությունները, որոնցից մեկի ինքնախոստովանական ցուցմունքով պարզվեց հանցագործության շարժառիթը՝ ծաղրանք, իր
«Ես»-ը բարձր դասելու ցանկություն և
այլն:
 «ԲՄՎ» մակնիշի ավտոմեքենայի զȆննությամբ, ավտոմեքենայի վարորդի
նստատեղի ոտնակի վրա հայտնաբերվեցին չորացած գոմաղբի հետք և այրված մասնիկներ, հետևի ձախ նստատեղի ոտնահարթակի վրա` կլոր յուղային հետք։ Հետևի աջ նստատեղի
ոտնահարթակի վրա հայտնաբերվեցին
չոր և ծխացած մասնիկների հետքեր,
նույնպիսի հետքեր հայտնաբերվեցին
նաև առջևի աջ նստատեղի ոտնահարթակի վրա։
Նշանակված
դատանյութագիտական, հրդեհատեխնիկական, ապրանքագիտական, հողագիտական և բուսաբանական փորձաքննություններով
նույնականացվեցին դեպքի վայրից

 արդյոք նրա վարքագիծը ուղղված է
եղել կոնկրետ տուժողներին, թե հասարակությանը նման եղանակով իր
ուժը և առավելությունը ցույց տալուն.
 արդյոք խաթարվել է հասարակական կարգը Ռ.Գ-ի գործողությունների արդյունքում:
Նշված հանգամանքները ապացուցվել են հանցագործություն կատարած
անձի հարցաքննությամբ, տուժողների
հարցաքննությամբ, ականատես վկաների հարցաքննությամբ, դեպքի վայրի
զննությամբ, դեպքի վայրի զննության
ընթացքում հայտնաբերված հետքերով
և առարկաներով, նշանակված համապատասխան
փորձաքննությունների
եզրակացություններով:
Ապացուցման հանգամանքների առումով ուշագրավ է նաև հետևյալ օրինակը:
2015 թվականի մարտի 30-ին Ս.Խ.ին պատկանող խոտի դեզին կից ոչ
պիտանի հարդի հրկիզման վերաբեȞյալ հաղորդման կապակցությամբ, կատարվածի օբյեկտիվ հանգամանքները
պարզելու նպատակով կատարվել են
հետևյալ գործողությունները.
Ձևավորված քննչական-օպերատիվ
խումբը հստակեցրեց դեպքի վայրի
սահմանները, կատարված զննության
ժամանակ հայտնաբերվեց և առգրավվեց ավտոմեքենայի անվադողի հետքեր, գոմաղբի, հողաշերտի ու բուսական զանգվածների նմուշներ, ինչպես
նաև «Նոյ» ջրի պոլիէթիլենային շիշ`
բենզինանման նյութի պարունակությամբ:
Միաժամանակ իրականացված օպերատիվ հարցումներով պարզվեց
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ության՝ կենցաղի, հանգստի պայմանները, Ս.Խ.-ի ընտանիքի անդամների
ու հարևանների անդորրը, խուճապ և
տագնապ առաջացրել վերը նշված անձանց շրջանում, հրճվել դրանով և դիմել են փախուստի։
Այսինքն, կատարել են ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 258-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործություն:
Ինչպես տեսնում ենք, այս օրինակում խուլիգանական գործողությունները կատարվել են ականատեսների բացակայությամբ, սակայն անձանց արարքում առկա է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ նախատեսված հանցագործությունը:
Ըստ Ա.Ա. Թամազյանի` «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»:

վերցված նմուշները հիշյալ ավտոմեքենայից վերցված հետքերի հետ, ինչպես
նաև պարզվեցին գործի համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ:
Վերոնշյալ և այլ քրեադատավարական գործողությունների հանրագումարի և ձեռք բերված ապացույցների իրավական գնահատականի արդյունքում
Ա.Մ.-ին, Ռ.Փ.-ին և Ա.Ք.-ին մեղադրանք առաջադրվեց հասարակական
կարգը կոպիտ կերպով խախտելու և
հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսȃȜորելու
համար:
Մասնավորապես`
հանցագործության օբյեկտիվ կողմը
դրսևորվել է 2015 թվականի մարտի
30-ին, ժամը 01:30-ի սահմաններում
Ս.Խ.-ի տան հարակից տարածքում
գտնվող անասնագոմի մոտ առկա խոտի դեզին կից ոչ պիտանի հարդը հȆրկիզելու միջոցով իրենց առավելություններն ընդգծելու, հասարակության շȆրջանում վախ, խուճապ առաջացնելու և
դրանով հասարակությանը հակադրվելու, զվարճանալու հանդուգն ցանկությամբ: Դրանով նրանք խախտել են
մարդկանց ամենօրյա կենսագործունե-

ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
քննության

Խուլիգանության վերաբերյալ բոլոր

պլանավորման

աշխա-

գործերով քննություն իրականացնելիս

տանքների կազմակերպման միասնա-

անհրաժեշտ է լիարժեք ապահովել ՀՀ

կանության վերաբերյալ թիվ 11 Լ հրա-

քննչական

մանի պահանջները:

կոմիտեի

նախագահի

2015թ. մարտի 12-ի Հայաստանի Հան-

Քննության պլանավորումը իրենից

րապետության քննչական կոմիտեում

ներկայացնում է մտածողական գոր-
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ծընթաց, որը ներառում է կատարված

ռանց համակարգվածության, նպատա-

հանցագործության բոլոր հանգամանք-

կաուղղվածության չի կարող հաջողու-

ների բացահայտմանն ուղղված աշխա-

թյուն ունենալ, իսկ այն առավելապես

տանքների բովանդակության և հաջոր-

ապահովվում է քննության պլանավոր-

դականության որոշում՝ ժամանակի և

մամբ:

ուժերի առավել արդյունավետ օգտա-

Խուլիգանության

բոլոր

հանգա-

գործմամբ: Ընդհանուր առմամբ պլա-

մանքների հետազոտումը հնարավոր չէ

նավորումը նախաքննության այնպիսի

իրականացնել առանց քննության պլա-

կազմակերպումն է, որն ապահովում է

նավորման: Հատկապես կարևոր է աշ-

հանցագործության արագ և լրիվ բա-

խատանքի ճիշտ պլանավորումը քննու-

ցահայտումը, քննության լրիվությունը:

թյան սկզբնական փուլում, երբ քննիչը

Պլանավորման

քննչական

տիրապետում է ոչ ամբողջական, իսկ

վարկածների առաջադրումն է՝ դրանց

առանձին դեպքերում նաև հանցագոր-

յուրաքանչյուրի ստուգման նպատակով

ծության դեպքի ու մասնակիցների վե-

(բացահայտման ենթակա հանգամանք-

րաբերյալ հակասական տեղեկատվու-

ների շրջանակի որոշում):
Հանցագործության, այդ թվում և

թյան, և կարճ ժամանակում անհրաժեշտ է իրականացնել մեծածավալ քնȆն-

խուլիգանության գործերով քննությունը

չական գործողություններ, կազմակեր-

բարդ,

պական և այլ միջոցառումներ:

առանցքը

բազմակողմանի

գործունեու-

թյուն է, որն իրականացվում է օրենքով

Աշխատանքի հստակ պլանավորու-

սահմանված ժամկետներում: Քննիչը

մը և ճիշտ կազմակերպումն օգնում են

պետք է պարզի հանցագործության բո-

քննիչին քննադատորեն գնահատելու

լոր էական հանգամանքները, այն կա-

առկա տվյալները և դրանց հիման վրա

տարող անձանց, ինչպես նաև հանցա-

առաջադրել հիմնավորված վարկած-

գործություն

ու

ներ: Խուլիգանության բացահայտմանն

պայմանները: Նշված խնդրի լուծման

ուղղված գործունեությունը բավականին

նպատակով անհրաժեշտ է տարատե-

բարդ է: Այն անիմաստ է դառնում ա-

սակ միջոցառումներ՝ քննչական (քրեա-

ռանց հստակ կազմակերպման և պլա-

գիտական) վարկածների հմտորեն ա-

նավորման: Խուլիգանության գործերով

ռաջադրում, տարբեր քննչական գործո-

քննության պլանում պետք է արտացոլ-

ղությունների կատարում, օրինակ՝ հար-

վեն ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ան-

ցաքննություն, խուզարկություն, զննու-

հատական վարկածները: Ընդհանուր

թյուն, փորձաքննության կատարում և

վարկածներն առաջադրվում են հան-

այլն: Հիշյալ բարդ գործունեությունն ա-

ցագործության դեպքի առումով որպես

ծնող
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գլխավոր և դրա առանձին հանգա-

րի ինքնության և նրա կողմից հնարա-

մանքների նկատմամբ հարցադրումնե-

վոր վայրեր ժամանելու վերաբերյալ

րի համատեքստում, որոնք բնութագ-

վարկածները: Եթե խուլիգանությունը

րում են ապացուցման առարկայի հիմ-

կատարվել է անչափահասի կողմից

նական

Մասնավոր

կամ զենքի գործադրմամբ կամ դրա

վարկածները կապված են հանցագոր-

գործադրման փորձով, ապա պետք է

ծության առավել մասնավոր հանգամանքների հետ, որոնք հաստատում

առաջ քաշել վարկած անչափահասների կողմից զենք ձեռք բերելուն հրահȆ-

կամ ժխտում են ընդհանուր վարկածը:

րող անձանց վերաբերյալ: Ընտրված

բաղադրիչները:

Խուլիգանության վերաբերյալ գոր-

վարկածները քննության պլանին հա-

ծերով որպես ընդհանուր վարկածներ

մապատասխան մանրակրկիտ ստուգ-

կարող են առաջ քաշվել՝

վում են քննչական գործողություննե-

1. կատարվել է խուլիգանություն.

րով, որոնց բնույթը և հերթականությու-

2. կատարվել է ոչ թե խուլիգանություն,

նը կախված է կոնկրետ քրեական գոր-

այլև մեկ այլ հանցագործություն.

ծի նյութերի և հանցագործության դեպ-

3. կատարվել է ոչ թե խուլիգանություն,

քի հանգամանքներից: Եթե, օրինակ,

այլև զանցանք .

ստուգվում է կոնկրետ անձի առնչու-

1

4. կատարվածը չի պարունակում ոչ

թյունը հանցագործության կատարմա-

հանցագործության, ոչ էլ զանցանքի

նը, ապա առաջնահերթ ճշտվում է, թե

հատկանիշներ:

որտեղ է գտնվել կասկածյալը հանցան-

Ընդհանուր վարկածների հետ միա-

քի կատարման պահին: Եթե նրա այլու-

սին առաջ են քաշվում նաև հանցա-

րեքությունը

կազմի առանձին տարրերին և հատկա-

պետք է անցնել մյուս վարկածների

նիշներին

անհատական

ստուգմանը: Քննության պլանում պետք

վարկածներ: Անհայտ անձի կողմից

է նախատեսել նաև ոստիկանության օ-

խուլիգանություն կատարելու գործերով

պերատիվ աշխատակիցների հետ հա-

առաջնահերթ ստուգվում են հանցավո-

մագործակցության միջոցառումներ, ո-

վերաբերող

հաստատվում

է,

ապա

րոնք կարող են օգնել քննությունից
թաքնված խուլիգանների հետախուզ-

1

Օրինակ` հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները խախտելը, ոստիկանության ծառայողին կամ զինծառայողին
վիրավորելը, հրազենից կրակելը բնակավայրերում և դրա համար չհատկացված տեղերում կամ սահմանված կարգի խախտումով, հասարակական վայրերում ոգելից
խմիչքներ օգտագործելը կամ ոչ սթափ վիճակում հայտնվելը, լռությունը խախտելը:
48

մանն ու հայտնաբերմանը, ինչպես նաև
խմբակային խուլիգանության հանցակիցների

բացահայտմանը,

զենքի

պատրաստման կամ այն պահելու վայրը
48

հայտնաբերելուն:

Անհրաժեշտ

է
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նաև համակարգել աշխատանքը հասարակության

 ուղղված

ներկայացուցիչների

հասարակության

համար

վտանգ ներկայացնող հանցագործին

հետ:

հետախուզելուն և մեկուսացնելուն.

Խուլիգանության

գործերով

նա-

 ուղղված ձերբակալված կասկածյա-

խաքննության սկզբնական փուլը ժա-

լին մեղադրանք առաջադրելու հա-

մանակի առումով կարող է շարունակա-

մար հիմք հանդիսացող ապացույց-

կան չլինել: Քննչական պրակտիկայի

ների համակցություն ձեռք բերելուն.

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ

 ուղղված միաժամանակ մի քանի

այն տևում է քրեական գործ հարուցելու

վարկածներ ստուգելուն.

պահից սկսած 3-5 օր: Այդ ժամանակա-

 ուղղված ժամանակատար գործողու-

հատվածում պետք է իրականացվեն

թյուններ կատարելուն.
 որոնք անհրաժեշտ են հետագա քնȆնչական գործողություններ կատարելու

մեծ քանակության քննչական գործողություններ և կազմակերպական միջոցառումներ: Ցավոք, քննության սկȆզբ-

համար.

նական փուլում շատ քննիչներ ոչ միշտ

 որոնք

նախաքննության

գաղտնիք

են անհրաժեշտ ուշադրություն դարձ-

հանդիսացող

նում քննության պլան կազմելուն, որն էլ

հրապարակման ռիսկ չեն պարունա-

անհրաժեշտ քննչական գործողություն-

կում.

տեղեկությունների

կին իրականացնելու համար դժվարու-

 որոնք վերաբերում են անձանց, ինչպես նաև առարկաների և փաստաթȆղ-

թյունների է հանգեցնում: Որպես քննու-

թերի, որոնց առկայությունն այդ պա-

թյան սկզբնական փուլում իրականաց-

հին ապահովված է:

վող

գործողություններ,

Խմբակային խուլիգանության ժա-

պետք է նշվեն այն գործողությունները,

մանակ քննության սկզբնական փուլում

որոնց իրականացումը, համաձայն օ-

պլանավորումն ունի առանձնահատկու-

րենքի, պետք է իրականացվի առաջ-

թյուններ՝ կապված քննչական գործո-

նահերթ: Քննչական գործողություննե-

ղությունների կատարման հերթակա-

րի կատարման հերթականության հետ

նության հետ: Այդ գործերով անհրա-

կապված անհրաժեշտ է սկզբում կա-

ժեշտ է.

տարել գործողություններ`

 քննչական գործողությունները պլա-

ները և այլ միջոցառումները ժամանա-

քննչական

 ուղղված

այնպիսի

ապացույցներ

նավորել այնպես, որպեսզի առանձ-

ձեռք բերելուն, որոնք դանդաղելու

նացվեն խուլիգանության երկրորդա-

դեպքում կարող են ոչնչանալ.

կան մասնակիցները և փորձել նրան-

øÜÜÆâ / N5 / 2017

49

49

øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

ցից ստանալ դեպքի վերաբերյալ ճȆշ-

խուլիգանական
գործողությունները
խափանած քաղաքացիների հարցաքȆն-

մարիտ տեղեկություններ.
 պլանավորված քննչական գործողությունների արդյունքների հանդեպ

նություն: Նախատեսվում է կատարել
դեպքի վայրի զննություն, եթե հիմքեր

կասկած առաջանալու դեպքում սկȆզ-

կան ենթադրելու, որ այնտեղ կարող են

բում պետք է դրանցից իրականացվեն այն գործողությունները, որոնք

հայտնաբերվել

կարող են ապահովել ապացուցների

գործված առարկաներ: Իսկ եթե խուլի-

ստացումը

գանություն կատարած անձը դիմել է

կասկածվող

հանցագործության
անձանց

մեջ

մասնակցու-

փախուստի, ապա առաջնահերթ նա-

թյան վերաբերյալ.
 անհապաղ

խատեսվում է կատարել այնպիսի գոր-

պլանավորել

վկաների

ծողություններ, որոնք ուղղված են նրա

հարցաքննությունը.
 նախատեսել

հանցագործության

հետքեր, զենք կամ որպես զենք օգտա-

ինքնության, բնակության վայրի բացա-

քննչական

գործողու-

հայտմանը, հետախուզմանը և ձերբա-

թյունների այնպիսի կարգ, որը կբա-

կալելուն՝ զուգահեռաբար կատարելով

ցառի վկաների և տուժողների, ինչ-

վկաների և տուժողների հարցաքննու-

պես նաև ձերբակալվածների շփու-

թյուններ: Հայտնաբերվելուց հետո ան-

մը:

ձը ներկայացվում է ճանաչման, իսկ

Խուլիգանության

դեպքի

առթիվ

նրա բնակության վայրում պետք է կա-

քրեական գործ հարուցելու առիթ կա-

տարվի խուզարկություն՝ հանցագործու-

րող է հանդիսանալ ինչպես տուժողնե-

թյան գործիք և քննությանը հետաքրք-

րի, խուլիգանական գործողությունների

րող այլ առարկաներ հայտնաբերելու ու

խափանելուն մասնակցություն ունեցած

առգրավելու նպատակով:

քաղաքացիների, ականատեսների, ինչ-

Պետք է պլանավորել և նշանակել

պես նաև այլ անձանց հաղորդումները:

նաև

անհրաժեշտ

դատական

փոր-

Եթե խուլիգանական արարք կատա-

ձաքննություններ, հաճախ կրիմինալիս-

րած անձը ձերբակալվել է դեպքի վայրում, ապա պետք է պլանավորել կա-

տիկական, երբեմն անհրաժեշտություն
է առաջանում կատարելու դատաբժȆշ-

տարել այնպիսի գործողություններ, ո-

կական և դատահոգեբուժական փոր-

րոնք ուղղված են մանրակրկիտ վեր

ձաքննություններ: Հարկ եղած դեպքում

հանել խուլիգանական գործողություն-

պետք է պարզել հանցավորի խմածու-

ների շարժառիթը և այլ հանգամանք-

թյան և թմրանյութերի օգտագործման

ները, կատարել ձերբակալվածի, տու-

աստիճանը:

ժողի, ականատեսների, ինչպես նաև
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քին դրսևորումը: Այն պետք է լինի դի-

Խուլիգանության քննության պլանասահմանափակվի

նամիկ, մշտապես թարմացվի և զար-

քրեական գործով պարզապես գրավոր

գացվի: Բացի այդ, պետք է պլանավոր-

պլան կազմելով, որը հանդիսանում է

վեն նաև կոնկրետ քննչական գործո-

այդ բարդ գործընթացի միայն արտա-

ղությունները:

վորումը

չպետք

է

ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
գործողություններ են համարվում զȆն-

Ինչպես ցանկացած հանցագործության վերաբերյալ գործերով, այնպես էլ

նությունը,

խուլիգանության գործերով քննության

կագրության, փոստային, հեռագրական

մեթոդիկան իրենից ներկայացնում է

և այլ հաղորդումների վերահսկումը,

հանձնարարականների

հեռախոսային

համակարգ,

խուզարկությունը,

նամա-

խոսակցությունների

ինչը քննչական պրակտիկայի, առաջա-

լսումը, առգրավումը, քննումը, կասկա-

վոր փորձի ընդհանրացման արդյունք է

ծյալի ձերբակալումն ու հարցաքննու-

և դրա իրագործումը թույլ է տալիս

թյունը, փորձաքննության նշանակումը:

պրակտիկայում

կանխել

բազմաթիվ

Քննությունը պայմանականորեն կա-

սխալներ ու բացթողումներ:

րելի բաժանել երկու մասի` սկզբնական

Քննչական և այլ դատավարական

և հետագա: Նման բաժանումը պայմա-

գործողությունների կատարման հաջոր-

նավորված է քննության յուրաքանչյուր

դականությունը որոշում է վարույթն ի-

փուլում լուծվող խնդիրների առանձնա-

րականացնող

հատկություններով:

մարմինը՝

ելնելով

ստեղծված քննչական իրավիճակից և

Հանցագործությունների քննության

դրանց կատարման տակտիկայի ա-

մեթոդիկան ընդհանրապես, և խուլի-

ռանձնահատկություններից: Այնուամե-

գանության

նայնիվ, քրեադատավարական օրենսդ-

մասնավորապես, իր մեջ ներառում է

րությունն օգտագործում է «քննչական

կատարման ենթակա գործողություննե-

անհետաձգելի գործողություններ» հաս-

րի տիպային ցանկ, որը կարող է փո-

կացությունը:

փոխվել` ելնելով կոնկրետ իրավիճա-

Մասնավորապես,

ՀՀ

քրեական դատավարության օրենսգրքի
քննչական
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մեթոդիկան

կից:

57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի
իմաստով

քննության

Դեպքի վայրից խուլիգանություն
կատարած անձի թաքնվելու դեպքում`

անհետաձգելի
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վարույթն իրականացնող մարմինն ա-

ներ, հանցանքի կատարման մեջ կաս-

ռաջնահերթ կատարում է դեպքի վայրի

կածվող անձի ճանաչում, առարկաների

զննություն, եթե մոտակայքում կան տե-

(հանցագործության

սախցիկներ, ապա` տեսագրություննե-

այլն) ճանաչումներ, մեղադրյալի հար-

րի առգրավում, տուժողի, ականատես

ցաքննություն, առերեսումներ, քննչա-

վկաների

հարցաքննություն,

գործիքները

և

ինչպես

կան փորձարարություն, ըստ անհրա-

նաև ձեռնարկվում են օպերատիվ-հե-

ժեշտության նշանակվում են մի շարք

տախուզական

փորձաքննություններ`

միջոցառումներ

հան-

դատաբժշկա-

ցանք կատարած անձին հայտնաբերե-

կան, դատահոգեբանական, դատահո-

լու ուղղությամբ: Այն դեպքերում, երբ

գեբուժական, դատահետքաբանական,

հարցաքննության արդյունքում պարզ-

դատաձգաբանական,

վում է հանցանք կատարող անձի ար-

քագիտական և այլն:

դատաապրան-

տաքին նշանները, ապա կազմվում է

Դեպքի վայրի զննությունը նախ և

սուբյեկտի դիմանկարը և հետաքննու-

առաջ պետք է ուղղված լինի իրադրու-

թյան մարմնին տրվում է համապատասխան օպերատիվ-հետախուզական

թյան ուսումնասիրմանը և ամրագրմանը, քանի որ իրադրության մանրակȆր-

միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնա-

կիտ ուսումնասիրությունը հնարավո-

րարություն:

րություն է տալիս հայտնաբերել հան-

Այն դեպքերում, երբ խուլիգանության

վերաբերյալ

ցագործության նյութական հետքերը,

հաղորդումն

ստացվել է հանցանքի կատարման

մասնավորապես՝ գույքի վնասման, ոչȆնչացման, տուժողին, իշխանության

պահին և հանցանք կատարած անձը

ներկայացուցչին, հասարակական կար-

բռնվել է դեպքի վայրում, ապա առաջ-

գի

նահերթ կատարվում են կասկածյալի

թյուն իրականացնող, հասարակական

ձերբակալում, անձնական խուզարկու-

կարգի

թյուն, քննում, դեպքի վայրի զննություն,

ձանց նկատմամբ գործադրված բռնու-

եթե մոտակայքում կան տեսախցիկներ,

թյան հետքերը և ճիշտ եզրահանգում-

ապա` տեսագրությունների առգրավում,

ներ կատարել խուլիգանական գործո-

կասկածյալի,

ղությունների մասնակիցների

տուժողի,

ականատես

վկաների հարցաքննություն:

պահպանության

պարտականու-

խախտումը խափանող ան-

դրսևո-

րած վարքագծի վերաբերյալ:

Ի թիվս վերոնշյալ գործողություննե-

Որակյալ դեպքի վայրի զննություն

րի, խուլիգանության վերաբերյալ գոր-

կատարելու համար նախ պետք է նա-

ծերով իրականացվում են նաև բնակա-

խապատրաստվել

րանի խուզարկություն, այլ առգրավում-

գործողության իրականացմանը: Նա-
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խապատրաստական գործողություննե-

ներ կատարած անձանց շրջանակի

րը բաժանվում են երկու փուլի` մինչ

պարզում.

դեպքի վայր մեկնելն իրականացվող

 դեպքի վայր համարվող տարածքի

գործողություններ և անմիջականորեն

սահմանների և զննության իրակա-

դեպքի վայրում իրականացվող գործո-

նացման հաջորդականության որո-

ղություններ: Մինչ

խուլիգանության

շում.

դեպքի վայր մեկնելը անհրաժեշտ է

 դեպքի վայրի զննության մասնակից-

պարզել`

ների դերաբաշխում

 որտեղ, երբ է կատարվել խուլիգա-

վունքների, պարտականությունների

նությունը, շարունակվում են արդյոք
խուլիգանական

և նրանց իրա-

պարզաբանում.

գործողությունները

 դեպքի վայրում գտնվող օպերատիվ

և կան արդյոք տուժած անձինք, թե՝

աշխատակիցների

ոչ.

րում:

հրահանգավո-

 ձեռնարկել միջոցներ դեպքի վայրի

Վերոգրյալ նախապատրաստական

պահպանությունն ապահովելու հա-

գործողություններն իրականացվում են

մար.

հնարավորինս սեղմ ժամանակահատ-

 դեպքի վայրի զննության մասնակցե-

վածում, ինչից հետո քննիչի գործողու-

լու համար ներգրավվել համապա-

թյուններն ուղղվում են

տասխան փորձագետների.

զննությանը, որի ընթացքում հայտնա-

 կազմակերպել օպերատիվ խմբի ան-

բերվում, զննվում,

դամների մեկնումը դեպքի վայր.

դեպքի վայրի
ամրագրվում և

վերցվում են հանցագործության հետ-

 անհարժեշտության դեպքում դեպքի

քերը: Կատարված զննության վերաբե-

վայր հրավիրել համապատասխան

րյալ կազմվում է համապատասխան

ծառայությունների

աշխատակիցնե-

արձանագրություն, կատարվում է նաև

րին, մասնավորապես` շտապօգնու-

լուսանկարահանում, հնարավորության

թյան, հրշեջ ծառայության և այլն:

դեպքում՝ տեսանկարահանում, կազմ-

Անմիջականորեն

վում են սխեմաներ:

դեպքի վայրում

որպես նախապատրաստական գործո-

Դեպքի վայրի զննության հետ միա-

ղություն իրականացվում է հետևյալը`

ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել դեպ-

 առաջին բուժօգնության ցուցաբեր-

քի վայրում, դրա հարակից տարածքնե-

ման կազմակերպում.

րում տեսանկարահանող սարքերի առ-

 ընթերակաների հրավիրում.

կայությունը և օպերատիվ կերպով մի-

 դեպքի ականատեսների, տուժողնե-

ջոցառումներ
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առգրավելու ուղղությամբ: Տեսանկա-

կության նկատմամբ, սեռական բնույթի

րահանող սարքի հիշողության կրիչի

հայհոյանքներ տվել Դ. Բ.-ի հասցեին,

(DVR) առգրավումն իրականացվում է

որը զուգորդվել է վերջինիս նկատմամբ

մասնագետի

բռնություն գործադրելով:

մասնակցությամբ:

Տե-

2015թ.

սագրության առգրավումից հետո մաս-

օգոստոսի 11-ին Էրեբունի և Նուբարա-

նագետի մասնակցությամբ և ընթերա-

շեն վարչական շրջանների քննչական

կաների ներկայությամբ

իրականաց-

բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-

վում է տեսագրության զննություն, որի

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով

արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է

հարուցվել է թիվ 12137815 քրեական

արձանագրություն: Այն դեպքերում, երբ

գործը, կատարվել է նախաքննություն:

տեսագրությունում հստակ չեն երևում

Քրեական

գործի

ուսումնասիրու-

պատկերները

կամ

ձայնագրությունը

թյամբ պարզվել է, որ խուլիգանության

խախտված

կամ

տեսագրությունը

դեպքը տեղի է ունեցել Երևան քաղաքի

ջնջված, ապա նշանակվում է համա-

է

Տիգրան Մեծ պողոտա 45 հասցեում

կարգչատեխնիկական

գտնվող

փորձաքննու-

թյուն:

«Գուդվին»

բուքմեյքերական

քննու-

գրասենյակի մոտ, սակայն ոչ նյութերի
նախապատրաստման, ոչ էլ նախաքȆն-

հաճախ անհրաժեշ-

նության ընթացքում չի կատարվել դեպ-

տություն է առաջանում կատարել դեպ-

քի վայրի զննություն, չի պարզվել դեպ-

քի վայրի լրացուցիչ զննություն, մաս-

քի վայրում կամ հարակից տարածքնե-

նավորապես, երբ դեպքի վայրը զննվել

րում կա արդյոք տեսանկարահանող

է անբարենպաստ պայմաններում (գի-

սարքեր, թե՝ ոչ, բացի այդ տրվել են օ-

շերը, անձրևային եղանակին և այլն),

պերատիվ-հետախուզական

կամ զննությունն իրականացվել է մա-

ռումներ ձեռնարկելու թվով 3 նույնաբո-

կերեսորեն,

գործով

վանդակ հանձնարարականներ, որոն-

ձեռք են բերվել նոր տվյալներ, որոնց

ցով նույնպես չի հանձնարարվել հայտ-

ճշմարտացիության ստուգման համար

նաբերել տեսանկարահանող սարքեր:

Խուլիգանության
թյան ընթացքում

կամ

գործերի

քրեական

պետք է լրացուցիչ զննել խուլիգանու-

Մեկ այլ քրեական գործով

թյան կատարման վայրը:

միջոցա-

ժամա-

նակին պարզվել է դեպքի վայրում առ-

Այսպես, 2015թ. հուլիսի 26-ին, ժամը

կա տեսանկարահանող սարքի առկա-

18:00-ի սահմաններում մի խումբ ան-

յությունը, տեսագրությունն առգրավվել

հայտ անձինք կոպիտ կերպով խախտել

է, զննվել և անկյունաքարային դեր է ու-

են հասարակական կարգը, անհարգա-

նեցել մեղադրանքի համար, մասնավո-

լից վերաբերմունք դրսևորել հասարա-

րապես` թիվ 13144116 քրեական գործով
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գիշերային ակումբից առգրավվել են

գամանքներում, ինչպես են տուժո-

դեպքը տեսանկարահանած տեսագրող

ղին հասցվել վնասվածքները, ինչպի-

սարքի տեսագրությունը, որի զննու-

սի վնասվածքներ և ինչ միջոցների

թյամբ հիմնավորվել է խուլիգանության

շնորհիվ, նրա մոտ կար հրազեն կամ

դեպքի առկայությունը:

սառը զենք, այլ փոխարինող առար-

Անձնական խուզարկության նպա-

կաներ, ումից և ինչ միջոցներով են

տակն է հանդիսանում կասկածյալի

դրանք հայտնաբերվել, ինչպես են

մոտ հանցագործության գործիքի, քրե-

պատրաստված, ուր են ներկայումս.

ական գործի համար ապացուցողական

 արդյոք դիմադրություն ցուցաբերել է

նշանակություն ունեցող այլ առարկա-

իշխանության ներկայացուցչին կամ

ների և փաստաթղթերի հայտնաբերու-

այլ անձանց, ովքեր փորձել են խա-

մը:

փանել հանցագործությունը, ինչպիՀանցանք կատարած անձի քǳն-

նումն

իրականացվում

է

սի, ինչ ձևով, որ պահին, գիտեր նա

վերջինիս

ում է դիմադրում.

մարմնի վրա նրան ցուցաբերած դի-

 ծանոթ էր տուժողի հետ, ինչպիսի

մադրության հետքերի, ինչպես նաև

հարաբերություններ են եղել նրանց

հանցագործության այլ հետքերի (օրի-

միջև, եթե թշնամական, ապա ինչով

նակ` ինչ-որ նյութի հետքեր) հայտնա-

էր դա արտահայտվում.

բերման նպատակով:
հարցաքննությունը

 ինչ իրավիճակում էր հանցագործության պահին, եթե հարբած էր, ապա

նպատակ է հետապնդում բացահայտե-

երբ, որտեղ, ում հետ և ինչ քանակով

լու հետևյալ հանգամանքները.

է խմել սպիրտային խմիչքներ, եթե

 երբ, ինչպես և ում հետ է նա հայտն-

թմրանյութի ազդեցության տակ էր,

Կասկածյալի

ապա որ թմրանյութի, երբ, ինչպիսի

վել հանցագործության վայրում.
 ինչ էր նա անում հանցագործության
վայրում մինչև խուլիգանական գոր-

ճանապարհով է ընդունել, ինչպես,
երբ և ումից է վերցրել, պարբերաբար

ծողությունների սկիզբը, ով էր նրա

է ընդունում է թմրանյութեր, ինչքան

հետ այդ ժամանակ, ինչը պատճառ

ժամանակ է, ինչպիսի չափաքանակ-

դարձավ խուլիգանական գործողու-

ներով.

թյունների համար, եթե առաջացել է

 արդյոք նախկինում կատարել է հան-

վեճ, ապա ում հետ և ում նախաձեռ-

ցագործություն,

նությամբ.

խուլիգանություն.

մասնավորապես`

 ինչպիսի խուլիգանական գործողու-

 եթե հանցագործությունը խմբակային

թյուններ է կատարել, ինչպիսի հան-

է, ապա կար արդյոք նախնական
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պայմանավորվածություն, ինչի մա-

նշել նրանցից յուրաքանչյուրի կա-

սին, ինչ է այդ խումբը իրենից ներ-

տարած գործողությունը.

կայացնում, ինչ դեր է նա այդ խմբում

 ինչ առարկայով և ինչ վնասվածքներ

խաղում, այդ խումբը նախկինում այլ

է հասցրել կասկածյալը, վերջինիս

հանցագործություններ կատարել է:

կողմից զենք կամ որպես զենք օգ-

Եթե բացահայտվում է, որ խոսքը

տագործվող առարկա գործադրվել է,

գնում է կազմակերպված խմբի կամ

թե` ոչ.

անգամ հանցագործ կազմակերպու-

 ինքը կասկածյալին դիմադրություն

թյան մասին, քննիչի հետագա ջան-

ցույց է տվել, թե ոչ, եթե այո, ապա

քերը պետք է ուղղված լինեն ոչ մի-

կասկածյալի մարմնի որ հատվածին

այն խուլիգանության ապացուցման,

է հարվածել.

այլ նաև ամբողջ հանցավոր խմբի

 խուլիգանություն կատարող անձը ե-

գործողությունների քննության վրա,

ղել է արդյոք հարբած վիճակում, թե

որի համար կպահանջվի նյութերի

ոչ և խուլիգանության ընթացքում

ուղղորդում դեպի ինքնուրույն վա-

ցույց է տվել դիմադրություն իշխա-

րույթ:
Վերը նշված հարցադրումները տȆր-

նության ներկայացուցչին, հասարա-

վում են նաև դեպքի ականատեսներին

պարտականություն իրականացնող,

և այն անձանց ովքեր փորձել են խա-

հասարակական կարգի խախտումը

փանել հանցանք կատարող անձի գոր-

խափանող անձանց թե ոչ, եթե այո,

ծողությունները:

ապա ինչ ձևով:

կական

Տուժողի հարցաքննությունն իրա-

կարգի

պահպանության

Հանցանք կատարած անձին ճա-

կանացվում է հետևյալ հարցերի շուրջ`

նաչման ներկայացնելը` իրականաց-

 ճանաչում է կասկածյալին և ինչ հա-

վում է այն դեպքում,

երբ տուժողը

րաբերությունների մեջ է գտնվում.

(վկան) և հանցանք կատարած անձը

 երբ, ում հետ և ինչ հանգամանքնե-

նախկինում ծանոթ չեն եղել և ճանաչողը իր ցուցմունքում նշել է հանցանք

րում է հայտնվել դեպքի վայրում.
 ինչն է հանդիսացել

կատարողի անձի այնպիսի հատկանիշ-

կասկածյալի
գործողու-

ներ, որոնք բավարար են անձի նույ-

թյունների կատարման պատճառ և

նացման համար: Կասկածյալը ճանաչ-

ինչպես են դրանք դրսևորվել, կաս-

ման է ներկայացվում տուժողին, ակա-

կածյալը միայնակ է կատարել հան-

նատեսներին, նրան փախուստի դիմե-

ցանքը, թե մասնակցել են նաև այլ

լիս բռնել փորձած անձանց: Անձին ճա-

անձինք, եթե կան այլ մասնակիցներ

նաչման

կողմից
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կարևոր է խմբակային խուլիգանության

նացման համար, քննիչը տուժողների

դեպքերի վերաբերյալ գործերով, երբ, ի

ճանաչմանն է ներկայացրել Վ.-ին, որը

թիվս այլոց, անհրաժեշտ է պարզել յու-

եղել է սափրված։ Անձին ճանաչման

րաքանչյուր հանցակցի դերը, կատար-

ներկայացնելու արձանագրության մեջ

ված գործողությունների բնույթը:

քննիչի կողմից նշվել է, որ տուժողները

Թիվ 13801915 քրեական գործի նա-

Վ.-ին ճանաչել են հասակից, մարմնա-

խաքննության շրջանակներում քննիչը

կազմությունից, ատլետիկ և մկանոտ

ՀՀ

օ-

կառուցվածքից։ Նույն ձևով ճանաչման

րենսգրքի 221-րդ հոդվածով սահման-

է ներկայացվել նաև Դ.-ն: Վերոգրյալ

ված կարգի խախտմամբ կատարել է
անձի ճանաչման ներկայացնելու քնȆն-

ցուցմունքների և անձին ճանաչման

չական գործողությունը, ինչը հանգեց-

թյան արդյունքների հիման վրա վեր-

րել է դեպքի հետ առնչություն չունեցող

ջիններս ձերբակալվել են, որոշում է

անձանց՝ Վ.-ին և Դ.-ին, քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելուն և

կայացվել նրանց որպես մեղադրյալ
ներգրավելու և խափանման միջոց է ըȔ-

խափանման

տȆրվել կալանավորումը։ Հետագա նա-

քրեական

դատավարության

միջոց

ներկայացնելու

կալանավորումն

ընտրելուն։

քննչական

գործողու-

խաքննության ընթացքում ձեռք բերված

Այսպես՝ տուժողներն իրենց ցուց-

փաստական տվյալներով պարզվել է,

մունքներում հայտնել են, որ հանցանք
կատարած անձանց չեն ճանաչում, միǿ-

որ Վ.-ն և Դ.-ն հանցանքի կատարմանը

ժամանակ նշել են, որ նրանցից մեկը

իրենց լրացուցիչ ցուցմունքներով հայտ-

եղել է մոտ 25 տարեկան, չսափրված,

նել են, որ Վ.-ին շփոթել են այլ անձի՝

խնամված մուգ մորուսով, ատլետիկ

Գ.-ի հետ, որին ճանաչել են լուսանկա-

կազմվածքով, արտահայտված մկան-

րով։

չեն մասնակցել, բացի այդ տուժողներն

ներով երիտասարդ։ Հիմք ընդունելով

Ճանաչման են ներկայացվում նաև

վերոգրյալ ցուցմունքները, անտեսելով

մի շարք առարկաներ, մասնավորա-

ՀՀ

օ-

պես` հանցագործի հագուստը, հանցա-

րենսգրքի 2 21 -րդ հոդվածի 6-րդ մասի

գործության գործիքները, դեպքի վայ-

պահանջներն, այն է՝ ճանաչում չի կա-

րում պատահաբար թողնված առարկա-

տարվում, իսկ կատարվածը չի կարող

ները (գլխարկ, շարֆ, ձեռնոց, թաշկի-

ճանաչվել հիմնավորված, եթե ճանաչո-

նակ, ժամացույց): Այս ամենն անհրա-

ղը նշել է այնպիսի հատկանիշներ, ո-

ժեշտ է ճանաչման ներկայացնել կաս-

րոնք իրենց անորոշության պատճառով

կածյալի ընտանիքի անդամներին, գոր-

բավարար չեն ճանաչվողի անձի նույ-

ծընկերներին, համակուրսեցիներին և

քրեական
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 փախուստի դիմած մեղադրյալի գտնȆվելու մասին վկայող` ծանոթների,

այլն, այսինքն` անձանց, ովքեր կարող
են տեսած լինել այդ առարկաները նրա
մոտ, կարող են դրանք որոշակի հատ-

բարեկամների

կանիշներով

ներ:

դրանց`

ճանաչել

ու

կասկածյալին

հաստատել
պատկանելու

հասցեներ,

կտրոն-

Խուլիգանության գործերով քննչա-

փաստը:

կան փորձարարություն իրականաց-

Բնակարանի

վում

խուզարկությամբ

հայտնաբերման ենթակա օբյեկտները

է

որոշակի

հանգամանքներում 

կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի.

որևէ փաստի կամ երևույթի ընկալման
հնարավորության,
դեպքի
վայրում 

 խուլիգանության

հայտնաբերված

փաստն

կատարման

ապացուցող`

տուժողի`

տուժողին

գոյացման

գործընթացի ստուգման համար:

պատռված և արյան հետքեր կրող
հագուստը,

հետքերի

Դատաբժշկական

փորձաքննու-

պատկանող

թյան առարկա են հանդիսանում տու-

առարկաներ, որոնք վերցվել են խու-

ժողի մարմնի վրա առկա վնասվածքնե-

լիգանի կողմից, զենք կամ այլ առար-

րը, մեղադրյալի մարմնի վրա նրան ցու-

կաներ, որոնց միջոցով պատճառվել

ցաբերած

են

Մեղադրյալի մոտ կարող են հայտնա-

մարմնական

վնասվածքները,

խուլիգանության այլ գործիքներ.

դիմադրության

բերվել նաև հանցավոր գործողություն-

 խուլիգանի հակասոցիալական վար-

ների

կանխման

ընթացքում

քագծի մշտական բնույթ կրելու մա-

նկատմամբ

սին վկայող` հրազեն, սառը զենք

հետքեր:

կամ

վող հիմնական հարցերն են`

մարմնական

հետքերը:

վնասվածքներ

պատճառելու համար հատուկ հար-

գործադրված

նրա

բռնության

Այս փորձաքննությամբ լուծ-

 վնասվածքների բնույթն ու վաղեմու-

մարեցված այլ առարկաներ.

թյունը, դրանց ծանրության աստի-

 խուլիգանի կողմից այլ հանցագոր-

ճանը.

ծություններ կատարած լինելու մա-

 ինչ գործիքով կարող են դրանք հաս-

սին վկայող` ապօրինի զենք, թմրա-

ված լինել.

միջոցներ, հանցավոր ճանապարհով

 ինչ դիրքից են հասցվել դրան:
Դատահոգեբանական փորձաքǳն-

ձեռք բերված գույք.

նությամբ կարող են պարզվել`

 խուլիգանի և տուժողի կամ վկաների
բնույթի

 հոգեպես առողջ վկաների, կողմերի

մասին վկայող` նամակներ, բողոք-

և երրորդ անձանց՝ գործի համար

ներ, փոխադարձ վիրավորանքներ

նշանակություն

պարունակող գրառումներ.

մանքներն ընկալելու ու դրանց վերա-

փոխհարաբերությունների
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ունեցող

հանգա-
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բերյալ ճիշտ ցուցմունքներ և բա-

 մեղսունակ է արդյոք փորձաքննվո-

ցատրություններ տալու ընդունակու-

ղը, սահմանափակ մեղսունակ, թե`

թյունը.

անմեղսունակ.

 արդյո՞ք անձը արարքի կատարմանը

 արդյոք անձը ունակ է համապա-

նախորդող շրջանում և (կամ) արար-

տասխան

հանգամանքները

ճիշտ

քի իրականացման պահին հուզա-

ընկալելու և վերարտադրելու:

կան այնպիսի վիճակում, որն էապես

Քրեագիտական (դատահետքաբա-

ազդել է իրականությունը, կոնկրետ

նական, դատաձգաբանական) փոր-

իրավիճակի

բովանդակությունը

ձաքննություններով պարզվում են դի-

ճիշտ գիտակցելու, սեփական վարքը

ագնոստիկ և իդենտիֆիկացիոն բնույ-

կամային կերպով ղեկավարելու ըն-

թի հարցեր, մասնավորապես`

դունակության վրա.

 թողնված հետքերով հետք առաջացնող օբյեկտի նույնացումը.

 սուբյեկտի մոտ այնպիսի հոգեբանական, հուզակամային առանձնահատ-

 հետքերի առաջացման մեխանիզմ-

կությունների, բնավորության գծերի

ների, պայմանների, հերթականու-

առկայությունը, որոնք կարող են էա-

թյան,

պես ներազդել որոշակի իրավիճա-

կան), հետք առաջացնող օբյեկտնե-

կում գործողությունների բովանդա-

րի (մարդու) առանձնահատկություն-

կության և ուղղվածության վրա:

ների որոշումը.

իրականացվում

(հարաբերա-

 սառը շեղբավոր և նետողական զեն-

Դատահոգեբուժական փորձաքǳննություններն

վաղեմության

են`

քերի, ինչպես նաև կառուցվածքով

պարզելու համար.

դրանց նմանվող իրերի և առարկա-

 տառապում (տառապել) է արդյոք

ների սառը զենքերի դասին պատկա-

անձը

հոգեկան

հիվանդությամբ,

նելիության որոշումն ու պատրաստ-

կամ հոգեկան գործունեության ժա-

ման եղանակի պարզումը.

մանակավոր խանգարմամբ.

 հարցեր,

որոնք

վերաբերվում

են

 արդյոք հոգեկան հիվանդությունը,

զենքի և ռազմամթերքի խմբային

կամ հոգեկան գործունեության ժա-

պատկանելիության պարզմանը, նույ-

մանակավոր խանգարումը զրկել է

նականացմանը և այլն:

նրան հանցագործությունը կատարե-

Խուլիգանությամբ

պատճառված

լիս հաշիվ տալ կատարած արարքի

նյութական վնասի բնույթն ու չափը

համար և իր գործողությունները ղե-

պարզելու համար նշանակվում է դա-

կավարելու ունակությունից.

տաապրանքագիտական փորձաքǳննություն:
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Պատճառված վնասի փոխհատու-

գործի ֆաբուլան: Նկարագրական մա-

ցումը դիտարկվում է որպես խուլիգա-

սում ներկայացվում են հանցագործու-

նության քննության կարևոր բաղադրիչ:

թյան ծնող պատճառներն ու նպաստող

Վարույթն

պայմանները, հղումներ են կատարվում

իրականացնող

մարմինը

պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել ֆի-

համապատասխան

զիկական և իրավաբանական անձանց

վրա: Եզրափակիչ մասում նշվում են

պատճառված վնասի փոխհատուցումն

առաջարկվող միջոցառումները, որոնք

ապահովելու ուղղությամբ, այդ թվում`

անհրաժեշտ

համապատասխան անձանց քաղաքա-

ծնող պատճառների և նպաստող պայ-

ցիական հայցվոր ճանաչել, մեղադրյա-

մանների վերացման համար:

լի գույքի վրա կալանք դնել և այլն: Ինչպես

ցանկացած

են

ապացույցների

հանցագործության

Այսպիսով՝ թեև կան որոշակի հան-

հանցագործության

ցագործությունների

արդյունավետ

քննության, այնպես էլ խուլիգանության

քննության համար մշակված տիպային

վերաբերյալ գործերով քննության բաղ-

մեթոդիկաներ, այնուամենայնիվ, յու-

կացուցիչ մասն են հանդիսանում կան-

րաքանչյուր քրեական գործով դրանք

խարգելիչ միջոցառումները: ՀՀ քրե-

հիմք ընդունելով` պետք է հաշվի առնել

ական

օրենսգրքի

տվյալ դեպքի առանձնահատկություն-

200-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`

ները և մշակել դրանցից բխող մասնա-

դատախազը, քննիչը, հետաքննության

վոր մեթոդիկաներ կոնկրետ քրեական

մարմինը

գործի համար:

դատավարության

նախնական

քննության

ընթացքում պարտավոր են պարզել
հանցանքի

կատարմանը

նպաստող

հանգամանքները և անհրաժեշտության
դեպքում համապատասխան իրավաբանական անձին կամ պաշտոնատար
անձին միջնորդագիր ներկայացնել այդ
հանգամանքները վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու մասին:
Միջնորդագիրը պետք է հիմնավորված լինի և բաղկացած լինի երեք մասերից` ներածական, նկարագրական և
եզրափակիչ:

Ներածական

մասում

նշվում է, թե ում է այն հասցեագրված,
հակիրճ
60

ներկայացվում

է

քրեական
60
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ԴԵՊՔԻ ՎԱՅՐԻ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԳՐԱՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ ՔԿ ԶՔԳՎ 4-րդ կայազորային քննչական բաժնի
քննիչ, արդարադատության ավագ լեյտենանտ,
տնտեսական գիտությունների թեկնածու,

Վ.Գ.Կարապետյան
Դեպքի վայրի զննության ընթաց-

գործության դեպքը, տաք հետքերով

քում նմուշների հայտնաբերման գործ-

հայտնաբերել հանցագործություն կա-

նական և իրավական կարգավորման

տարած անձին, ինչպես նաև պարզել

խնդիրները որոշվում են այն հասարա-

հանցագործության

կական հարաբերությունների առանձնահատկությամբ, որոնք ծագում են նȆշ-

նպաստող պատճառները և պայմաննե-

ված քննչական գործողության կատար-

զննման միջոցով ստանում է բավական

ման ընթացքում: Այդ հասարակական

մեծ քանակության տեղեկություններ, ո-

հարաբերությունների վրա իրավական

րոնք հնարավոր չէ ստանալ այլ քննչա-

ազդեցությունն

կան գործողության միջոցով:

իրականացվում

կատարմանը

րը: Վարույթն իրականացնող մարմինը

է

տվյալ քննչական գործողության կա-

Զննումը,

տարման հիմքերի և կարգի, ինչպես
նաև դրանց արդյունքների ամրագȆր-

նախնական

ման օրենսդրական կարգավորման մի-

տարբերություն դատարանում կատար-

ջոցով:

վող զննության:

որն

իրականացվում

քննության

է

ընթացքում,

ընդունված է անվանել քննչական՝ ի

համա-

Դեպքի վայրի զննումը կարևոր քնȆն-

կարգում զննման նշանակությունը մեծ
է, քանի որ այն դասվում է անհետաձȆ-

չական գործողություն է, որի անտեսու-

գելի

գործողությունների

թյան ոչ լրիվության: Զննության էությու-

շարքին, որոնց կատարումը հնարավո-

նը քննիչի և քրեական դատավարու-

րություն է տալիս ապացույցների հայտնաբերման, հետազոտման և ամրագȆր-

թյան մյուս սուբյեկտների կողմից տար-

ման

նասիրությունն է՝ հանցագործության

Քննչական

գործողության

քննչական

մը կարող է հանգեցնել նախաքննու-

բեր օբյեկտների անմիջական ուսում-

միջոցով բացահայտել հանցա-
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հետ կապված տվյալներ ստանալու և

զննության քննչական գործողության

քրեական գործով վարույթի ընթացքում

մեջ:

դրանք օգտագործելու նպատակով:

Դեպքի վայրի զննությունը որպես
առանձին

Զննությունը իրականացվում է գրեթե
բոլոր քրեական գործերով և դասվում է
անհետաձգելի քննչական գործողությունների թվին: Դրա ոչ ժամանակին
կատարումը կարող է հանգեցնել իրադրության փոփոխության, հանցագործության հետքերի, այլ իրեղեն ապացույցների կորստի, ինչպես նաև կարող է անհնարին դարձնել գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների
պարզումը1:
Նշված քննչական գործողության
մասին խոսելիս նախ՝ անհրաժեշտ

գործողություն

նախատեսված չէ, այն ներառված է ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգȆրքի

217-րդ հոդվածում, որը կոչվում է

«Զննում»: Քրեական դատավարության օրենսգրքում դեպքի վայրի զննումը կարգավորող առանձին հոդվածի բացակայությունը միշտ էլ քննադատվել է
կրիմինալիստների

կողմից:

Սակայն

դեպքերում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը մշակող
դատավարագետների

է

կողմից

այս

հանգամանքը հաշվի չառնվեց: Զննու-

վերլուծել դրա հասկացությունը, էու-

մը կարգավորող իրավական նորմերի

թյունը և քրեական գործի բազմակող-

վերլուծությունը մեզ հնարավորություն

մանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության հա-

է տալիս գալ հետևության, որ զննումը

մար ունեցած նշանակությունը:

ինքնուրույն քննչական գործողություն

Դեպքի վայրում նմուշների որոնու-

է, որն ուղղված է հանցագործության

մը, հայտնաբերումը և առգրավումը

հետքերը, այլ նյութական օբյեկտները

կապված է դեպքի վայրի զննության
հետ, այսինքȔ առանց դեպքի վայրի զȆն-

հայտնաբերելուն,

հանցագործության

դեպքը, ինչպես նաև գործի համար

նության դժվար է պատկերացնել քրե-

նշանակություն ունեցող մյուս հանգա-

ական գործի համար էական նշանա-

մանքերը պարզելուն:

կություն ունեցող նմուշների հայտնա-

Զննման բոլոր տեսակների համար՝

բերումը և առգրավումը: Տվյալ դեպ-

միասնական

քում նմուշներ վերցնելը զուգորդվում է

մշակելու՝

դեպքի վայրի զննության հետ և որպես

քննչական

տակտիկա

կրիմինալիստների

փորձը

մատնվեց անհաջողության, քանի որ

այդպիսին ընդգրկված է դեպքի վայրի
1

քննչական

ակնհայտ էր զննման յուրաքանչյուր տե-

Տես՝ Уголовно-процессуальное право РФ, отв.

ред. П.А. Лупинская, М. 2004, ст 396:
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սակի համար առանձին տակտիկայի

հարկավոր է բացահայտել դեպքի վայր

2

մշակման անհրաժեշտությունը :

հասկացությունը և այն, թե որ վայրն է

Զննումը կատարվում է քննիչի կող-

համարվում դեպքի վայր: Այս խնդիրը

մից: Նման հետևությունը բխում է ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգȆր-

սերտորեն կապված է հանցակազմի

քի 217-218-րդ հոդվածների վերլուծու-

Մասնավորապես,

թյունից, սակայն քրեական դատավա-

հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի,

րության օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 2-

երբ հանրորեն վտանգավոր արարքի և

րդ մասի 2-րդ կետից բխում է, որ այն

դրա հետևանքների միջև առկա է որո-

որպես անհետաձգելի քննչական գոր-

շակի ժամանակային խզում, օրինակ՝

ծողություն, կարող է կատարվել նաև

բաժակի մեջ թունավոր նյութ գցելու ե-

հետաքննության մարմնի կողմից:

օբյեկտիվ կողմի և տեսակների հետ:
պրակտիկայում

Դեպքի վայրի զննության կարևորու-

ղանակով հանցավորն իր աշխատասենյակում ցանկանում է տուժողին դիտա 

թյունն այն է, որ տեղի ունեցած հան-

վորությամբ ապօրինաբար կյանքից զȆր-

ցագործության մասին առաջին պատ-

կել և վերջինս երեք օր անց մահանում

կերացումները քննիչը ձեռք է բերում
այդ, դեպքի

է իր բնակարանում: Այս պարագայում
ինչը պետք է համարել դեպքի վայր,

վայրի զննության արդյունքներով են ո-

հանրորեն վտանգավոր ոտնձգության

րոշվում քրեական գործով կատարվող

կատարման վայրը, թե՞ հետևանքների

հետագա քննչական և դատավարա-

առաջացման վայրը:

դեպքի վայրում: Բացի

կան գործողությունների շրջանակը և

Հարցն ավելի է բարդանում ձևա-

դրանց արդյունավետությունը: Դեպքի

կան

վայրի զննությունը այնպիսի քննչական

երբ դժվար է պատկերացնել դեպքի

գործողությունների հիմնական մասն է
ինչպիսիք են՝ նմուշներ վերցնելը, ձեր-

վայրի զննություն կատարելը: Օրինակ՝
ժամկետային զինվորական կամ այլ 

բակալումը, առգրավումը, քննչական

ընտրանքային ծառայությունից խուսա-

փորձարարությունը,

փելու

ցուցմունքը

տե-

հանցակազմերի

հանցակազմի

պարագայում,

պարագայում

ղում ստուգելը (ՀՀ քրեական դատա-

հնարավո՞ր է դեպքի վայրը զննություն

վարության նոր օրենսգրքի նախագիծ):

անել, թե՞ ոչ, եթե այո, ապա ինչը

Դեպքի վայրի զննության կարևորու-

պետք է համարել դեպքի վայր: Կարելի

թյան

բացահայտման

համար

նախ

է ասել, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
327-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախա-

2

Якимов И.Н. Следственный осмотр, М. 1945 С. 36:

øÜÜÆâ / N5 / 2017

տեսված հանցակազմի պարագայում

63
63

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

անհնար է դեպքի վայրի զննություն

ծողության բաղադրիչ, կարելի է բաժա-

կատարել, քանզի որպես այդպիսին

նել երեք խմբի՝

այն չկա, սակայն նույն հոդվածի 2-րդ

ա) հանրորեն վտանգավոր արարքի

մասի առկայության դեպքում, երբ արդեն առկա են հանցակազմը որակյալ

կատարման վայրի զննություն,
բ) հանրորեն վտանգավոր հետȃ-

դարձնող

Ȝանքների առաջացման վայրի զննու-

նյութական

հետևանքներ,

հնարավոր է:

թյուն,

Մյուս օրինակը, որ կարելի է մատնանշել

գ) հանցագործության հետ կապված
վայրերի զննություն:

դասալքության հանցակազմն

Զննման իրավական կարգավորման

է: Զինծառայությունից վերջնականապես խուսափելու նպատակով զինծա-

առանձնահատկությունը

ռայողի կողմից զորամասի տարածքը

նրանում, որ այն չի սահմանափակվում

թողնելու պարագայում ինչը՞ պետք է

միայն քրեական դատավարության օ-

համարել դեպքի վայր: Կարծում ենք,
որ այս պարագայում «Զննություն» քնȆն-

րենսգրքի 29-րդ գլխում ամրագրված

չական գործողությունը կարելի է կա-

րից քրեադատավարական օրենսդրու-

տարել հանցագործության մեխանիզմը

թյան մեջ առկա են նաև այլ նորմեր, ո-

պարզելու համար, թե ինչպես է զինծա-

րոնք ուղղակի կամ անուղակի առնչ-

ռայողը լքել զորամասը (պատի վրայից

վում են զննությանը: Այսպես, ՀՀ քրե-

ցատկելով, դարպասի փականը կոտ-

ական

րելով և այլն):

12-րդ հոդվածը վերաբերում է բնակա-

կայանում

է

նորմերով: Բացի նշված գլխի նորմե-

դատավարության

օրենսգրքի

Հատած հանցակազմերի պարա-

րանի անձեռնմխելիությանը, սակայն

գայում, ինչպիսին է օրինակ, ավազա-

նրանում նախատեսված է դրույթ, որը

կությունը, դեպքի վայր պետք է դիտել

վերաբերում է բնակարանում զննում իրականացնելուն
Հարկ է նշել, որ դեպքի վայրի զȆն-

հարձակման վայրը:
Այս իմաստով կարելի է ենթադրել,
որ դեպքի վայրȉ զննություն հնարավոր

նության կատարման կարգը և բովան-

է իրականացնել միայն այն հանցա-

դակությունը կարգավորվում են բազ-

կազմերով, որոնցում առկա են որոշա-

մաթիվ քրեադատավարական նորմե-

կի նյութական հետևանքներ:

րով

Նշված վերլուծությամբ դեպքի վայ-

և

այլ

իրավական

ակտերով:

Դրանք կարելի է բաժանել երեք խմբի.

րի զննությունը որպես քննչական գոր-
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ա) նորմեր, որոնք քրեական դատա-

րության իրավունքի գիտության հետ և
հիմնվում են նրա դրույթների վրա3:

վարությունում սահմանված են որպես

Դեպքի վայրի զննության պատմա-

սկզբունքներ,
բ) զննումն անմիջականորեն կարգա-

կան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
այն առաջացել է երբ վերջ է տրվել ինկ 

վորող նորմեր,

վիզիցիոն

գ) ՀՀ վճռաբեկ դատարանի, Մար-

դատավարությանը,

որում

դու իրավունքների եվրոպական դա-

որպես ապացուցման հիմնական աղ-

տարանի նախադեպային որոշումներ և

բյուր հանդիսանում էին վկայի ցուց-

ՀՀ քրեական դատավարության նոր-

մունքները և մեղադրյալի ինքնախոս-

մեր, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի

տովանությունը

կապի մեջ են զննության հետ

գուհի):

(օրի-

(ապացույցների

թա-

նակ՝ քննչական գործողությանը մաս-

Այդ ժամանակաշրջանում ինկվիզի-

նակցող անձինք, ապացույցի տեսակ-

ցիոն դատավարություն իրականացնող

ները,

մարմինները վախենում էին կիրառել

ապացույցների

հավաքման,

ստուգման, գնահատման, թույլատրելի-

տեխնիկական

միջոցներ:

Չնայած

ության կարգ և այլն):

դրան, քննչական զննությունը առաջա-

Այս ամենից բխում է, որ դեպքի վայ-

ցավ, որպես ապացուցման լրացուցիչ

րի զննության ժամանակ վարույթն ի-

միջոց՝ հենվելով դեպքի նյութական վի-

րականացնող մարմինը պետք է քաջա-

ճակի վրա:

տեղյակ լինի նշված քննչական գործո-

Հարկ է նշել, որ նշված քննչական

ղությունը կարգավորող իրավական բո-

գործողության կատարման ժամանակ

լոր դրույթներին:

քրեական դատավարության դրույթների էական խախտումները

Ճիշտ է, զննումը կարգավորվում է

կարող են

օրենսդրու-

հանգեցնել օրինականության սկզբունքի

թյամբ, սակայն դրա իրականացմանը

խախտման և հետևաբար, ձեռք բեր-

վերաբերող հարցերի ուսումնասիրու-

ված

թյունը պետք է իրականացնել քրեա-

թյան: Նշվածից բխում է, որ եթե դեպ-

կան դատավարության և կրիմինալիս-

քի վայրի զննության արձանագրությու-

տիկայի

փոխհամագործակցության

նը, որպես ապացույց ճանաչվի անթույ-

մեջ: Նշված մոտեցումը արդարացի է,

լատրելի, ապա Եվրոպական դատա-

քրեադատավարական

ապացույցի

անթույլատրելիու-

քանի որ կրիմինալիստիկայի տեսական հիմքերը և պրակտիկ առաջարկները կապված են քրեական դատավա-
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րանի կողմից ամրագրված «թունավոր

րին»4: Այլ կերպ ասած` ՀՀ վճռաբեկ

ծառի պտուղի» կանոնով, դեպքի վայրի

դատարանն իրավական դիրքորոշում է

զննության արձանագրությունից բխող

հայտնել

մյուս բոլոր քննչական գործողություն-

խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցի

ների արդյունքում ձեռք բերված փաս-

ներքո անհրաժեշտ է հասկանալ նաև

տական տվյալները կորցնելու են իրենց

այն ապացույցները, որոնք ձեռք են

ապացուցողական նշանակությունը և

բերվել թեկուզ առանց օրենքի խախտ-

նույնպես ճանաչվելու են անթույլատրե-

ման, սակայն օրենքի խախտմամբ կա-

լի:

տարված քննչական կամ դատավարա-

այն

մասին,

որ

«օրենքի

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, քրեադա-

կան գործողության արդյունքում կամ

տավարական օրենքի էական խախտ-

այն ապացույցների հիման վրա, որոնք

մամբ կատարված քննչական գործո-

ձեռք էին բերվել օրենքի խախտմամբ

ղությունից բխող ապացույցների թույ-

կամ անթույլատրելի ապացույցի հետ

լատրելիության հարցին անդրադառ-

գտնվում են պատճառահետևանքային

նալով, ձևավորել է հետևյալ իրավա-

կապի մեջ5:

կան դիրքորոշումը. «(...) Սույն գործով

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը և Մարդու

քրեական դատարանն անձի դատա-

իրավունքերի եվրոպական դատարա-

պարտման հիմքում դրել է այնպիսի ա-

նը իրենց որոշումներում բազմիցս ան-

պացույցներ, որոնց բովանդակությունն

դրադարձել են «էական խախտում»

ամբողջությամբ բխում է քրեադատա-

հասկացությանը, նշելով որ ապացույց-

վարական օրենքի էական խախտմամբ

ներ ձեռք բերելիս էական են այն խախ-

կատարված քննչական գործողությու-

տումները, որոնք, դրսևորվելով մարդու

նից: (…) Այդ ապացույցները թույլատ-

և քաղաքացու սահմանադրական իրա-

րելի չեն, քանի որ դրանց բովանդա-

վունքների և ազատությունների կամ

կությունն ամբողջությամբ հիմնված է

սույն

եղել անթույլատրելի ճանաչված քննչա-

խախտմամբ, դատավարության մաս-

կան գործողության տվյալների վրա,

նակիցներին`

օրենսգրքի

որևէ

օրենքով

պահանջի

երաշխավոր-

իսկ օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված
ապացույցների օգտագործման սահմա-

4

նադրական արգելքը վերաբերում է
նաև

դրանցից

բխող

ապացույցնե-
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ված

իրավունքների

սահմանափակմամբ

զրկմամբ
կամ

որևէ

կամ

կության իսկությունը, ապա այն պետք

այլ

է համարել թույլատրելի ապացույց:

կերպ ազդել են կամ կարող էին ազդել

Պրակտիկայում քննիչները դեպքի

ստացված փաստական տվյալների հա-

վայրի զննության ընթացքում

հաճա-

6

վաստիության վրա : Օրինակ՝ դեպքի

խակի բախվում են ընթերակաների

վայրի զննությունը ավարտելուց հետո

հրավիրման խնդրի հետ: Հասարակու-

քննիչը մոտակայքում գտնվող խանու-

թյան մեջ իրավագիտակցության ան-

թից երկու անձի է հրավիրում և վեր-

բավարար մակարդակի հետևանքով

ջիններս ստորագրում են դեպքի վայրի

մարդիկ չեն ցանկանում համագործակ-

զննության

սա-

ցել վարույթն իրականացնող մարմնի

կայն հետագայում ընթերակաները դա-

հետ և մասնակցել քննչական գործո-

տաքննության

վկա

ղությանը: Քրեադատավարական նոր-

հարցաքննվելու ժամանակ հայտնում

մերի պահանջով դեպքի վայրի զննու-

են, որ իրենք այդ քննչական գործողու-

թյանը

թյանը չեն մասնակցել՝ այլ միայն ստո-

թյունը պարտադիր է, սակայն բավա-

րագրել են քննչական գործողության

կանին դժվար է սահմանամերձ չեզոք

արձանագրությունը:

Նշված պարա-

գոտում տեղի ունեցած սպանության

գայում այդ ապացույցը կճանաչվի ան-

դեպքի վայրի զննությանը մասնակից

թույլատրելի, քանի որ ընթերակաների

դարձնել ընթերականերին: Չեզոք գո-

մասնակցությունը քննչական գործողու-

տում որտեղ մի քանի մետր հեռավո-

թյուններին ենթադրում է գործողության

րության վրա հակառակորդի հենակե-

սկզբից՝ մինչև դրա ավարտը: Իսկ հա-

տերն են և ցանկացած պահի թշնամին

կառակ պարագայում երբ ընթերակա-

կարող է կրակահերթ արձակել դեպքի

ները մասնակցել են ամբողջ քննչական

վայրի ուղղությամբ, մարդիկ պարզա-

գործողությանը, սակայն մոռացել են

պես չեն ցանկանում վտանգել իրենց

ստորագրել արձանագրությունը, և դա-

կյանքը և անգամ նման ռիսկի դիմելու

տարանում որպես վկա հարցաքննվե-

պարագայում արդյո՞ք իրավաչափ է

լիս հաստատում են իրենց մասնակցու-

անձին որպես ընթերակա հրավիրելու
քննիչի գործողությունը, արդյոǻք նշված

արձանագրությունը,
փուլում

որպես

թյան և արձանագրության բովանդա-

ընթերակաների

մասնակցու-

պարագայում չի խախտվում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 11-

6

Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի
հոկտեմբերի 31-ի ԵԿԴ/0252/01/13 որոշմամբ
սահմանած չափանիշները, կետ 31.1:
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ձայն որի արգելվում է անձին ներգրա-

ցությունը քրեական դատավարությանը

վել երկարաժամկետ կամ ֆիզիկական

դիտվում է քրեական դատավարությա-

տանջանքներ պատճառող, նրա կամ
համար

նը հասարակության մասնակցության
ձևերից մեկը։ Ընթերական որևէ առȆն-

վտանգ ներկայացնող քննչական փոր-

չություն չունի քրեական վարույթի և

ձարարությունների,

հանցավոր դեպքի հետ, ուստի նրա

շրջապատի

առողջության

դատավարական

մասնակցությունն ունի բացառապես

այլ գործողություններ կատարելուն:

հասարակական հիմքեր։

Այս խնդրին փորձ է արվում լուծում
օրենսգրքի նոր նախագծով, մասնավո-

ՀՀ Սահմանադրության 30–րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հան-

րապես ՀՀ քրեական դատավարու-

րապետության՝ տասնութ տարին լրա-

թյան նոր օրենսգրքի նախագծի 217-րդ

ցած քաղաքացիներն ունեն ընտրելու և

հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսվում

հանրաքվեներին

է, որ եթե քննչական գործողությանը

պես նաև անմիջականորեն և կամքի

ընթերակայի

ազատ արտահայտությամբ ընտրված

տալ

ՀՀ քրեական դատավարության

մասնակցությունն

ան-

մասնակցելու,

ինչ-

հնար է, քննիչն արձանագրության մեջ

իրենց

նշում է ընթերակայի մասնակցության

պետական կառավարմանը ու տեղա-

անհնարինությունը հաստատող հան-

կան ինքնակառավարմանը մասնակցե-

գամանքները:

լու իրավունք։ Նշված հոդվածը` ՀՀ

Առանց

ընթերակայի

ներկայացուցիչների

միջոցով

կատարվող քննչական գործողությունը

Սահմանադրության

ենթակա

հետ համակցված պայմաններում մեկ-

է

պարտադիր

տեսաձայ-

նագրման:

2–րդ

հոդվածի

նաբանելիս պարզ է դառնում, որ պե-

Ընթերակայի ինստիտուտի մասին

տական կառավարմանը մասնակցելու

խոսելիս, կարծում ենք, արժե բացա-

իրավունքը վերաբերում է նաև արդա-

հայտել ընթերակայի իրավական կար-

րադատության իրականացմանը մաս-

գավիճակը:

նակցելու

իրավունքին։

Ընթերակայի

Այսպես՝ ընթերակայի ինստիտուտի

մասնակցությունը քրեական դատավա-

և վերջինիս մասնակցությամբ կատար-

րությանը դիտվում է քրեական դատա-

վող քննչական գործողությունների վե-

վարությանը

րաբերյալ ՀՀ քննչական կոմիտեի կող-

նակցության ձևերից մեկը, իսկ ՀՀ քր.

մից ներկայացված օրենսդրական փո-

դատ. օր–ը սահմանում է, որ ընթերական պարտավոր է ներկայանալ քնȆն-

փոխությունների փաթեթում իրավացի-

հասարակության

մաս-

որեն նշվել է, որ ընթերակայի մասնակ-
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չական գործողություն կատարող քրեա-

կան գործողության ժամանակ իրեն

7

կան հետապնդման մարմնի կանչով ։
Այս

պարագայում

հայտնի

ընթերակայի

դարձած

նախաքննական

գաղտնիքի հրապարակման համար:

մասնակցությունը դառնում է պարտա-

Որպես քրեական արդարադատու-

դիր, մինչդեռ ՀՀ Սահմանադրությամբ

թյանը, այդ թվում նաև դեպքի վայրի

պետական կառավարմանը, այդ թվում

զննությանը օժանդակող սուբյեկտ ան-

դատավարությանը մասնակցելը հա-

հրաժեշտ

սարակության

իրավունքն է և ոչ թե պարտականու-

կային ներկայացնող պահանջները:
ա) Ǚնթերական գործով չշա-

թյունը։

հագրգռված անձ է: Սա նշանակում է,

ներկայացուցիչների

է

բացահայտել

ընթերա-

Այս իմաստով կարելի է նշել, որ նա-

որ ընթերական` նախ պետք է ունակ

խաքննության գաղտնիության շրջա-

լինի ճիշտ ընկալել իրականությունը,

նակներում քննչական գործողությանը

այսինքն` պետք է լինի մեղսունակ և

ընթերակայի մասնակցությունը, որոշ
չափով նաև հասարակական վերահȆս-

գիտակից անձ: Բացի այդ, պետք է կա-

կողության տարրեր է պարունակում,

թյամբ կատարվող քննչական գործո-

բացի այդ օրենքը ընթերակային թույ-

ղության բուն էությունը: Կարծում ենք,

լատրում է հայտարարություններ և ա-

որ ընթերական որոշ չափով պետք է

ռարկություններ կատարել քննչական

ունենա մասնագիտական գիտելիքներ

գործողության ընթացքում, որոնք ամ-

կապված

րագրվում են քննչական գործողության

հետ, այսինքն հասկանա, թե ինչ է կա-

արձանագրության մեջ և դրանով իսկ
ապահովելով հասարակական վերահȆս-

տարվում և տվյալ քննչական գործողու-

կողությունը:

տեխնիկական

րողանա ճիշտ ընկալել իր մասնակցու-

քննչական

գործողության

թյան կատարման ժամանակ ինչպիսի
միջոցներ,

սարքավո-

ՀՀ քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քրե-

րումներ և մեթոդներ են կիրառվում:

ական դատավարության դրույթներից

Սրանք այն հատկանիշներն են, որոնք

բխում է, որ ընթերական որևէ պա-

ուղղակի նախատեսված են ընթերա-

տասխանատվություն չի կրում քննչա-

կայի չշահագրգռված լինելու երաշխիքը ապահովելու համար: Միևնույն ժամանակ հարկավոր է նշել, որ ընթերա-

7

Տե՛ս Հիմնավորում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի հիմնավորում:

կայի կոնկրետ քննչական գործողությանը վերաբերվող մասնագիտական
գիտելիքների առկայությունը կնպաս-
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տի արդարադատության իրականաց-

ծողությունների մեջ՝ դրանով իսկ դա-

մանը:

տավարական երաշխիքներ նախատե-

բ) Հայաստանի Հանրապետության

սելով քրեական գործով մեղադրյալի

չափահաս քաղաքացի:

կամ հետագայում, որպես մեղադրյալ

Այս պահանջը նույնպես կապվում է

ներգրավվող անձի պաշտպանության

ընթերակայի կողմից իրականության

համար: Ընթերակայի ինստիտուտով

ճիշտ գիտակցման և հետևաբար չշա-

փորձ է արվում երաշխիքներ նախա-

հագրգռվածության հետ: ՀՀ քրեական

տեսել այն քննչական գործողություննե-

դատավարության նոր օրենսգրքում ա-

րի համար, որոնք կապված են անձի

վելացել է նաև «գործունակ քաղաքա-

սահմանադրական իրավունքների և ա-

ցի» հասկացությունը, ինչը դժվար

զատությունների

է

սահմանափակման

պատկերացնել, թե քննիչը կամ հե-

հետ, միևնույն ժամանակ կասկածի

տաքննության մարմինը դեպքի վայրի

տակ դնելով քննիչի օբեկտիվ և ան-

զննություն կատարելու ժամանակ ինչ-

կողմնակալ լինելու օրենսդրական պա-

պես պետք է համոզված լինեն՝ ընթե-

հանջը:

րակայի գործունակ կամ հանգամանք-

Դեպքի վայրի զննության համա-

ները լիարժեքորեն ճիշտ ընկալելու ու-

կարգում

նակության մեջ: Այլ կերպ ասած ընթե-

զբաղեցնում

րակայի գործունակ կամ հանգամանք-

նմուշներ վերցնելը: Այսպես ՀՀ քրեա-

ները

լիարժեքորեն

հետազոտման

տեղ

է

համար

ընկալելու

կան դատավարության օրենսգրքի 253-

հատկանիշը կասկածի տակ դնելով,

րդ հոդվածով նախատեսված է հետա-

կասկածի տակ է դրվում նաև դեպքի

զոտման համար նմուշներ ստանալու

վայրի զննության

արձանագրության՝

կարգը և առանձնահատկությունը: Այս

որպես ապացույցի թույլատրելիության

տեսանկյունից կարելի է նշել, որ դեպ-

հարցը:

քի վայրում քննիչի կողմից նմուշներ

Վերլուծելով

ճիշտ

առանձնահատուկ

ընթերակայի դատա-

վերցնելը պետք է դիտել, որպես կլան-

վարական կարգավիճակը, անհրաժեշտ է ընդունել, որ օրենսդիրը այս իȔ-

ված միասնական քննչական գործողու-

ստիտուտը նախատեսել է, որպես հա-

Համաձայն ՀՀ քրեական դատավա-

սարակական

ձև,

րության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-

իրականացնող

ին մասի, քննիչը նմուշներ ստանալու

մարմնին, փորձելով մրցակցային տար-

մասին կայացնում է պատճառաբան-

հակակշիռ

վերահսկողության

թյուն:

վարույթն

ված որոշում:

րեր մտցնել առանձին քննչական գոր-
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Այսինքն կարելի է ասել, որ նմուշներ

մոȠտք գործել բնակելի կամ այլ շինու-

ստանալու կարգի վերաբերյալ ՀՀ քրե-

թյուն խուզարկություն կամ առգրավում

ական դատավարության օրենսգիրքը

կատարելու մասին որոշման հիման

նախատեսում է երկու ռեժիմ՝

վրա:

ա) Մինչև քրեական գործի հարու-

Ներկայիս օրենսդրական կարգա-

ցումը դեպքի վայրի զննության ժամա-

վորումների լույսի ներքո խնդիրը հան-

նակ նմուշներ վերցնելու կարգ (ՀՀ քր.

գում է նրան, որ

դատ. օր-ի 218-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):

քննչական գործողություն համարվող

բ) Քրեական գործի հարուցումից

դեպքի վայրի զննությունը կատարվում

հետո նմուշներ վերցնելու կարգ (ՀՀ

է մինչև քրեական գործ հարուցելը, ա-

քր. դատ. օր-ի 253-րդ հոդվածի

պա առգրավում կատարելը անհնար է,

2-րդ

մաս):

եթե անհետաձգելի

իսկ նմուշներ հանդիսացող առարկա-

ՀՀ քրեական դատավարության օ-

ները և փաստաթղթերի հարկադիր

րենսգքրի 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասից

վերցման պարագայում, դրանց ապա-

բխում է, որ դեպքի վայրի զննության

ցուցողական նշանակության թույլատ-

ժամանակ քննիչը կարող է վերցնել ի-

րելիություն հարցը վիճարկելի է:

րեր, փաստաթղթեր և այլ առարկաներ

Դեպքի վայրի զննության ժամանակ

որոնք գործով հետագայում կարող են

քննիչները հաճախ օգտագործում են

ապացուցողական

տեխնիկական միջոցներ (լուսանակա-

նշանակություն ու-

նենալ: Օրենսդրական այս դրույթից
բխում է, որ նշված իրերի փաստաթȆղ-

րահանում,

թերի և առարկաների սեփականատերը կամովին պետք է տրամադրի նȆշ-

օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 5-րդ մասի
համաձայն՝ արձանագրությունում նȆշ-

ված իրերը վարույթն իրականացնող

վում են տեղեկություններ դատավարա-

ցանկություն

կան գործողության ընթացքում կիրառված տեխնիկական միջոցների, դրանց

չունի

օգտագործման կարգի և պայմանների

տրամադրել իրեն պատկանող առարկաները

մասին, այն օբյեկտների, որոնց նկատ-

և փաստաթղթերը, ապա

մամբ տեխնիկական միջոցները կի-

դրանք քննիչի կողմից առգրավում են

րառվել են,

հարկադրաբար:

կական միջոցների կիրառման մասին

րենսգրքի 228-րդ հոդվածի 1-ին մասի
քննիչը

իրավունք

ստացված արդյունքների,

ինչպես նաև մասնակիցներին տեխնի-

ՀՀ քրեական դատավարության օհամաձայն՝

և

այլն): ՀՀ քրեական դատավարության

մարմնին, իսկ այն դեպքում, երբ գույքի
սեփականատերը

տեսանկարահանում

նախազգուշացնելու վերաբերյալ: Այս

ունի
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դրույթը նաև ամրագրված է դատավա-

դանակ, հրազեն, իսկ գողության դեպ-

րության

անմիջականորեն

քում՝ հարմարեցված բանալի, ոտնա-

կարգավորող 218-րդ հոդվածի 5-րդ
մասում: Պետք է նշել, որ հաճախ նȆշ-

հետքեր, մատնահետքեր): Դեպքի վայ-

ված դրույթներն անտեսվում են նշված

պատկերացում

քննչական գործողության կատարման

անձի, հանցագործության բնույթի կամ

ժամանակ: Դեպքի վայրի զննության

մշակվել համապատասխան վարկած-

զննումը

րում թողնված հետքերից հնարավոր է

ժամանակ անհրաժեշտ է նշել կիրառ-

համար:

կը, մոդելը, դրա օգտագործման կարգը

Կրիմինալիստիկական տեխնիկայի

և պայմանները: Արձանագրությունում
տվյալների

և տակտիկայի միջոցներն ու հնարքներȆ կրիմինալիստիկական մեթոդի-

բացակայության

դեպքում անհնարին է դառնում պատ-

կայով կիրառվում են հանցագործու-

շաճ եզրահանգում կատարել օգտագործված

տեխնիկական

թյան առանձին տեսակների քննության

միջոցների

առանձնահատկություններին

տեսակի, մոդելի դրա օգտագործման

պատասխան:

կարգի, պայմանների և դրա արդյուն-

առաջացման

հավատության վերաբերյալ8:

թե՛ գողության,

դեպքի վայրի զննության ժամանակ

թե՛ սպանության կա-

ավելի հաճախ կարող են մնալ: Այլ

հանցագործության տեսակից և զննվող
միանշանակ

սակայն,

պիսի առարկաների կամ իրերի վրա

թյունն առաջին հերթին կախված է

հետքերը

մեխանիզմը,

տարման ժամանակ այդ հետքերն ինչ-

նմուշների վերցման առանձնահատկու-

և

Կրիմինալիստիկական

անշուշտ, չի բացահայտում, օրինակ,

Հարկ է նշել, որ քննիչի կողմից

Սպանության

համա-

տեխնիկան ուսումնասիրում է հետքերի

քում ստացված տվյալների արժանա-

վայրից:

հանցավորի

ներ հանցագործության բացահայտման

ված տեխնիկական միջոցների տեսա-

նման

կազմել

կերպ

գողության

ասած

կրիմինալիստիկական

տեխնիկայի և տակտիկայի նպատակն

միմյանցից

ընդհանուր է, իսկ մեթոդիկայի նպա-

տարբեր են, թե առաջացման մեխա-

տակը՝ առանձնահատուկ9:

նիզմով, թե թողնված հետքերով (սպանության դեպքում՝ դիակ, արյան լճակ,

8

Տե՛ս ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2015
թվականի մարտի 16-ի ԱՐԱԴ1/0023/01/15 դատավճիռ, դատավոր՝ Ս.Մարաբյան:
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9
Տե՛ս Վ.Գ.Ենգիբարյան, Հանցագործությունների
քննության մեթոդիկա, ԵՊՀ Հրատարակչություն,
Երևան 2014թ. էջ 11:
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ՀՀ

քրեական

դատավարության

ռանձին օրգանների հայտնաբերման

254-րդ հոդվածում ներկայացված են

դեպքում քննչական և օպերատիվ հե-

նմուշների տեսակները:

տախուզական սկզբնական գործողությունȆ դեպքի տեղի և դիակի զննու-

Նմուշներ կարող են լինել՝
1. արյունը, սերմնահեղուկը, մազը, ե-

թյունն է:

ղունգների կտրվածքները, մաշկի ման-

Դեպքի վայրի և դիակի զննման ըն-

րադիտակային քերծվածքները.

թացքում

2. թուքը, քրտինքը և այլ արտաթո-

այնպիսի նշաններ որոնք վկայում են

րանքները

հանցավոր արարքի կատարման պա-

3. մաշկի գծանախշերի դրոշմը, ատամների և վերջավորությունների կա-

հի, (միացված էլեկտրական լուսավորություն, բաց տարածությունում գտնȆ-

ղապարները.

վող դիակի տակ չոր կամ անձրևից հե-

կարող

են

հայտնաբերվել

4. ձեռագիրը, ստորագրությունը, մար-

տո խոնավ բնահող, ծխախոտի մնա-

դու

ցորդի վրա չչորացած թուք), հանցա-

հմտությունը

արտահայտող

այլ

նյութեր.

գործների թվի (կոշիկների հետքերի

5. ձայնագրվածքը.

քանակը,

6. պատրաստի արտադրանքի, հումքի,

սպասքի պարագաների թիվը), հանցա-

նյութերի փորձնական նմուշները.

գործին բնութագրող առանձնահատ-

7. զենքը, պարկուճը, գնդակը, փամ-

կությունների (դիակի հետ ոչ սովորա-

փուշտը

կան վարվելակերպի, դիակի մասնատ-

8. այլ նյութեր և առարկաներȦ

ման կամ այրման փորձ), սպանությա-

Ինչպես երևում է այս օրենսդրական
կարգավորումից, բացի հոդվածում նȆշ-

նը նախորդող գործողությունների (սե-

ված նմուշներից օրենսդիրը նախատե-

ալկոհոլային

սում է նաև նմուշների լայն շրջանակ,

սպանության և դիակի հայտնաբերման

որոնք կարող են քրեական գործի հա-

տեղը չհամընկնելը (դիակը քարշ տա-

մար ունենալ էական նշանակություն:

լու, տրանսպորտային միջոցների հետ-

դրանց

չափսը,

սեղանի

ղանի վրա սպասքի, սննդի մնացորդի,

Արյան նմուշները հիմնականում ա-

խմիչքի

տարաների)

քերը արյան լճակի բացակայությունը)
10
և այլն :

ռաջանում են անձի կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններով, որոնցից առավել հանրային
վտանգավորություն

10

ներկայացնողը

սպանությունն է: Դիակի կամ դրա ա-
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Դիակը և դեպքի վայրը զննելիս
նախ և առաջ անհրաժեշտ է հարցաքȆն-

լով դրա տեղը և դիրքը, հագուստի վի-

նել դիակը հայտնաբերած անձին և

քը: Այնուհետև կատարվում է դիակի

պարզել դիակը տեղաշարժվել է թե՞ ոչ:

դինամիկ զննություն, ուղեկցված դրա

Այս գործողությունը ամենակարևորն է,

ամբողջական կամ մասնակի մերկաց-

քանի որ երբեմն դիակը հայտնաբերող

մամբ11:

ճակը՝ առանց փոփոխելու դիակի դիր-

անձինք մտածելով, որ տուժողը դեռ

Հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր հան-

կենդանի է փորձում են օգնություն ցու-

ցագործության դեպքի համար զննման,

ցաբերել, ինչի արդյունքում թողնված

նմուշների

հետքերը ոչնչանում կամ փչանում են:

կարող է լինել տարբեր:

վերցման

ընթացակարգը

Նույն խնդիրը առաջանում է նաև գո-

Օրինակ, եթե ամռան շոգ եղանա-

ղության դեպքերում: Հաշվի առնելով
գողության գաղտնիությǿն բնույթը, ա-

կին բաց տարածությունում հայտնա-

պա այս դեպքում հանցագործության
դեպքը հիմնականում հայտնաբերվում

շոգ եղանակային պայմաններում դիակի նեխման գործընթացի ավելȉ արագ

է տուժողի կողմից և տուժողի առաջ-

ընթանալու հանգամանքը՝ անհրաժեշտ

նահերթ քայլերը, մինչև իրավապահնե-

է առաջին հերքին զննել դիակը և դիա-

րի ժամանելը լինում են բնակարանում

կից վերցնել նմուշներ, իսկ անձրևոտ

գտնված թանկարժեք իրերի և գումար-

եղանակային պայմանների առկայու-

ների առկայության կամ բացակայու-

թյան դեպքում հարկավոր է առաջնա-

թյունը ստուգելը՝ դրանց գտնվելու վայ-

հերթ զննել դեպքի վայրը, հետագայում

րերում, ինչի արդյունքում էլ հաճախ

անձրևի պատճառով հետքերի վնասու-

վնասվում կամ ոչնչացվում են հանցա-

մից կամ վերանալուց խուսափելու հա-

վորի կողմից թողնված այնպիսի հետ-

մար:

բերվել է դիակ, ապա հաշվի առնելով

Արյան դատաբժշկական փորձաքȆն-

քեր ինչպիսիք են մատնահետքը կոշի-

նությունը թույլ է տալիս պարզել այն-

կի թողած հետքերը և այլն:

պիսի հանգամանքներ ինչպիսիք են.

Դիակը հայտնաբերած անձին հար-

ա) Հետազոտվող առարկայի վրա

ցաքննելուց հետո անհրաժեշտ է կա-

արյան առկայությունը.

տարել դրա լուսանակարահանում՝ դա-

բ) Արյան պատկանելիությունը մար-

տական լուսանկարչության կանոններին

համապատասխան:

դուն կամ կենդանուն.

Այնուհետև

կատարվում է դիակի ստատիկ զննություն որոշակիացնելով և արձանագրե-

11
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գ) Արյան խմբային առանձնահատկությունները

կոնկրետ անձին պատկանելու հանգա-

դ) Արյան պատկանելիությունը արական կամ իգական սեռին

Մազի նմուշը հազվադեպ վերցվող

մանքը13:
և հետազոտվող նմուշն է: ǒյն հիմնա-

ե) Արյան հետքերի առաջացման

կանում

իրականացվում

է

սպանու-

վաղեմությունը

թյան, գողության դեպքերով: Մազերի

զ) Հեղուկ արյան քանակությունը առաջացած հետքով

դատաբժշկական

է)

Արյան

փորձաքննությունը

հնարավորություն է տալիս պարզելու.

պատկանելիությունը,

ա)

կապված տարիքային խմբով (մեծահասակի կամ մանկահասակի արյուն)

թե՞ ոչ.

ը) Արյան հետքը առաջացել է կենդանի մարդու արյունով թե դիակի

թյունը.

բ)

Նմուշը հանդիսանում է մազ,
Մազի սեռային պատկանելու-

գ) Մարմնի որ հատվածից է.

թ) Հղիության փաստը և այլն:

դ) Ինչ եղանակով է մազը անջատ-

Արյան հետքերը կարող են լինել

վել մարմնից (մազաթափություն, պո-

տարբեր, կախված դրանց ձևից չափ-

կել,)

սից և դրանց առաջացման մեխանիզ-

ե) Մազի վնասված լինելու հանգա-

12

մից :

մանքը.

Սերմնահեղուկի նմուշի վերցման

զ)

Մազի

պատկանելիությունը

կոնկրետ անձի :

անհրաժեշտությունը հիմնականում ա-

14

ռաջանում է սեռական անձեռնմխելիու-

Կախված նմուշների տեսակներից,

թյան դեմ ուղղված հանցագործություն-

առանձնահատկություններից և դրանց

ներով: Դրանք կարող են հայտնաբեր-

համապատասխան

վել տուժողի և ոտնձգողի մարմնի, հա-

ների միջոցով քրեական գործերի հա-

գուստի, ինչպես նաև դեպքի վայրում

մար նշանակություն ունեցող տեղեկու-

գտնվող այլ առարկաների վրա: Սերմ-

թյունների բազմազան լինելու հանգա-

նահեղուկի դատաբժշկական
ձաքննությունը

փոր-

հնարավորություն

է

13

տե՛ս О.М.Дятлова., Судебно-експертное иследование вещественных доказательств, Минск
2003г. Ст. 13:

տալիս պարզելու սերմնահեղուկի խմբային առանձնահատկությունները և դրա

14
Տե՛ս О.М.Дятлова., Судебно-експертное иследование вещественных доказательств, Минск
2003г. Ст. 15:

12

տե՛ս О.М.Дятлова., Судебно-експертное иследование вещественных доказательств, Минск
2003г. Ст. 8:
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մանքից, հարկավոր է բազմակողմանի

նախաքննական

գաղտնիքի

վերլուծություններ կատարել, ինչն այս

հայտման

աշխատանքի շրջանակներում հնարա-

պետք չէ բացառել պաշտպանության

վոր չէ իրականացնել:

կողմից անկախ ընթերակաների հրա-

առումով:

բացա-

Միաժամանակ,

վիրման գախափարը այն քննչական
Եզրահանգումներ և

գործողությունների

առաջարկություններ

րոնց մասնակցում է կողմը: Արձանագրման կարգի առումով նաև պետք ȅ

Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է դեպ-

ներառել տեսանկարահանող և ձայ-

քի վայրի զննության ընդհանուր ուղե-

կատարմանը,

ո-

նագրող միջոցների կիրառումը:

ցույց նախատեսել, սահմանելով այն

Նշված

պարագայում

հնարավոր

բոլոր իրավական կարգավորումները,

կլինի լիարժեք

որոնց

կբացառի ապացույցի անթույլատրելի-

հովել այն բոլոր քննչական գործողությունների կատարմանը, որոնք առȆնչ-

ության հարցը:

վում են անձի սահմանադրական իրա-

կիրառումը

պրակտիկայում

Անհրաժեշտ է կոնկրետ հանցագործությունների

համար,

մրցակցություն ապա-

վունքների և ազատությունների սահ-

հնարավորինս

մանափակման հետ, ավելի արդյունա-

ընդհանրական, դեպքի վայրի զննու-

վետ

թյան և նմուշների հայտնաբերման ուղեցույց մշակել, որը կբարձրացնի նȆշ-

պաշտպանության իրավունքը:

կիրականացվի

մեղադրյալի

ված քննչական գործողության կատարման արդյունավետությունը:
Մեր կարծիքով, ընթերակայի ինստիտուտի կարգավորման համար հարկավոր է հստակորեն ամրագրել ընթերակայի գործառույթները՝ վարույթն իրականացնող մարմնից անկախ հատուկ կառույց ստեղծելու միջոցով: ՀȆստակորեն պետք է սահմանել ընթերակաների իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես նաև դրանց չկատարման դեպքում նախատեսված պատասխանատվությունը, այդ թվում նաև
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ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
(Մահվան 800-ամյակի կապակցությամբ)
Գառնիկ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Այս տարի լրանում է միջնադարի մե-

գասիրության և մարդասիրության վսեմ

ծագույն մտածող, օրենսգետ և օրենս-

զգացմունքներով՝ ձեռնամուխ է լինում

դիր, եկեղեցական և հասարակական

մի մեծ և հավիտենական հիշատակու-

գործիչ,

առակագիր

թյան արժանի գործին՝ նա հորինում է

Մխիթար Գոշի մահվան 800 ամյակը:

մանկավարժ

եկեղեցական կանոնների և աշխարհա-

Անցած երկար ու ձիգ ութ դարերի

կան օրենքների ու իրավաբանական

ընթացքում ոչ միայն չի խամրել Գոշի

ավանդույթների մի ընդարձակ ժողո-

հարուստ

ժառանգությունը,

վածու: Այդ նշանավոր վարդապետը

այլև նոր իմաստ ու որակ է ձեռք բերել:

Մխիթար Գոշն է, և այդ երևելի ժողո-

Հաջողությամբ դիմագրավելով դարերի

վածուն՝ նրա Դատաստանագիրքն է,

փորձաքննությանը, այսօր էլ նրա հայե-

այս մի հատ վարդը մեր իրավաբանա-

ցակարգը՝ իրավունքի գերակայության,

կան մատենագրության չոր ու ցամաք

օրենքի և դատարանի առջև բոլորի հավասարության, մարդու իրավունքների

պարտեզի մեջ» 1:
«... ǥի անգին գոհար է մեր մատե-

հարգման, արդար ու ճշմարիտ դա-

նագրության մեջ»2 :

գրական

և

Գոշի

տաքննության, անվճար կրթության և

իրավական

հայեցակարգի

այլ հարակից հարցերի վերաբերյալ,

մարդասիրությունը հատկապես ակնա-

երբևիցէ չի կորցրել իր տեսական և

ռու է արտացոլվել հանցագործության և

գործնական նշանակությունը:
Ինչպես իրավացիորեն նշում է Մխի-

1

թար Գոշի Դատաստանագրքի առաջին

Մխիթարայ Գօշի, Դատաստանագիր Հայոց:

Իրավաբանական հետազոտությամբ հանդերձ

հետազոտողը և հրատարակողը՝ վար-

ծանոթագրությամբ Վահան Ժ. Վարդապետի

դապետ Վահան Բաստամյանցը, իր

Բաստամյանց: Ի Վաղարշապետ, 1880, էջ 80

աշխատության առաջաբանում. «12-րդ

(այսուհետ՝ Դատաստանագրքի հոդվածները
տեքստում):

դարի վերջերում երևում է մի նշանա-

2

վոր և գիտնական վարդապետ, որ

Նույն տեղը, էջ 108:

վառված աստվածապաշտության, ազøÜÜÆâ / N5 / 2017
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պատժի հարցերում: Ինչպես հայտնի է,

յուրահատուկ են արդի իրավական ակ-

միջնադարում մեղքը ընկալվել է երկու

տերին: Հենց դրանով էլ վերջիններս

իմաստով՝ կրոնական և իրավական:

տարբերվում են միջնադարյան դա-

Աստծո պատվիրաններից ամեն մի շե-

տաստանագրքերից և այլ իրավական

ղում համարվել է մեղք՝ այս բառի կրո-

ակտերից, որոնց բնորոշ են կոնկրե-

նաեկեղեցական իմաստով: Թեև մար-

տությունն ու որոշակիությունը: Միջնա-

դու կողմից սահմանված օրինականու-

դարյան հայ իրավունքն այս հարցում

թյունը համարվել է աստվածային օրի-

բացառություն չէ: Ո՛չ «Կանոնագիրք

նականությունից

Հայոց»-ում, ո՛չ ազգային դատաստա-

ածանցված,

բայց

դրանք չեն նույնացվել, ուստի «մեղքը»

նագրքերում

չկա

հանցագործության

իրավական իմաստով համարվել է մի-

բնորոշումը: Դրա փոխարեն որոշակի

այն առաջինի խախտումը: Այս իրավա-

իրավանորմերում

հայեցողության շնորհիվ հանցավոր և

կոնկրետ հանցագործության տեսակ-

պատժելի արարքների շրջանակը հա-

ներ՝ ավազակություն, աստավածահայ-

ճախ խիստ ընդարձակվում էր, որի

հոյություն, սրբագողություն, սպանու-

հետևանքով պատժելի էին համարվում
ավազակությունն ու սրբահայհոյությու-

թյուն, մարմնական վնասվածք և այլն:
Սակայն այս հանգամանքը ամենȃ-

նը, մարդու սպանությունն ու անաս-

Ȝին էլ չի նշանակում, որ միջնադարյան

նասպանությունը, գողությունն ու սրբա-

հայ իրավունքում փորձեր չեն արվել

գողությունը, հրձիգությունն ու կախարդությունը, կաշառակերությունն ու հոգȃ-

հանցագործության էության, այն ծնող

Ȝորականության չարաշահումները, բȆռ-

բանման ուղղությամբ: Ուսումնասիրու-

նաբարությունն ու անասնամոլությունը,

թյունը3 ցույց է տալիս, որ հին և միջ-

մարմնական վնասվածքներն ու սիմո-

նադարյան հայ պատմիչները, փիլիսո-

նականությունը և այլն:

փաները,

նախատեսված

են

պատճառների բացատրման և պարզա-

եկեղեցական,

պետական

Հանցագործության ընդհանուր իրա-

գործիչները, իրավագետներն ու օրենս-

վաբանական հասկացությունը և ընդ-

դիրները տարբեր առիթներով անդրա-

հանրապես իրավաբանական ինստի-

դարձել են այդ հարցին: Նրանցից

տուտների և կատեգորիաների հասկա-

ոմանք հանցագործությունը համարել

ցությունների վերացարկված սահմա-

են մարդու ազատ կամքի դրսևորման,

նումները՝ պատմական նոր դարաշրջա-

ագահության,

նի արգասիքն ու արդյունքն են: Դրանք
գիտական

վերացարկման

3

ուժով

նա-

Տե՛ս Ա. Թ. Թովմասյան, Հին և միջնադարյան

հայ քրեական իրավունք, Երևան, 1962, էջ 225-250:

ստեղծված սահմանումներն են, որոնք
78

ընչաքաղցության,
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խանձի, հարբեցողության և այլ համանȆ-

/նույն տեղը/: Հետևաբար, մարդկանց

ման երևույթների հետևանք:

հոգևոր և մարմնական պահանջմունք-

Հանցագործությանը,

ծնող

ների բավարարման անհրաժեշտությու-

պատճառներին անդրադարձել է նաև

նից է, որ ծնվում է անարդարությունը,

դարաշրջանի կարևորագույն իրավա-

խաբեությունն ու զրկողությունը: Այս-

կան հուշարձանը՝ Գոշի Դատաստա-

պիսով, Մխիթար Գոշը իրավախախ-

նագիրքը: Գոշին հայտնի է, որ մարդ-

տումների պատճառը փնտրում է սոցի-

կային բնությունը մեկընդմիշտ տրված

ալական երևույթների մեջ: Խոսելով

ինչ-որ անփոփոխ բան չէ, այն ապրում

կոնկրետ հանցագործությունների մա-

է լինելիության ու քայքայման անընդ-

սին` Գոշն անմիջապես մատնացույց է

հատ գործընթաց, որի հետևանքով էլ

անում դրանք ծնող նյութական և սոցի-

մարդը շեղվում է անմեղության ու ար-

ալական պատճառները՝ նշելով կարի-

դարության հանդեպ ունեցած ներքին

քը, թշնամությունը, ագահությունը, նա-

ձգտումից և դառնում մեղսագործ. «Եւ

խանձը, հարբեցողությունը և այլն: Ըստ

զի թէպէտ բնաւորական է ամենեցուն

Դատաստանագրքի,

լաւին ցանկալ եւ անսխալ յիրս յամե-

կան առումով) ծագում է ոչ թե բնությու-

նայն լինել, սակայն ոչ է հնար որի լինե-

նից, այլ այն դեպքում, երբ մարդը գի-

լութեան եւ յապականութեան է բնու-

տակցաբար խախտում է օրենքը, «զի

թիւնս» / Դատ., էջ 69/ և մեղքը կատա-

ըստ բնութեան ոչ է մեղք, այլ ըստ օրի-

րյալ էակին դարձնում է անկատար, ա-

նաց դրութեան յայտնելոյ գիտութիւն»

տելությունը խափանում է սերն ու կա-

/Դատ., էջ 116/: Ուրեմն՝ ըստ Դատաս-

րեկցությունը. «Զի գիտութիւնն որ ի

տանագրքի, հանցագործությունը օրեն-

բնութենէ ունէաք չարութիւն շիջոյց, եւ

քով պաշտպանված որոշակի հասարա-

զկատարեալ ստեղծումն մեղքն անկա-

կական հարաբերությունների դեմ ուղղ-

տար գործեաց, եւ զսէրն, եւ վշտակցու-

ված ոտնձգություն է: Ավելին, Դատաս-

թիւնն,

խափանեաց»

տանագիրքն ամրագրում է քրեական ի-

/Դատ., էջ 10/: Իսկ ո՞րն է մեղքի և ա-

րավունքի կարևորագույն սկզբունքնե-

տելության աղբյուրը: Այս հարցին Գոշը

րից մեկը՝ չկա հանցանք, չկա պատիժ

պատասխանում է՝ հոգու և մարմնի

առանց օրենքի. «Առանց դատաստանի

բազմաթիվ թուլությունների հետևան-

մի տուգանեսցի, այլ ըստ կարի լիցի թէ

քով մարդը միշտ մոռացկոտ է բարու

յանցաւոր ի տէրութիւն գտցի, իսկ յայլս

նկատմամբ. «Զի բարարածական բնու-

յանցաւոր գտեալ դատաւորօք վճարես-

թիւնս միշտ մոռացող է բարւոյն վասն

ցի» /Դատ., էջ 317/: «Դատաստանա-

բազում ախտից հոգւոյ եւ մարմնոյ»

գիրքը» հանցագործության սուբյեկտ է

ատելութիւն
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ճանաչում միայն մարդուն, այն էլ՝ մեղ-

ա/ երբ որևէ մարդ, մտածելով չա-

սունակ և որոշակի տարիքի հասած:

րագործին ուղղել, նրան փայտով ծե-

Այս դրույթը ներկայիս իրավագիտակ-

ծում է, որի հետևանքով մահ է առաջա-

ցության տեսանկյունից շատ բնական և

նում,

սովորական է, բայց ժամանակի հա-

բ/ երբ որևէ մեկը ուրիշին քարով

մար կարևոր նշանակություն ուներ,

կամ փայտով ծեծում է մինչև նրա ու-

հանգամանք, որ վկայում է հայ իրավա-

ժասպառ դառնալը, որին հետևում է

կան մտքի զարգացման մասին: Ոչ մի-

մահը, ընդ որում այդպիսի սպանությու-

այն հին ու զարգացած ավատատիրու-

նը նույնացվում է սրով կամ նման զեն-

թյան շրջանում, այլև 14-15-րդ և նույ-

քով կատարվող սպանությունների հետ,

նիսկ 16-րդ դարերում Եվրոպայում և

գ/ երբ որևէ մեկը ուրիշի վրա կացին

այլ

երկրներում

հանցագործության

է շպրտում և դրա պատճառած մարմ-

սուբյեկտ են համարվել նաև կենդանի-

նական վնասվածքից մահ է առաջա-

ները, անգամ բնության ուժերն ու ան-

նում, ընդ որում մահվան պատճառը

շունչ առարկաները :

պարզելու համար պատվիրում է հան-

4

Գոշի Դատաստանագիրքը մարդու

գամանորեն

ստուգել

մարմնական

քրեական պատասխանատվության են-

վնասվածքների բնույթն ու աստիճանը,

թարկելու հիմքում դրել է սուբյեկտիվ

«նոյնպէս եւ որ փայտահատ ինչ ձգիցէ

մեղքը իր տարատեսակներով, դիտա-

եւ ի ծանրութենէ երկսւթոյն եւ ի սրբոյն

վորություն /«գիտութեամբ»/, անզգույշ

իսկ եւ ի ձեռացն երեւի հարուածն, ի

/«անգիտութեան»/ և խառն:

բազմապատիկ դիմաց հարուածոյն, որ

Դատաստանագրքի մի շարք հոդ-

ի վերայ են. գուշակէ զեղեալն»,

վածներում, մասնավորապես 2-րդ մա-

դ/ ավազակների կողմից կատարվող

սի 117 հոդվածում Գոշը խոսում է նաև

սպանությունը, եթե նույնիսկ այդ սպա-

դիտավորյալ սպանությունների մասին:

նությունը չի զուգորդվում մարմնական

Որպես այդ կարգի սպանության օրի-

վնասվածքների ու խեղումների հետ,

նակներ Գոշը մատնացույց է անում

ե/ թունավորմամբ կատարվող սպա-

հետևյալները.

նությունը, լինի կնոջ կողմից իր ամուսնու

մերձավորի

4

Стоянов А. Н., Уголовное право Рима от древнейших времен до Юстиниана включительно. Записи Харьковского университета, !895, том 3, е.
101; Я. Конторович, Процессы против животных
в средние века, СПб., 1887; Курс советского уголовного нрава. Часть общая, том I, 1968, с. 395.
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նկատմամբ,

թե

կողմից

ընդհանրապես
իր

մերձավորի

նկատմամբ կատարված, միևնույն է:
Այս օրինակներից երևում է, որ Գոշը
դիտավորյալ

սպանությունների

նկա-

րագրմամբ և թվարկմամբ միաժամա-
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նակ դրսևորել է դիտավորության՝ որ-

ածեալ թէ ընդէ՞ր իսկ եւ ւսկամայք դի-

պես մեղքի ձևի իր ընդհանրական

պեցւսն, թէպետեւ յԱստուծոյ իցէ մատ-

ըմբռնումը: Դիտավորությունը Դատաս-

նութիւնն»: Այսպիսով, Գոշը հարձակ-

տանագրքում հանդես է գալիս որպես

վող գողերի և ավազակների սպանու-

հանցագործի հոգեկան այնպիսի վերա-

թյունը հանցավոր, հետևաբար և պատ-

բերմունք

ու

ժելի արաք չի համարում: Դատաստա-

դրանց հետևանքների նկատմամբ, երբ

նագրքի երկրորդ մասի 40-րդ հոդվա-

անձը նախատեսում է իր գործողու-

ծում Գոշը հենվելով Մովսիսական օ-

թյունների հետևանքները, կամ էլ գի-

րենքների վրա, լուծում է գողերի հան-

տակցաբար թույլ է տալիս այդ գործո-

ցավոր հարձակման դեմ ուղղվող ան-

ղությունների կատարումն ու հետևանք-

հրաժեշտ

ների վրա հասնելը:

Այստեղ էլ Դատաստանագիրքը նրանց

իր

գործողությունների

պաշտպանության

հարցը:

Դատաստանագրքին որոշակիորեն

նկատմամբ, որպես կանոն, թույլատ-

հայտնի էր նաև քրեական իրավունքի

րում է անհրաժեշտ պաշտպանության

կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը՝

դիմել, հատկապես այն դեպքում, երբ

անհրաժեշտ

պաշտպանությունը:

ոտնձգությունը կատարվում է գիշերը

Հայտնի է, որ անհրաժեշտ պաշտպա-

«Իսկ եթէ ի տուն գացի գող եւ խոցեալ

նությունը հանցավոր արարքի և նրա

մեռանիցի, չէ այն նման, ի սպանու-

սուբյեկտի դեմ ուղղված օրինաչափ

թիւն. ապա թէ արեւն ի վերայ նորա

պաշտպանությունն է:
Մխիթար
Գոշի
Դատաստանա 
գրքում՝ այդ ինստիտուտի մասին
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով խոսվում է առաջին մասի 44-րդ, 79-րդ և
երկրորդ մասի 40-րդ ու 117-րդ
հոդված-ներում:
Այսպես,
առաջին
մասի
44-րդ
հոդվածում
Գոշը
մատնանշում է. «Եթէ ոք անմեղ
գնասցէ ուղեւոր եւ ոչ զոք ունէր յառաջ
թշնամի պատահեալ, այլ թէ որ
ամենեցուն գողն և աւազակն նմա
դիպեսցի եւ սպանցէ սա զնոսա, մի իբրեւ սպանող դատեսցի ի սուրբ եկեղեցւոյ: Բայց վասն ահագին սեղանոյն սȆրբեսցէ զանձն աւուրս սակաւս, զմտաւ

ծագեսցի, մահապարտ է՝ փոխարէն
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եւ

ակամայի

ապաշխարութիւն

սահմանիցի եւ փրկանք լիցի, որպէս
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իրավանորմերի գոյությունը Գոշի Դա81
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տաստանագրքում վկայում է, որ նույնիսկ

պետականության

Վերջին դրույթը ամրագրված է Դա-

բացակայու-

տաստանագրքի

երկրորդ

մասի

34

թյան պայմաններում (թերևս Դատաս-

հոդվածում. «Մի մեռանիցին հարքն

տանագիրքը գրվել էր հայոց վերա-

ընդ որդւոց եւ մի որդիք մեռանիցին

կանգնելիք պետության համար), հայ

ընդ հարանց. իւրաքանչիւր ոք ի մեղս

իրավունքը խնդրո դարաշրջանում որո-

իւրում մեռցի: Եւ զայս ասէ յաղագս

շակի զարգացում է ապրել:

այնո-րիկ, որ թէ պատահի մահապարտ

Հին և միջին դարերի քրեական
իրավունքը

հանցագործությունը

լինել ըստ օրինաց, հարք թէեւ կամիցին

դի-

վասն զորդիսն ապրէցուցանելոյ մեռա-

տում էր ոչ միայն աշխարհիկ կարգերի

նիլ՝ մի մեռցին, այլ մեռցի որդին մահա-

խախտում, այլ նաև Աստծո և կրոնի

պարտ, զի մի թիւրեայք դատաստանն:

դեմ ուղղված ոտնձգություն, ըստ այդմ

Նմանապէս եւ մի որդիք ընդ հարց մեռ-

էլ՝ պատիժը ոչ միայն հատուցում էր

ցին: Նաեւ դատաւորք թէ ոչ կարասցեն

կատարված արարքի համար, այլ նաև

զորդիսն մահապարտ ըմբռնել՝ եւ ոչ

հանցագործի մեղքերի մաքրում :

պարտին զհայր ի մահ դատապարտել:

5

ԵԼ այս ի մեզ հաստատուն կացցէ» /

Խնդրո հարցում Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրքը

Դատ., էջ 396/:

դարաշրջանի

օրենսդրության համեմատ ավելի խո-

Գոշի ողջախոհությունն ու մարդա-

հեմ ու մարդասիրական մոտեցում է

սիրությունը առավելապես ցայտուն է

դրսևորում: Մարդկանց քրեական պա-

դրսևորվում

տասխանատվության ենթարկելու հա-

սահմանման հարցում, որի հիմքում ըն-

մար Դատաստանագիրքը նախատե-

կած են հետևյալ պահանջները.

սում է հիմնական երկու սկզբունք.

կոնկրետ

պատիժների

ա/ Պատիժը պետք է համապատաս-

ա/ քրեական պատասխանատվու-

խանի կատարված հանցավոր արարքի

թյան հիմքում պետք է ընկած լինի մեղ-

վտանգավորության աստիճանին. «Իսկ

քը՝ աշխարհիկ իրավական իմաստով,

պատիժն ըստ վնասու համեմատ լիցի,

բ/ պատասխանատվության անհատականացումը,

այսինքն՝

որպէս չարագործաց չարականան հա-

յուրաքան-

տանել զանդամ, նմանելով աստուա-

չյուր մարդ ենթակա է քրեական պա-

ծային դատաստանին» /Դատ., էջ 428/:

տասխանատվության միայն իր կատա-

բ/ Պատիժ նշանակելիս պետք է

րած արարքի համար:

պարզել հանցագործի անձը, նրա մեղքի աստիճանը կատարված արարքում,

5

հանցագործության կատարման միջոց-

Տե՛ս Боголепов Н., Учебник истории римского
права, М., 1900, с. 47.
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հետևանքները. «Եւ զդատաստանս դա-

զկնի յանցաւորացն մահու զորդիս եւ

տաստանի այսպէս պարտիմք իմանալ:

զեղբայրս ի ժառանգութիւն նոցա կա-

Զի յորժամ սպանողի եւ կամ այլ չարա-

ցուցանել եւ մի պատճառաւ հարց որ-

գործի կրկին ցուցանէ պատիժս, քննել

դիք զրկեցին եթէ համաբարոյք նոցա

արժան է, զի յորժամ զգին արեանն առ-

չիցեն, զի իւրաքանչիւր ի մեղս իւր մեռ-

ցեն, թեթեւ ապաշխարութիւն լիցի: Թէ-

ցի

պէտ արեամբ գնոյ վճարիլ կարծի, մի

/Դատ., էջ 319-320/:

ըստ

տէրունական

հրամանի»

արասցեն առանց ապաշխարութեան,

դ/ Պատիժը, վերջին հաշվով, պետք

զի չիք գին մարդոյ, բայց միայն փոխա-

է հետապնդի հանցագործին «ուղղելու»,

նակ մեռանիլ ըստ օրինացի եւ կանո-

«բուժելու» նպատակ. «Պարտ է եւ բանս

նաց: Այլ զի թէպէտ զիւրն գնելով զա-

լինել դատաւորին, զի զստահակն ի

րիւն՝ զսպանելոյ կարծի, այլ չիք մարդոյ

բանտ արկցէ զի խրատեսցին» /Դատ.,

գին, ապաշխարութեամբ լցցի, զի գինն

էջ 33/:

ըստ կարի եղաւ եւ ոչ ըստ արժանւոյն:

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ

Այդ բաւական լիցի թէ չիցէ սովորութե-

ըստ Դատաստանագրքի պատժի հիմ-

ամբ չարն, ապա թէ կարծիս իցէ դար-

նական նպատակը ոչ միայն հանցա-

ձեալ վնասու զխրատն առցէ եւ ի ձեռս:

գործին որոշակի ֆիզիկական տան-

Իսկ եթէ աղքատ իցէ, բաւական լիցի

ջանքներ և զրկանքներ պատճառելը,

խրատն: Իսկ տուգանք յաղագս արքու-

այլ նաև նրան «ուղղելն», «բժշկելն» էր:

նեաց գրեցաւ ըստ կարի, իսկ աւարն

Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրքը

փոխանակ տուգանի, այլ արեան գինն

դարաշրջանի մյուս իրավական հուշար-

իւրոցն լիցի: Այդ ըստ դատաստանի լի-

ձանների համեմատությամբ, աչքի էր

ցի յայտ եկելոյն: Իսկ անյայտքն խոս-

ընկնում նաև ոչ խիստ պատիժներով:

տովանութեամբ ուղղիցին ըստ իւրոյն

Հիմնական պատժատեսակներն էին՝

սահմանի: Միանգամայն ամենայն դա-

մարմնական պատիժներ, տուգանքներ,

տաստան ըստ իրին քննութեամբ լիցի»

հոգևոր-եկեղեցական

/Դատ., էջ 438/:

վերջապես՝ մահապատիժ:

պատիժներ

և,

գ/ Պատիժը պետք է կրի նա, ով կա-

Գոշի Դատաստանագիրքը, որպես

տարել է հանցագործությունը, այսինքն`

բացառիկ պատժատեսակ նախատե-

հանցագործության

վերջինս մեղսունակ է. «Եթէ իշխանք եւ

սում էր նաև մահապատիժը: Ավելորդ
չենք համարում նշել, որ նույն դարաշȆր-

այլք ի թագաւորական տանէ յանցա-

ջանի եվրոպական իրավական հուշար-

ւորք թագաւորի լիցին, եւ կամ այլ նո-

ձանները, ինչպիսիք են «Սաքսոնական

ւաստք իշխանի, ըստ դատաստանի է

կապիտուլյաները», գերմանական «Կա-
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րոլինան», աչքի էին ընկնում իրենց դա-

կալեալ վաճառիցէ եւ տարագիր ի ժա-

ժան պատժահամակարգով, որտեղ տե-

ռանգութենէ արասցէ խրատեալ յաչս:

սակարար կշիռը կազմում էր մահապա-

Ապա թէ ի գլուխ չարնելանիցէ եւ ընդ

տիժը :

ձեռամբ գայցէ, մի ապրեցուսցէ: Իսկ ե-

6

Գոշի կարծիքով, հայոց թագավոր-

թէ քրիստոնեայ եւ հանդերձեալ իցէ

ները վերացրել են մահապատիժը, քա-

յայլազգի մատնել եւ թէ ի քրիստոնե-

նի որ այն հակասում էր մարդասիրու-

այս, նոյն դատաստան մահու է եւ այ-

թյանը. «Զի մերոց թագաւորաց ոչ հրա-

լոց, բայց վասն մարդասիրութեան մեր

մայեցաւ

սպանանել,

օրինաց խրատիցի յաչս կամ ի ձեռս,

բայց միայն խրատել» /Դատ., էջ 387/:

կամ յայլս, զի ւսպաշխւսրութեան հա-

Գոշը «վասն մարդասիրութեան մեր օ-

սանիցէ եւ մի կորիցէ չարին յանգ ոչ ե-

րինաց» սահմանում է, որ եթե դավա-

լելոյ... իսկ եթէ սպանանիցէ այլազգի

ճանը /քաղաքը կամ բերդը թշնամուն

զքրիստոնեայ կամաւ, սպանցի փոխա-

մատնողը/ քրիստոնյա է, ապա նրան

նակ նորա. ապա թէ ակամայ, խրատի-

չպետք է մահվան դատապարտել, այլ

ցի ի ձեռս եւզգին արեան տուգանեսցի»

մահապատիժը

/Դատ., էջ 307-308/:

զհաւատացեալ

փոխարինել

ավելի

մեղմ պատժով, բայց եթե նույն հան-

Դաստաստանագիրքը, որպես կա-

ցանքը կատարել է մի «այլազգի», ապա

նոն, մահապատիժը փոխարինել է ար-

նրան պետք է անպայման մահվան դա-

նագնով ու տուգանքով, երբեմն նաև՝

տապարտել: Նույնիսկ, եթե քրիստո-

անդամահատումով, բանտարկությամբ,

նյան քրիստոնյային «սպանցէ կամաւ»,

աքսորով և այլն, ըստ այդմ էլ մերժելով

մահապատիժը պետք է փոխարինել

Մովսիսական «անձի փոխարեն անձ»,

արնագնով /հօգուտ տուժողի/ և տու-

«արյան փոխարեն արյուն» սկզբունքը:

գանքով /հօգուտ թագավորի/, իսկ եթե
«այլազգին»

քրիստոնյային

Գործնական-կիրառական

առումով

սպանի

նշանակալի է Գոշի ուսմունքը դատա-

«կամաւ», ապա նրան պետք է մահվան

րանի, դատավորի կարգավիճակի և

դատապարտել: Ահա այդ հոդվածը.

դատավարության մասին:

«Զքաղաքատուրս եւ զբերդատուրս, եթէ

Թե՝ աշխարհիկ և թե՝ հոգևոր դա-

ճշմարիտ իցէ եւ յայլազգեաց, մատնիցէ

տարանների

մահու, ապա թէ բաւական իցէ փրկել

Դատաստանագիրքը ներկայացնում էր

գանձն, զկին եւ զմանկունս յարքունիս

հետևյալ

6

պահանջները,

Գոշի

դատավորը

պետք է լինի չափահաս, հմուտ, քաջուսումն, հանճարեղ, գիտուն, օրենսգետ,

Տե՛ս Хрестоматия памятников феодального

государства н права, М., 1961, с. 33-34.
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զգաստ, անաչառ, խիստ, հանդուրժո-

տան» /վերջինս՝ մեղադրյալի իմաստով/

ղական, անկաշառ և մարդկային այլ

և այլն:

դրական

հատկանիշներով

օժտված

Տարբերություն չկար քաղաքացիա-

անձնավորություն. «Եւ արդ պարտ է

կան և քրեական դատավարություննե-

դատաւորին հմուտ լինելեւ քաջուսումն,

րի միջև, կողմերն օժտված էին միև-

եւ հանճարեղ, եւ գիտուն Սուրբ րոյ եւ

նույն իրավունքներով: Մեղադրողի դե-

ամենայն մարդկային, զի անսխալ զդա-

րում կարող էին հանդես գալ ինչպես

տաստանն առնիցէ: Պիտոյ է եւ կատա-

տուժածը, այնպես էլ նրա բարեկամնե-

րեալ գոլ հասակաւն, եւ ուշիմ, մտաւոր

րը: Մեղադրյալը ներկայացնում էր իր

եւ զգաստ, զի մի յոչ իմանալոյ ի հարկէ

մեղադրանքը դատարանին և պարտա-

սխալանս ինչ գործիցի ...Ուստի պարտ

վորվում այն ապացուցել: Եթե մեղադ-

է ամենայնիւ գիտուն եւ զգաստ եւ հան-

րայլն ընդունում էր իր մեղքը կամ էլ չէր

ճարեղ լինել եւ անաչառ» /Դատ., էջ 25-

կարողանում մերժել մեղադրանքը, դա-

26/:

տավարությունն ավարտվում էր և կա-

Այսպիսով՝ տեսնում ենք, թե ինչպիսի

մեծ

պատասխանատվություն

յացվում դատավճիռ: Սակայն, եթե մե-

է

ղադրյալը ինչ-ինչ ապացույցներով չէր

դնում Գոշը դատավորների վրա, ինչ

ընդունում մեղքը, ապա մեղադրողը

վեհ զդացմունքներ է նա փորձում դա-

պարտավոր էր ապացուցել նրա մեղա-

տավորներին ներշնչել: Որքան արդիա-

վորությունը կատարված արարքի հա-

կան են հնչում Գոշի պահնջներն ու

մար7:

խորհուրդները դատավորների նկատ-

Քաղաքացիական գործերով դատա-

մամբ, որոնց իրականացումը բավակա-

վարությունը սկսվում էր, երբ պահան-

նին դժվար է նույնիսկ արդի ժամանա-

ջատերը հայցով դիմում էր դատարան:

կաշրջանում, ուրեմն՝ դժվար էր, եթե ոչ

Հայցը կարող էր լինել ինչպես բանա-

անհնար, Գոշի ապրած դարաշրջա-

վոր /որպես կանոն այդպիսին էր/, այն-

նում:

պես էլ գրավոր /եթե վեճը անշարժ գույքի վերաբերյալ էր/:

Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրքը

Կողմերը դատարանի առջև ձևա-

կտրականապես դեմ էր դատավարության ինկվիզիցիոն ձևին, ըստ որի ա-

կան-իրավաբանական

պացույցներ ձեռք էին բերվում բացա-

հավասար էին, սակայն ինչպես իրա-

ռապես ծեծի, խոշտանգումների և այլ

վացիորեն նշում է պրոֆ. Խ. Թորոսյա-

բարբարոսական մեթոդների միջոցով:

նը. «Դատարանի առջև կողմերի հա-

Դատավարության կողմերը կոչվում

7
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վասարությունն իրականում գոյություն

պար զտեսանելն լամ զլսելն, այլ հաս-

ուներ միևնույն դասային ներկայացու-

տաութեամբ ճշգրտել եւ ապա վկայել:

ցիչների, այլ ոչ թե տարբեր դասակար-

Նոյնպէս եւ դատաւորն ի ժամ դատաս-

գերի միջև» :

տանին, ճշգրտելով հարցցէ եւ լսիցէ ի

8

Ըստ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի,

ապացույցների

վկայիցն, զի մի ըստ գրեցելս ոմն կար-

հիմնական

ծեօք դւստեսցէ» /Դատ., էջ 45/:

տեսակներն էին համարվում, վկաների
ցուցմունքը,

իրեղեն

Այսպիսով,

Դատաստանագիրքը

ապացույցները,

դեմ էր վկաների ցուցմունքներն անվե-

գիտուն մարդկանց եզրակացությունները կամ կարծիքները, խոստովանությու-

րապահորեն ընդունելուն, ինչպես այդ
բնորոշ էր ավատատիրական դարաշȆր-

նը, երդումը:

ջանի իրավական շատ հուշարձաննե-

Վկաների ցուցմունքը Գոշի Դատաս-

րի9: Ավելին, Գոշը զգուշացնում էր, որ

տանագիրքը համարում էր ամենահա-

դատավճիռ չկայացվի զրպարտության

վաստի և կարևորագույն ապացույցը.

հիման վրա. «մի ի պատճառս զրպար-

«Եւ հարկ է վկայիւք լինել դատաս-

տութեան փոփոխեցին» /Դատ., էջ 317/:

տանն, զի զդւստախազացն յերկար վի-

Այս հանգամանքը, իհարկե, պատիվ

ճողութիւն նաքօք հատանէ դատաւորն,

է բերում Դատաստանագրքի հեղինա-

զի թէ ոչ էին մոռացեալ զառաքելոյ օ-

կին և միաժամանակ վկայում խնդրո

րէնսն՝ զի հրամայէ զընկերին խորհել եւ

դարաշրջանի հայ իրավունքի պատշաճ

էչ զիւրն, ոչ էին եկեալ յայտոսիկ: Վասն

մակարդակի մասին: Սակայն Գոշը չի

այնորիկ դատաւորն ոչ կարէ հաւատալ

կարողացել լրիվ ձերբազատվել դա-

մինչ ի գալ վկայիցն. այլ եւ ոսոխքն

րաշրջանի իրավահայեցողությունից /ո-

վկայիւք առաւել շիջանին յորժամ ան-

րը նաև անհնար էր/ և հավատարիմ է

կասկածք, եւ դատաստանն ուղիղ երե-

մնացել ավատատիրական իրավունքի

ւի» /Դատ., էջ 37/: Դատաստանագիրքն

ապացույցների տեսությանը: Դատաս-

ընդհանուր առմամբ դեմ էր ձևական ա-

տանագիրքը արժանահավատ /«հաւա-

պացույցներին և պահանջում էր, որ

տարիմ»/ է համարել 25 տարին լրաց-

դատավորը պետք է «ճշգրտելով» հար-

րած երկու և ավելի մարդկանց կամ մեկ

ցաքննի ու լսի վկաների ցուցմունքը,

չափահասի ու մեկ մանուկի կամ երեք

որպեսզի լոկ ենթադրությունների հի-

մանուկի վկայությունը, «իսկ երկունքն

ման

չկայացնի.

եւ երեքն լինել հաւատարիմ որպէս ա-

«...պարտ է վկայիցն մի առնել վայրա-

րեգակն եւ լուսին, զի հասուցեալ են

վրա

դատավճիռ

9
8

Տե՛ս Хосров Торосян, նշվ. աշխ., էջ 255:
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Տե՛ս Хрестоматия памятников феодального
государства и права, М., 1961.
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վկայ հաւատարիմ յերկինս, որպէս ասէ

պահանջվում է, եթե վկաները տղա-

Դաւիթ: Եւ երրորդ հաւատարմութիւն՝

մարդիկ լինեին/, այսինքն՝ 2-3 տղա-

զի հասակաւ կատարեալք իցեն եւ կաո

մարդու փոխարեն լինեն 4-6 կին: Ըստ

ալեօք պատուեալ, որով առաւել երեւի

որում, կին վկաները իրավունք չունեն

պատիւ նոցա: Բայց պարտ է եւ զհա-

դատարան մտնել՝ ցուցմունք տալու հա-

սակն ցուցանել եւ զժամանակին հարկաւորութիւնն... կարծեմ թէ ի դէպ է զȆք-

մար, այլ իրենց ասելիքը տանը պետք է

սանեւհինգ ամացն հաււստարիմ կար-

կանց, որոնք կգան ու նրանց փոխարեն

ծել ի վկայութիւն» /Դատ., էջ 37-38/:

վկայություն կտան: Գոշն իր տեսակե-

հաղորդեն նույնքան թվով տղամարդ-

Դատաստանագիրքը նաև խտրա-

տը «հիմնավորում» էր նրանով, որ կա-

կանություն է դնում վկաների միջև` ել-

նայք չեն կարող քահանա, զինվոր լի-

նելով նրանց կրոնական պատկանելի-

նել, հունձ անել /«հնձան հարկանել»/,

ությունից ու սեռից: Այսպես, ըստ Դա-

շուկայում առևտուր անել և տղամարդու

տաստանագրքի, չի կարելի ընդունել

հագուստ հագնել, ուրեմն նրանք չեն

«անօրինաց» վկայությունը քրիստոնյա-

կարող նաև վկա լինել, մանավանդ, որ

ների վերաբերյալ, նույնիսկ` եթե նրանք

դյուրագրգիռ են: Բայց կանայք կարող

շատ են և ուղիղ /ճիշտ/ են խոսում: Չի

են կանանց և իրենց ամուսինների մա-

կարելի ընդունել նաև «հերձվածողնե-

սին վկայություն տալ. «Իսկ զկանանց

րի» վկայությունը, «իսկ ըստ ազգաց

վկայութիւնն ի վերայ կանանց ընդունել

կրօնից՝ ոչ է պարտ զանօրինաց վկա-

պարտ է. եւ նոյնպէս զկանանցն յա-

յութիւն ընդունել ի վերայ քրիստոնէից,

րանց, որպէս եւ գրեցաւ» /Դատ., էջ 41/:

թէպէտեւ բազումք լինին եւ ուղիղ խօ-

Եթե

միջնադարյան

դատավարա-

սին, որպեէս եւ Քրիստոս ոչ ըկալաւ

կան իրավունքում խոստովանությունը

զդիւացն վկայութիւնն ...Եւ ոչ զհերձո-

համարվում էր «ապացույցների թագու-

ւածողացն վայութիւն չէ պարտ ընդու-

հի», ապա Գոշն ապացույցի այդ տեսա-

նել,

ճշմարիտ

կին այնքան էլ կարևորություն չի տա-

վկայք... իսկ զկանայս ոչ է պարտ ըն-

լիս: Ճիշտ է՝ Դատաստանագիրքը մի

դունել վկայս» /Դատ., էջ 40/: Բայց եթե

քանի անգամ հիշատակում է խոստո-

այնպես պատահի, որ տվյալ դեպքի

վանությունը, սակայն այն համարում է

կամ գործի միակ վկաները կանայք լի-

ոչ թե ապացույցների թագուհի, այլ երկ-

նեն, ապա կարելի է ընդունել նրանց

րորդական մի կռվան` վեճը լուծելու հա-

վկայությունը, պայմանով, որ նրանք

մար: Մասնավորապես, Դատաստա-

վատահամբավներից /«ի վատթարաց»/

նագրքի առաջին մասի 59 հոդվածում

չլինեն և կրկնակի թվով լինեն /քան

նշված է. «Քահանայ թէ ի պղծութեան

զի

թէ

Տեառն
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գտանիցի եւ ինքն յայտնեսցին եւ խոս-

ապացույց, երդվողը պետք է անպայ-

տովան ոչ լինիցի, եւ յայտնապէս յան-

ման ապաշխարություն կրեր, քանի որ

դիմանել ոք չկարէ, ի կամս նորա թող-

նա «մեղք» էր գործել: Մխիթար Գոշի

ցեն լինել եւ չլինել, եւ յեպիկոպոսին» /

Դատաստանագիրքը

Դատ., էջ 159-160/:

նաև օրդալիան՝ որպես ապացույց: Օր-

Դատաստանագիրքը,

որպես

չէր

ընդունում

կա-

դալիան դատավարական քննության /

նոն, դեմ է նաև երդմանը՝ որպես ապա-

փորձության/ մի բարբարոսական մե-

ցույցի ձևի. «զերդմունս մեք ոչ հրա-

թոդ էր, որով փորձում էին բացահայ-

մայեցաք եւ ոչ հրամայեմք. այլ զի սովո-

տել «ճշմարտությունը»: Այդ «փորձու-

րել են անօրէն եւ անպատշաճ երդնուլ,
մեք կամեցաք զանհրաման գործն ի

թյանը» իրենց ենթարկում էին երկու
կողմերն էլ՝ և՛ մեղադրողը, և՛ մեղադȆր-

սահմանս եւ ի կանոնս ապաշխւսրութե-

վողը, բայց ավելի հաճախ միայն մեկ

ան ածել» /Դատ., էջ 29/: Սակայն Գոշը

կողմը՝ պատասխանողը /քաղաքացիա-

ստիպված է եղել ընդունել երդումը որ-

կան գործերով/ և մեղադրվողը /քրեա-

պես ապացույցի ձև և այդ մասին նոր-

կան գործերով/: Պատասխանողը կամ

մեր սահմանել՝ այն սահմանափակելու

մեղադրյալը ինքն իրեն ենթարկում էր

նպատակով միայն, քանի որ մարդ-

փորձության /օրդալիայի/, որպեզի «ա-

կանց մեջ երդվելը շատ տարածված է

պացուցի» իր անմեղությունը: Նա դրա-

եղել:

նով իրեն հանձնում էր «աստվածային

Գոշը վճռականապես դեմ էր «եր-

դատարանին»՝ ակնկալելով Աստծո ո-

դում տալուն» այն դեպքերում, երբ գոր-

ղորմությունը: Օրդալիան արտահայտ-

ծով վկաներ կան: Եթե վկաներ չկան,

վում էր երդման և հաղորդություն ըն-

ապա կարելի է երդում տալ, ընդ որում,
քաղաքացիական գործերով պետք է եȞ-

դունելու, շիկացած երկաթը ձեռքն առ-

դվի պատասխանողը, իսկ քրեական

մարտելու /անզեն, զենքով/ միջոցով:

գործերով /գողության, շնության, սպա-

Օրդալիայի

նության և ավազակության/՝ տուժողը

ցում» էր իր իրավացիությունը, եթե նա

կամ հանցագործին բռնողը, բայց ոչ

մարմնական վնասվածք չէր ստանում

հանցագործը, քանի որ նման «չարա-

կամ մենամարտում պարտություն չէր

գործները» չեն տատանվի, չեն վախե-

կրում:

նելու, սառը ջուրը մտնելու կամ մենա-

նա երդվելուց /«ոչ զանգիտեն երդ-

ենթարկվածը

Այսպիսով,

նուլ»/:

«ապացու-

Դատաստանագիրքը

բացասական վերաբմունք ուներ խոս-

Վերջապես նշենք, որ այն դեպքե-

տովանության ու երդման նկատմամբ,

րում, երբ երդումը ընդունվում էր որպես

համենայն դեպս դրանց կարևորություն
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Դատարանի որոշումը կարող էր կա-

չէր տալիս, միաժամանակ չէր ընդունում

«ապացույցի»

յացվել

բարբարոսական

դատաքննությունից

անմիջա-

պես հետո կամ էլ դատավորների կար-

տեսակը՝ օրդալիան:
Ամենայն հավանականությամբ Գոշը

ճատև խորհրդակցությունից հետո «Եւ

դեմ է եղել նաև դատավարությանը

դատաւորին պարտ է ոչ առնուլ կամ ե-

վարձու

մաս-

րիս արս փորձած գիտնականս ունել ի

նակցությանը: Համենայն դեպս, նա

դատաստանին եւ ապա հատանել դա-

խորհուրդ է տալիս չվարձել ճարտա-

տաստան... Այլեւ երկայնամիտ եւ նե-

դատապաշտպանների

րող լիցին դատաւորք, զի բազում ան-

սան ատենախոս մարդու և նրա միջո-

գամ պատահէ զի դժուարագիւտ եւ ա-

ցով ստությամբ հաղթել դատարանում.

նյայտ լիցի դաստանն, մի կարճամտե-

«Մի բնաւ ի վարձու կալցին զատենա-

ալ լուծեցեն, այլ համբերելով պահեսցեն

խօս ճարտասան մարդս եւ ստութեամբ

զաւուրս եւ պարապով քննեալ դարձեալ

յաղթեսցես ի դատաստանի» /Դատ., էջ

ատենիւ կտրեսցեն զդատաստանն» /-

35/:

Դատ., էջ 30-31/:

Դատավարությունը, որպես կանոն,

Վերջում ամփոփենք, որ Գոշի վե-

բանավոր էր և կրում էր հրապարա-

րոնշված

կային բնույթ, այսինքն՝ դռնբաց էր:
Կողմերին լսելուց հետո, դատարանը

ուսմունքը

ղեցույց հանդիսանալ մեզանում իրա-

ձեռնամուխ էր լինում վկաների հար-

կանացվող դատաիրավական բարեփո-

ցաքննությանը:
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քրեաիրավական

շատ կողմերով կարող է տեսական ու-

խումների համար:
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ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ
Մատյան ողբերգության աղոթագրքի իրավաբանական ընթերցումը:
Աղվան Հովսեփյան , Երևան 2017:

Ուսումնասիրությունը նվիրված է Գրիգոր Նարեկացու <<Մատյան ողբերգության>>
ստեղծագործության իրավաբանական հատույթի ուսումնասիրությանը, որը բացառիկ երևույթ է և նոր խոսք ինչպես նարեկացիագիտության, այնպես էլ իրավագիտության մեջ:
Մինչև օրս Գրիգոր Նարեկացու Մատյանն ուսումնասիրել են բանասերները և
լեզվաբանները, փիլիսոփաները և աստվածաբանները, սակայն որքան էլ զարմանալի է, իրավաբանները երբևէ չեն անդրադարձել այդ անզուգական կոթողին:
Պատճառը գուցե այն է, որ նարեկացիագետները պատշաճ մակարդակի իրավաբանական գիտելիքներ չունեն, իսկ իրավաբանները՝ բանասիրական և աստվածաբանական գիտելիքներ: Աղվան Հովսեփյանի պարագայում մենք ունենք գիտելիքների այդ տարբեր բնագավառների զարմանալի զուգակցություն: Նա իրավաբան
է, գիտությունների դոկտոր, մյուս կողմից, ինչպես վկայում է այս ուսումնասիրությունը, ունի խորը աստվածաբանական գիտելիքներ և բացի այդ, Մատյանը բառացիորեն նրա սեղանի գիրքն է :
Առանց վարանելու կարելի է պնդել, որ Աղվան Հովսեփյանի այս ուսումնասիրությունը հաճելի անակնկալ է և° նարեկացիագետների, և° իրավագետների համար:
Մենք նախատեսում ենք առաջիկայում մաս – մաս հրատարակել այն:
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