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Գիտագործնական և

ս աթոդական հանդես

Գիտական խմբագրական խորհ րդ
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։

Հայկ Գրիգորյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահ,
իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած , (խորհրդի նախագահ)
Արթ ր Ղամբարյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի տեղակալ, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր,

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

Հանձնված է տպագր թյան՝ 25.09.2018թ.
Ֆորմատ՝ 70x100 1/16։
Տպաքանակը՝ 500։
Ծավալը՝ 6 պայմ. մամ լ։
Տպագրված է
ՙՙՄիվա-Պրեսսՙՙ ՍՊԸ տպարան մ։

պրոֆեսոր
Հովհաննես Ստեփանյան - ՀՀ քննչական կո<տեի նախագահի խորհրդական, իրավաբանական գիտ թյ նների
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գառնիկ Սաֆարյան - ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայ թյան, սոցիոլոգիայի և իրավ նքի ինստիտ տի առաջատար մասնագետ,
իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ռաֆիկ Պետրոսյան - ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր
Դավիթ Թ մասյան - ՀՀ քննչական կո<տեի դեպարտաLնտի իրավական ապահովման և վիճակագրական վարչ թյան պետ, իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած , դոցենտ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ՝
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ԻՆ, ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հայկ Գրիգորյանը ծնվել է 1976 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, Երևան քաղաքմ: 1994 - 1996 թվականներին ծառայել է ՀՀ Զինված ժերմ: Բարձրագյն
իրավաբանական կրթթյնն ստացել է Ռսաստանի Դաշնթյնմ: 2001 թվականին գերազանցթյամբ՝ ոսկե ﬔդալով, էքստեռնով ավարտել է ՌԴ պաշտպանթյան նախարարթյան ռազմական համալսարանի դատախազաքննչական ֆակլտետը: 2001 - 2006 թվականներին աշխատել է ՀՀ զինվորական դատախազթյան Հադրթի, Մարտակերտի, Գյմրիի, Երևանի կայազորներմ՝ որպես քննիչ,
ապա՝ ավագ քննիչ: 2006 թվականից տեղափոխվել է ՀՀ պաշտպանթյան նախարարթյն: 2006 թվականի սեպտեմբերի 11-ին գործղվել է ՌԴ ՊՆ Ռազմական
համալսարանի ադյնկտրա: 2009 թվականին պաշտպանել է թեկնածական
ատենախոսթյն: 2009 թվականի դեկտեմբերի 21-ից ՀՀ պաշտպանթյան նախարարի հրամանով շարնակել է ծառայթյնը ՀՀ ՊՆ քննչական ծառայթյան
վերահսկողթյան, ﬔթոդիկայի և վերլծթյան բաժնի ավագ քննիչի պաշտոնմ:
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2010 - 2011 թվականներին աշխատել է ՀՀ ՊՆ քննչական ծառայթյան Հադրթի կայազորային քննչական բաժնի պետ, իսկ 2011 - 2014 թվականներին` ՀՀ ՊՆ
քննչական ծառայթյան պետի տեղակալ: 2014 - 2015 թվականներին աշխատել է
ՀՀ քննչական կոﬕտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչթյան պետի տեղակալ: 14.01.2015 - 10.07.2018 թվականներին՝ ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի
տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչթյան պետ: 2015թ. հնվարի
19-ին ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի հրամանով շնորհվել է արդարադատթյան գնդապետի կոչմ:
2013-2014 թվականներին ՌԴ և ՀԱՊԿ անդամ պետթյնների բարձրագյն
ռազմական կրթթյան ռազմասﬓական հաստատթյնների ընդնելթյան
հանձնաժողովի որոշմամբ և 08.08.2013թ. ՀՀ պաշտպանթյան նախարարի թիվ
878 հրամանով հեռակա սցմամբ ընդնվել է ՌԴ ՊՆ Ռազմական համալսարանի դոկտորանտրա, որտեղ հաստատվել է դոկտորական ատենախոսթյան թեման՝ «Զինված ընդհարման ժամանակ հակամարտող կողﬔրի կատարած պատերազմական հանցագործթյնների քննթյան ﬕջազգային իրավական և կազմակերպչական հիմնքները» վերտառթյամբ: Հեղինակ է 45 գիտական հոդվածների
 աշխատթյնների, իրավաբանական գիտթյնների թեկնած է: Աշխատանքային գործնեթյան ընթացքմ ստացել է ﬕ շարք պետական և գերատեսչական
պարգևներ: Պարգևատրվել է «Մարշալ Բաղրամյան», «Անբասիր ծառայթյան համար 1-ին աստիճանի», «Անբասիր ծառայթյան համար 2-րդ աստիճանի», «Վազգեն Սարգսյան», «Ռազմական համալսարանի 90-ամյակ», «ՀՀ Զինված ժեր 20
տարի», «Անձնվիրթյն և անվեհերթյն», «Միջազգային համագործակցման
ամրապնդման», «Գերազանց ծառայթյան համար» գերատեսչական ﬔդալներով,
«ԼՂՀ պաշտպանթյան բանակ» հշաﬔդալով, 2 անգամ «ՀՀ Վարչապետի հշաﬔդալ»-ով, ﬕ շարք պատվոգրերով:
Ամսնացած է, նի երկ երեխա:
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ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ Է
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի հլիսի 10-ին Քննչական
կոﬕտեի կոլեգիայի անդաﬓերին և աշխատակազﬕն է ներկայացրել ՀՀ ՔԿ
նորանշանակ նախագահ Հայկ Գրիգորյանին:
Վարչապետը շնորհավորել է Հայկ Գրիգորյանին նոր նշանակման կապակցթյամբ և ներկայացրել իր դիտարկﬓերը՝ Քննչական կոﬕտեի գործնեթյան,
Հայաստանի Հանրապետթյնմ օրինականթյան հաստատման, պատժի անխսափելիթյան, կոռպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ։
Վարչապետը նշել է, որ Քննչական կոﬕտեն Հայաստանի աﬔնաﬔծ քննչական
մարﬕնն է, հետևաբար նրա ազդեցթյնը քրեաիրավական վիճակի վրա, օրինականթյն հաստատել, հանցագործթյան պարագայմ պատժի անխսափելիթյնն ապահովել գործմ չափազանց ﬔծ է:
«Հյս նենք, որ քաղաքական նոր իրավիճակմ այս նշանակմով նոր էջ
կբացվի ՔԿ գործնեթյան ﬔջ և ՔԿ-հասարակթյն հարաբերթյններմ:
Կարծմ եմ, որ այս նշանակման տրամաբանթյնը պարզ է. ﬔնք զմ ենք,
որ ինչպես Հայաստանի քաղաքական կյանքմ, այնպես էլ հանրային պետական
կյանքի բոլոր բնագավառներմ տեղի նենա որակյալ սերնդափոխթյն, ինչի
արդյնքմ այն լավագյնը որ կա, գոյթյն նի, այդ թվմ՝ ՔԿ-մ, պահպան-
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վի, զարգանա, իսկ այն նեգատիվը, որը նյնպես գոյթյն նի, այլևս գոյթյն
չնենա: Տեղյակ եք, որ ընթացիկ իրավիճակմ ﬔծ կարևորթյն ենք տալիս
օրինականթյան հաստատմանը, հանցավորթյան, կրիﬕնալ մտածողթյան, կոռպցիայի դեմ պայքարին և սա ՀՀ հանրային կյանքմ տեղի նեցող կարևորագյն գործընթաց է: Բայց ﬔնք նաև ընդգծմ ենք, որ այս գործընթացներմ ﬔր
խնդիրն աﬔնևին էլ մարդկանց բանտերը լցնելը չէ, ﬔր խնդիրն է՝ ՀՀ-մ օրինականթյն ապահովելը, իսկ կոռպցիայի դեմ պայքարմ ﬔր խնդիրն է նաև պետթյանը, ժողովրդին հասցված ﬖասները ﬕնչև վերջին լման վերականգնելը:
Հյս նեմ, որ ՔԿ-ն իր հսկայական ռեսրսով, եռանդով և անկեղծորեն կլծվի այս
գործին»,- ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:
Վարչապետն ընդգծել է, որ Հայկ Գրիգորյանի նշանակմամբ խնդիր է դրվել նաև
ապահովել համակարգի կայնթյնը: «Իսկապես հյսեր ենք կապմ, որ այն
վերափոխﬓերը, որ տեղի են նեցել քաղաքացիների գործնեթյան և մտածելակերպի ﬔջ, դրանք կարտահայտվեն նաև ՔԿ-ի քննիչների և ընդհանրապես
իրավապահ համակարգի ներկայացցիչների գործնեթյան  մտածելակերպի
ﬔջ: Կարծմ եմ, որ վերջին տարիներին Հայաստանմ տեղի է նեցել քննչական
մարﬕնների և հանրթյան հարաբերթյնների վատացման և վատթարացման
գործընթաց, անվստահթյան որոշակի ճեղք է առաջացել և հյս նեմ, որ այս
նոր ժամամակներմ տեղի կնենա հակառակ գործընթացը: Պարոն Գրիգորյան,
Ձեզ վիճակված է կրել պատասխանատվթյն այս գործընթացի համար և ինչ-որ
առմով ՔԿ-ի մասով ղեկավարել այդ գործընթացը»,- հավելել է կառավարթյան
ղեկավարը:
Հայկ Գրիգորյանը շնորհակալթյն է հայտնել վարչապետին վստահթյան
համար և ընդգծել. «Գիտակցմ եմ, որ այս պատմական ժամանակաշրջանմ
պարտավոր եմ ﬔր գործնեթյան ընթացքմ պարբերաբար, շարնակական
ժողովրդի վստահթյնը իրավապահ մարﬕնների նկատմամբ՝ հանձնիս Քննչական կոﬕտեի, օրեցօր ավելացնել: Մեր գործելաոճի հիﬓական սկզբնքներն են
լինել թափանցիկթյնը, մարդ և քաղաքաց հիﬓարար ազատթյնների
խստագյնս պահպանմը»:
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻԹՅՆ ԿՆԵՆԱ ԱՄՆ-Ի
ԿՈՐԱԾ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆԵՐԻՆ

2018 թվականի հ լիսի 11-ին տեղի նեցավ ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանի հանդիպ մը «Կորած և շահագործվող երեխաների հարցերի ազգային կենտրոն» ոչ կառավարական կազմակերպ թյան (ԱՄՆ) նախագահ
Կառլ Սթիֆլերի հետ: Հանդիպման ընթացք մ կողﬔրը քննարկել են համացանցի
ﬕջոցով երեխաների դեմ կատարվող հանցագործ թյ ններին, մասնավորապես՝
սեռական բն յթի ոտնձգ թյ ններին և դրանց դեմ պայքարին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։
Շնորհավորելով Հայկ Գրիգորյանին նոր նշանակման կապակց թյամբ՝ Կ.Սթիֆլերը հ յս է հայտնել, որ երկ մարﬕնների ﬕջև կձևավորվի արդյ նավետ համագործակց թյ ն՝ ի շահ երեխաների իրավ նքների պաշտպան թյան և կարևորել
«Կորած և շահագործվող երեխաների հարցերի ազգային կենտրոն» (ԿՇԵԱԿ) ԱՄՆ
ոչ-կառավարական կազմակերպ թյան հետ փոխգործակց թյան իրավական հենքի ստեղծ մը։
ԿՇԵԱԿ-ը մասնագիտացված ﬔծ կառ յց է, որը վար մ է համացանց մ երեխաների դեմ կատարվող սեռական բն յթի ոտնձգ թյ ններ պար նակող տեղեկ թյ նների բազա, ինչը զեկ յցների տեսքով փոխանցվ մ է ԱՄՆ իրավապահ
մարﬕններին։ Մասնավորապես` պատրաստվ մ են 8 տարբեր զեկ յցներ՝ մանկական պոռնկագր թյ ն ստեղծել և տարածել , երեխաներին սեռական հարաբեր թյան ﬔջ մտնել ն առցանց եղանակով հակել , երեխաների մարﬓավաճառ թյան, երեխաների ներգրավմամբ սեքս-զբոսաշրջ թյան, մանկապղծ թյան,
անառակաբարո նյ թեր երեխային ղարկել , ապակողﬓորոշող տիր յթային
ան նների, համացանց մ ապակողﬓորոշող բառերի կամ թվային պատկերների
վերաբերյալ։ Նշված զեկ յցներից և ԿՇԵԱԿ-ի օգն թյան համակարգչային գծից
ԱՄՆ- մ օգտվ մ են քննչական և իրավապահ ﬕ շարք մարﬕններ։
Նշված տվյալների բազայ մ մշակվ մ են նաև օտարերկրացի երեխաների վերաբերյալ տեղեկ թյ նները, և ձեռք բերված պայմանավորված թյ նների համաձայն՝ դրանց հասանելի թյ ն կարող է նենալ նաև Հայաստանի քննչական
կոﬕտեն։
«Մեր աﬔնօրյա շադր թյան կենտրոն մ են երեխաների և, հատկապես, հանցագործ թյ նից տ ժած անչափահասների իրավ նքների պաշտպան թյ նը։
Երկրի ապագան առողջ սեր նդն է, իսկ առողջ մանկ թյ նը՝ հիﬓական գրավականը։ Օրեցօր լայն տարած մ ստացող համացանցը հրապ րիչ է անչափահասøÜÜÆâ / N8 / 2018
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ների համար, սակայն ﬕևն յն ժամանակ այն կարող է ավելացնել նրանց՝ հանցագործ թյ նների զոհ դառնալ հավանական թյ նը։ Ուղղակի ﬔր պարտքն է
պաշտպանել ﬔր երեխաներին բոլոր հնարավոր հանցագործ թյ ններից»,- ասել
է ՔԿ նախագահը և հ յս հատնել, որ ԿՇԵԱԿ-ի համագործակց թյ նը նոր հնարավոր թյ ններ կընձեռի` այդ արատավոր երև յթի դեմ առավել արդյ նավետ
պայքար իրականացնել համար։
Հանդիպման ընթացք մ ստորագրվեց Կիբերօգն թյան համակարգչային գծի
հեռակա մ տքի կարգի վերաբերյալ փաստաթ ղթը, որը համապատասխան իրավական ընթացակարգերն անցնել ց հետո կապահովի ՀՀ քննչական կոﬕտեի հասանելի թյ նը՝ ﬕջազգային այդ տվյալների բազային։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ ՔԱՅԼԵՐ Է
ՁԵՌՆԱՐԿՄ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՆՆԵՐԻ ՔՆՆԱՆ
ԱՐԴՅՆԱՎԵՏՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՂՂԱՄԲ
ՀՀ քննչական կոﬕտեն նախաձեռնել է ընտրական հանցագործթյնների գործերով քննթյամբ զբաղվող քննիչների մասնագիտացման դասընթացներ, որի ﬔկնարկը տրվեց 2018 թվականի հլիսի 27-ին։ Բացման արարողթյանը մասնակցմ էին ՀՀ ՔԿ նախագահ Հայկ Գրիգորյանը,Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտղար Արﬔն Սմբատյանը, վարչապետին առընթեր ընտրական
օրենսգրքի բարեփոխﬓերի հանձնաժողովի քարտղար Դանիել Իոաննիսյանը։
Ող ջնելով հյրերին և մասնակիցներին՝ ՀՀ ՔԿ նախագահը փաստեց, որ ընտրական հանցագործթյնների դեմ պայքարի արդյնավետթյնը ﬔր երկրի
իրավական քաղաքականթյան առաջնահերթթյններից ﬔկն է, ստիև ՀՀ
քննչական կոﬕտեն առաջին անգամ նախաձեռնել է կազմակերպել ընտրական
հանցագործթյնների քննթյամբ զբաղվող քննիչների մասնագիտացման և վերապատրաստման դասընթացներ:
«Թեև գործող քրեական օրենսգրքով ընտրական հանցագործթյնները տեղադրված են մարդ սահմանադրական իրավնքների դեմ ղղված հանցագործթյնների գլխմ, սակայն, կարծմ եմ, դրանք ըստ էթյան սահմանադրական
կարգի դեմ ղղված և հանրային վտանգավորթյան բարձր աստիճան նեցող
արարքներ են։ Ընտրական գործընթացն այն համակարգն է, որի ﬕջոցով ձևավորվմ է պետական և տեղական ինքնակառավարման համակարգը, պետական ինստիտտները: Ընտրթյան ﬕջոցով ժողովրդն իրականացնմ է իր իշխանթյնը,  եթե ընտրական գործընթացներմ թյլ տրվեն խախտﬓեր, ապա դրանով
կարող են խեղաթյրվել և վտանգվել պետթյան սահմանադրական կարգի հիմքերը»,- ասաց Հայկ Գրիգորյանը։
ՔԿ նախագահը կարևորեց ընտրական գործընթացների ժամանակ հնարավոր
հանցագործթյնների կանխարգելմը, որի արդյնավետթյան առաջնային
նախապայմաններից է դրանց պատշաճ քննթյնը, համարժեք քրեաիրավական
գնահատական տալն  պատժողական քաղաքականթյնը։
«Պետք է հստակ արձանագրենք, որ պետթյան ժողովրդավարթյան աստիճանը որոշվմ է ոչ ﬕայն մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավնքների և
ազատթյնների հռչակմամբ և օրենսդրական ամրագրմամբ, այլև՝ առավելապես
դրանց իրական պաշտպանթյամբ։ Մարդ և քաղաքաց սահմանադրական
իրավնքների  ազատթյնների երաշխիքների համակարգմ կարևոր տեղ է
զբաղեցնմ դրանց քրեաիրավական պաշտպանթյնը, որը մարդ և քաղաքա-
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ց իրավնքների  ազատթյնների հանցավոր խախտﬓերի դեմ պայքարի,
հանրորեն վտանգավոր ոտնձգթյններից նրանց օրինական շահերի պաշտպանթյան առավել խիստ և գործն ﬕջոցն է: Սակայն այդ պաշտպանթյան արդյնավետթյնը կախված է ոչ ﬕայն քրեական օրենսգրքով համապատասխան
նորﬔրի ամրագրﬕց, այլև՝ գործնականմ դրանց ճշգրիտ կիրառﬕց»,- նշեց
ՔԿ նախագահը։
Առաջին փլմ կվերապատրաստվեն Երևան քաղաքի քննչական վարչթյան,
վարչական շրջանի քննչական բաժինների 23 քննիչ՝ նկատի նենալով, որ առաջիկայմ նախատեսված են Երևանի ավագան ընտրթյնները։

«ՀՀ քննչական կոﬕտեն առաջնային է համարմ ընտրական հանցագործթյնների դեմ արդյնավետ պայքարը: Այդ նպատակով նախատեսմ ենք նենալ
այդ հանցագործթյնների քննթյամբ մասնագիտացված քննիչներ, և նկատի
նենալով ընտրական օրենսդրթյան դինաﬕկ և շարնակական կատարելագործﬓ  զարգացմը, դրանով պայմանավորված քրեական օրենսգրքմ հաճախակի իրականացնող փոփոխթյնները՝ կարևորմ ենք նաև քննիչների շարնակական վերապատրաստման գործընթացը, ոլորտի հիﬓախնդիրներին տեղեկացվածթյան աստիճանը բարձրացնել ﬔր հանձնառթյնը: Վստահ եմ,
որ վերապատրաստման այս դասընթացների արդյնքմ քննիչները ձեռք կբերեն
ընտրական իրավնքի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն
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այս արարքների ճիշտ քրեաիրավական որակմանը, կբարձրացնեն ընտրական
հանցագործթյնների քննթյան արդյնավետթյնը»,- ասաց ՔԿ նախագահը
և ընդգծեց, որ այդօրինակ հանցագործթյնների դեպքերի քննթյնը գտնվել
է իր անﬕջական հսկողթյան ներքո։
ՀՀ ԿԸՀ քարտղար Արﬔն Սմբատյանը և Վարչապետին առընթեր ընտրական
օրենսգրքի բարեփոխﬓերի հանձնաժողովի քարտղար Դանիել Իոաննիսյանը
բարձր գնահատեցին Քննչական կոﬕտեի նախաձեռնթյնը՝ այն համարելով աննախադեպ։ Ա.Սմբատյանի դիտարկմամբ՝ քննթյան արդյնավետթյնը բարձրացնել ղղթյամբ ՔԿ-ի կողﬕց ձեռնարկվող քայլերը կարևոր ազդեցթյն
կնենան ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահթյան բարձրացման գործմ, քանի որ ﬔր հասարակթյնը հետևմ է ոչ ﬕայն նախընտրական, այլ նաև՝
հետընտրական զարգացﬓերին։
«Աննախադեպ իրավիճակ է, երբ տեսնմ ենք, որ քննչական կոﬕտեն, քննչական մարﬕնը գործն ﬕջոցներ է ձեռնարկմ ընտրական հանցագործթյնների
դեմ պայքարի արդյնավետթյան համար։ Խիստ կարևոր է ցյց տալ, որ իշխանթյնները ձևավորվմ են ընտրթյնների ﬕջոցով, որ քաղաքացին է իր ընտրթյամբ ձևավորմ իշխանթյնը»,- ասաց Դ.Իոաննիսյանը։
ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ Արթր Ղամբարյանը տեղեկացրեց, որ դասընթացը կիրականացվի երեք ղղթյամբ՝ քաղաքագիտական, սահմանադրաիրավական և քրեաիրավական՝ կարևորելով քննիչների համակողմանի վերապատրաստմը։ Ընդ որմ՝ սա փորձնական ծրագիր է, որից հետո այն կլրամշակվի և համապետական նշանակթյն նեցող խորհրդարանական ընտրթյններին ընդառաջ
վերապատրաստման դասընթացներ կիրականացվեն նաև մարզային քննչական
վարչթյնների քննիչների համար։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ ՏԵՂԻ Է ՆԵՑԵԼ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՆԵԼՆ
ՀՀ քննչական կոﬕտեմ 2018թ. օգոստոսի 6-ին տեղի է նեցել քաղաքացիների
ընդնելթյն։ ՀՀ ՔԿ նախագահ Հայկ Գրիգորյանն ընդնել է նախապես ընդնելթյան համար դիմած 8 քաղաքաց, որոնց դիմմ-բողոքները բազմաբնյթ էին։
Քաղաքացիների բարձրացրած հարցերից ﬕ քանիսը վերաբերմ էին չբացահայտված հանցագործթյններին՝ ավազակային հարձակմ, բնակարանային,
շարժական գյքի գողթյն, որոնց կապակցթյամբ Հայկ Գրիգորյանը հավաստիացրեց, որ յրաքանչյր դեպքով ձեռնարկվմ են անհրաժեշտ քննչական և
դատավարական այլ գործողթյններ՝ բազմակողմանի քննթյնն ապահովել,
հանցագործթյնները բացահայտել ղղթյամբ։
ՔԿ նախագահը նշեց, որ քննիչներն անհրաժեշտ ցանկթյնը, կամքն  նակթյնն նեն՝ պատշաճ քննթյնն ապահովել, հանցագործթյնից տժած
քաղաքացիների իրավնքները վերականգնել համար, և տեղմ կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց՝ բարձրացված հարցերն սﬓասիրել և այդ ղղթյամբ
ﬕջոցներ ձեռնարկել վերաբերյալ։
Մեկ այլ քաղաքացի վիճարկմ էր ծննդկանի մահվան գործով նշանակված դատաբժշկական համալիր փորձաքննթյան եզրակացթյան օբյեկտիվթյնը։ ՔԿ
նախագահը պարզաբանեց օրենսդրորեն նախատեսված կարգավորﬓերը և կրկնակի փորձաքննթյն նշանակել վերաբերյալ ﬕջնորդթյն ներկայացնել
ընթացակարգը՝ վստահեցնելով, որ ﬕջնորդթյնն ստանալց հետո վարյթն
իրականացնող մարﬕնն այն պատշաճ քննարկման առարկա կդարձնի  որոշմ
կկայացնի։
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Ընդնելթյան եկած քաղաքացիների թվմ կային նաև անձինք, որոնց բողոքի հիմքմ ընտանիքի անդաﬓերի ﬕջև առաջացած գյքային վեճն էր, որը տեղափոխվել է քրեաիրավական հարթթյն: Բացի այդ, բարձրացվեցին ՔԿ-մ ծառայթյան անցնել հնարավորթյան վերաբերյալ հարցեր։
Նշված հարցերին ՔԿ նախագահը հանձնարարեց անհապաղ ընթացք տալ և
արդյնքների մասին սեղմ ժամկետներմ տեղեկացնել դիմմատներին։
ՀՀ ՔԿ նախագահի մոտ ընդնելթյնները տեղի կնենան աﬕսը երկ անգամ։ Բայցի այդ, հանձնարարվել է տարածքային ստորաբաժանﬓերի քննչական
վարչթյնների և բաժինների պետերին տեղերմ աﬔն շաբաթ կազմակերպել
ընդնելթյններ։
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ՀՀ ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՆ ԸՆԴՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՄ
ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐ
ԴԵՍՊԱՆ ՍԵՅԵԴ ՔԱԶԵՄ ՍԱՋԱԴԻԻՆ

ՀՀ ՔԿ նախագահ Հայկ
Գրիգորյանը 2018 թվականի օգոստոսի 20-ին,
ընդնել է Հայաստանմ
Իրանի Իսլամական Հանրապետթյան
արտակարգ և լիազոր դեսպան
Սեյեդ Քազեմ Սաջադիին:
Դեսպանը շնորհավորել է Հայկ Գրիգորյանին՝
ՀՀ ՔԿ նախագահի բարդ
և պատասխանատ պաշտոնմ նշանակվել կապակցթյամբ:
ՀՀ ՔԿ նախագահը
բարձր է գնահատել ՀՀ և
ԻԻՀ իրավապահ մարﬕնների, այդ թվմ քննչական կոﬕտեների ﬕջև ձևավորված համագործակցթյան ավանդյթները։ Կողﬔրը հավաստել են իրենց պատրաստակամթյնը՝ շարնակել  առավել խորացնել փոխգործակցթյնը
և քննարկել երկստեք հետաքրքրթյն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։
ՀՀ ՔԿ նախագահը նշել է, որ երկ երկրների իրավապահ մարﬕնների ակտիվ
համագործակցթյան համար առկա է բավարար իրավական բազա և իրավական
օգնթյնն իրականացվմ է ինչպես ՄԱԿ-ի շրջանակներմ կնքված ﬕջազգայինիրավական փաստաթղթերի, այնպես էլ երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա։
Հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են ՀՀ քննչական կոﬕտեի տարածքային
քննչական ստորաբաժանﬓերի վարյթմ ԻԻՀ քաղաքացիների նկատմամբ և
նրանց մասնակցթյամբ քննվող քրեական գործերի վերաբերյալ վիճակագրական
տվյալներ:
Դեսպանը բարձր է գնահատել քրեական գործերով իրավական օգնթյն ցյց
տալ մասին ﬕջնորդթյնների պատճենները ՀՀ-մ Իրանի Իսլամական Հանրապետթյան դեսպանթյն փոխանցել ձևավորված պրակտիկան, որը նպաստմ է դրանց կատարﬓ արագացնել գործընթացին։
Կողﬔրը կարևորեցին քրեական գործերով տեղեկատվթյան օպերատիվ փոխանակﬓ  ըստ անհրաժեշտթյան կոնկրետ գործերով ﬕմյանց իրավական
օգնթյան ցցաբերմը, որի արդյնավետթյնն անղղակիորեն ազդմ է երկ պետթյնների իրավապահ մարﬕնների ﬕջև փոխադարձ վստահթյանը:
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ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՔԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը՝ 2018 թվականի օգոստոսի
27-ին, կոլեգիայի անդամներին և ՔԿ ծառայողներին է ներկայացրել ՀՀ ՔԿ
նախագահի նորանշանակ տեղակալներին։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի` 2018 թվականի օգոստոսի 24-ի որոշմամբ՝ ՀՀ
ՔԿ նախագահի տեղակալ է նշանակվել Արման Պողոսյանը, ՀՀ քննչական կոմիտեի
նախագահի տեղակալ-զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետ՝ Արտակ
Կրկյաշարյանը, ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ-ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության
պետ՝ Սամվել Ավետիսյանը։
Շնորհավորելով նոր նշանակումների կապակցությամբ` Հայկ Գրիգորյանը
մասնավորապես նշել է. «Վստահ եմ, որ նոր նշանակումները կնպաստեն Քննչական
կոմիտեի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացմանը։
Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի մասնագիտական հարուստ փորձ ու հմտություններ,
բարոյական բարձր հատկանիշներ, որոնք, վստահ եմ, կծառայեցնեն Քննչական
կոմիտեի առջև դրված խնդիրների, սահմանադրական գործառույթների
կատարմանը։ Արդարադատության իրականացման հիմքը նախաքննության
ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներն են, և մեր առաջնային խնդիրն է՝
հանցագործության յուրաքանչյուր դեպքով ողջամիտ ժամկետներում ապահովել
բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննության իրականացումը, ապացույցների պատշաճ
ձեռք բերումը, որոնց համակցությամբ կտրվեն իրավական գնահատականներ։
Ինչպես մեր զինվորներն են դիրքերում օրը 24 ժամ պաշտպանում մեր երկրի
սահմանները, այնպես էլ մենք՝ որպես այս ոլորտի զինվորներ, պարտավոր ենք
պատշաճ ծառայել մեր ժողովրդին, պաշտպանել հանցագործությունից տուժած մեր
քաղաքացիների իրավունքները, ապահովել պատժի անխուսափելիությունը»։
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ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԸ ՀԱՆԴԻՊՄ Է
ՆԵՑԵԼ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԽՄԲԻ ՀԵՏ

2018 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետթյան քննչական
կոﬕտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանի գլխավորթյամբ տեղի նեցավ հասարակական մոնիտորինգի խմբի հետ առաջին հանդիպմը:
Հիշեցնենք, որ դեռևս հլիսի 4-ին՝ ՀՀ ՔԿ-ն հայտարարթյն էր տարածել՝ հասարակական մոնիտորինգի խմբ ստեղծել վերաբերյալ, որը հնարավորթյն
կնենա սﬓասիրել զինծառայողների մահվան գործերով վիճահարյց քրեական գործերի նյթերը և հանրթյանը ներկայացնել համապատասխան եզրակացթյն։
Հասարակական մոնիտորինգի խմբի առաջին հանդիպման ժամանակ ՀՀ ՔԿ
նախագահ Հայկ Գրիգորյանը շնորհակալթյն հայտնեց հասարակական կազմակերպթյններին՝ ՔԿ-ի հայտարարթյանն արձագանքել և մոնիտորինգի
խմբմ ընդգրկվել համար ցցաբերած հետաքրքրթյան համար:
«Ես զմ եմ, որ ﬔնք բոլորս հասկանանք և վստահ լինենք, որ բարիկադների
տարբեր կողﬔրմ չենք և ﬔր ﬕակ նպատակն է յրաքանչյր քրեական գործով
բացահայտել անձանց և ﬔղավորներին ենթարկել պատասխանատվթյան:
Քննիչը շահագրգիռ կողմ է գործի բացահայտման գործմ: Միաժամանակ գիտակցմ եմ, որ առանձին քրեական գործերով հանրթյան մոտ կան չփարատված
կասկածներ և հենց այդ պատճառով է, որ ﬔր նախաձեռնթյամբ ստեղծվել է հասարակական մոնիտորինգային խմբ»,- ընդգծեց ՔԿ նախագահը:
Քննչական կոﬕտեի ղեկավարը նկատեց, որ վերջին տարիներին հանցագործթյնների բացահայտման գործմ որոշակի դրական առաջընթաց է նկատվմ՝
ﬕաժամանակ ընդգծելով բացթողﬓերի մասին:
Հասարակական մոնիտորինգի խմբի հետ հանդիպման ժամանակ ի թիվս այլ
հարցերի քննարկվեց նաև նախորդ տարիներին զինծառայթյան ընթացքմ տեղի
նեցած մահվան ﬕ շարք դեպքեր, որոնց քննթյան վերաբերյալ հասարակթյան
շրջանմ կան չփարատված կասկածներ:
Պայմանավորվածթյն ձեռք բերվեց հաջորդ հանդիպմը կազմակերպել
առաջիկա տասն օրվա ընթացքմ, որի ժամանակ ՀԿ-ները հանդես կգան առաջարկթյններով՝ խմբի աշխատանքները կազմակերպել վերաբերյալ:
Նշենք, որ հասարակական մոնիտորինգի խմբմ ընդգրկվել են այն հասարակական կազմակերպթյան անդաﬓերը, որոնք արձագանքել էին ավելի վաղ Քննչական կոﬕտեի կողﬕց տարածված հայտարարթյանը:
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ՔՆՆԻՉԻՆ ՎԱՐՅԹԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼԸ.
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՆ, ԹԵ՞ ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՀԱՐԴԱՐ
Ղամբարյան Արթ ր
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի տեղակալ,
իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր

1. Ներած+թյ+ն
1.1. Քննիչին վար յթից հեռացնելը,
գործը ﬕ քննիչից մյ սին հանձնելը և
քննիչին բացարկելը: Քրեական վարյթի մասնակցի լիազորթյնները կոնկրետ գործով դադարեցնել (վարյթին
մասնակցթյնից ազատել) վերաբերյալ քրեադատավարական օրենսդրթյան և գիտթյան ﬔջ օգտագործվմ
են ﬕ քանի տերﬕններ` «բացարկելը»,
«գործը ﬕ քննիչից մյսին հանձնելը»,
«վարյթից հեռացնելը» և այլն։ Այսպես`
ՀՀ քր. դատ. օր–ի «Պաշտպանին և ներկայացցչին գործով վարյթից հեռացնելը» վերտառթյամբ 93–րդ հոդվածի
1–ին մասմ սահմանված են այն հիմքերը, որոնց առկայթյան դեպքմ պաշտպանը կամ տժողի ներկայացցիչը
չի կարող մասնակցել քրեական գործով
վարյթին (Օրինակ` գտնվմ է ազգակցական կամ անձնական հարաբերթյնների ﬔջ այն պաշտոնատար անձի
հետ, որը մասնակցմ է քրեական գործի
քննթյանը): Պաշտպանին և ներկայացցչին գործով վարյթից հեռացնել
հիմքերը և քննիչի բացարկի կամ ինքնաբացարկի հիմքերը, ընդհանր առմամբ,
նյնն են, սակայն օրենսդիրը պաշտպանի և ներկայացցչի դեպքմ օգտագործել է «վարյթից հեռացնել» ձևակերպմը, իսկ վարյթի մյս մասնակիցների
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պարագայմ` «բացարկ» կամ «ինքնաբացարկ» ձևակերպմը1։
ՀՀ քր. դատ. օր–ի 53–րդ հոդվածի
2–րդ մասի 10–րդ կետմ, որպես հսկող
դատախազի լիազորթյն, սահմանված է` օրենքի խախտման դեպքմ քննիչին գործով քրեական դատավարթյանը մասնակցելց հեռացնելը, իսկ
193–րդ հոդվածի 1–ին մասմ, որպես
քննչական բաժնի պետի լիազորթյն,
սահմանված է գործը իրեն ենթակա ﬕ
քննիչից մյսին հանձնելը։ Ընդ որմ,
ՀՀ քր. դատ. օր–ը կամ քննիչի կարգավիճակը սահմանող օրենքները («ՀՀ
քննչական կոﬕտեի մասին» ՀՀ օրենք,
«Հատկ քննչական ծառայթյան մա1
ՀՀ-մ իրականացվող դատաիրավական բարեփոխﬓերի համատեքստմ պետք է տարբերակել «գործով վարյթից հեռացնել» և «վարյթին մասնակցելց
ազատել» ինստիտտները: «Վարյթին մասնակցելց
ազատել» ինստիտտի կիրառելիթյնը սահմանվմ
է վարյթին մասնակցթյնը բացառող հանգամանքների առկայթյան դեպքմ, իսկ «գործով վարյթից հեռացնելը» դիտվմ է իբրև վարյթի համապատասխան մասնակցի կողﬕց իր դատավարական պարտականթյնները ոչ պատշաճ կատարել կապակցթյամբ կիրառվող դատավարական սանկցիա: Օրինակ` այն դեպքմ,
երբ պաշտպանը քննիչի հորաքյրն է, նա ոչ թե պետք
է հեռացվի վարյթից, այլ ազատվի, իսկ եթե պաշտպանը պատշաճ կարգով չի կատարմ իր դատավարական
պարտականթյնները, օրինակ` պարբերաբար առանց
հարգելի պատճառի չի ներկայանմ դատական նիստին,
հակառակ պաշտպանյալի դիրքորոշման` ընդնմ է նրա
ﬔղքը, ապա տվյալ պարագայմ նրա նկատմամբ պետք
է կիրառվի դատավարական պատասխանատվթյան
ﬕջոց` վարյթից հեռացնել ձևով, որը կարող է հիմք
հանդիսանալ հետագայմ վերջինիս նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվթյան ﬕջոց կիրառել համար: Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարթյն. Մաս 1։ Դասագիրք, Երևան, Հրատ. Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 268։
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սին» ՀՀ օրենք) չեն նախատեսմ, թե
քննչական բաժնի պետը ի՞նչ հիմքով կարող է գործը ﬕ քննիչից վերցնել և մյսին հանձնել։
Այսպիսով, ՀՀ պոզիտիվ իրավնքմ կոնկրետ գործով քննիչի լիազորթյնները դադարեցնել (վարյթին
մասնակցելց ազատել) վերաբերյալ
օգտագործվմ է երեք հասկացթյն`
քննիչին բացարկ հայտնելը, գործը ﬕ
քննիչից մյսին հանձնելը և քննիչին վարյթից հեռացնելը։ Նշված երեք դեպքմ քննիչը դադարմ է կոնկրետ գործով վարյթն իրականացնող պաշտոնատար անձ լինել, սակայն տարբեր են
կոնկրետ գործով քննիչի լիազորթյնները դադարեցնել հիմքերը. քննիչին
բացարկ հայտնել հիմքերը, որպես
կանոն, չեն առնչվմ նրա կողﬕց թյլ
տված խախտﬓերին, ﬕնչդեռ քննիչին
վարյթից հեռացնել հիմքը նրա կողﬕց թյլ տրված խախտﬓերն են, իսկ
քննիչից գործը վերցնել և այլ քննիչին
հանձնել հիմքերը ՀՀ օրենսդրթյամբ
նախատեսված չեն։
Գործը ﬕ քննիչից մյսին հանձնել
լիազորթյան իրականացման օրենսդրական հիմքերի բացակայթյան պարագայմ քննչական մարﬓի ղեկավարը
հնարավորթյն է ստանմ լատենտային կերպով լծել ինչպես քննիչի բացարկի, այնպես էլ քննիչի կողﬕց խախտﬓեր թյլ տալ դեպքմ` նրան վարյթից հեռացնել հարցերը։ Այսպես`
քննչական մարﬓի ղեկավարը, տեղեկանալով, որ քննիչը ﬔղադրյալի ﬔրձավոր
ազգականն է (բացարկի հիմք) կամ թյլ

է տվել օրենքի կոպիտ խախտﬓեր
(վարյթից հեռացնել հիմք), կարող
է պարզապես գործը վերցնել և հանձնել այլ քննիչի։ Փաստորեն քննչական
մարﬓի ղեկավարի` գործը ﬕ քննիչից
մյսին հանձնել լիազորթյնը կարող է ընդգրկել այնքան լայն ոլորտ, որը
փաստացի կկլանի ինչպես բացարկը լծել, այնպես էլ քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնները։ Ընդ որմ`
առանձին պետթյններմ քննչական
մարﬓի ղեկավարի` օրենքի խախտման
հիմքով քննիչին վարյթից հեռացնել
և գործը ﬕ քննիչից մյսին հանձնել
լիազորթյնները տարանջատված են
(օրինակ` Ղրղզստանի քր. դատ. օր–ի
36–րդ հոդվածի 2–րդ մասի 1–ին և 2–րդ
կետեր)։
Ժամանակին նշել ենք, որ քննիչի
ինքնրյնթյնն ապահովել նպատակով քննչական բաժնի պետի կողﬕց գործը ﬕ քննիչից մյսին հանձնել
հիմքերը պետք է նախատեսել օրենքով:
Մասնավորապես, կարելի էր սահմանել
քննչական բաժնի պետի կողﬕց գործը
ﬕ քննիչից մյսին հանձնել հետևյալ
հիմքերը` 1) քննիչի` արձակրդմ կամ
գործղման ﬔջ գտնվելը, 2) քննիչի`
պաշտոնից ազատմը կամ այլ պաշտոնի նշանակմը, 3) այլ դեպքեր, որոնք
անհնարին են դարձնմ քննիչի կողﬕց
իր լիազորթյնների իրականացմը:
Յրաքանչյր դեպքմ քննչական բաժնի պետը պարտավոր է պատճառաբանել քննիչին փոխել իր որոշմը1:
1
Ղամբարյան Ա. Մինչդատական վարյթի բարեփոխﬓերը ՀՀ քրեական դատավարթյնմ։ Գիտագործնական ձեռնարկ։ Եր.: «Օրենք և իրականթյն»,
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տակ4, երրորդ դեպքմ` քրեական գործերը բաշխել, գործը քննիչից վերցնել լիազորթյնները դիտվմ է որպես
դա տա վա րա կան– կազ մա կեր պա կան
բնյթի գործողթյն5։
Քրեական դատավարթյան ոլորտմ կառավարչական (կազմակերպական) և դատավարական հարաբերթյնների տարանջատման հարցն
առավել արդիական դարձավ, երբ
օրենսդրորեն քննչական բաժնի պետը
ճանաչվեց որպես քրեական դատավարթյան սբյեկտ6 և անհրաժեշտթյն
առաջացավ տարանջատել դատախազի
և քննչական բաժնի պետի լիազորթյնները։

Կարծմ ենք, որ պետք է խսափել
առանց լրջ հիﬓավորﬓերի նյնաբնյթ ինստիտտները տարբեր
տերﬕններով օրենքը ծանրաբեռնել
մոտեցﬕց։ Վերը նշված երեք դեպքմ էլ խոսք է գնմ կոնկրետ գործով
քննիչի լիազորթյնները դադարեցնել (վարյթին մասնակցելց ազատել) մասին, որը ﬕ դեպքմ կիրառվմ
է բացարկի հիմքով, ﬔկ այլ դեպքմ`
խախտﬓեր թյլ տալ հիմքով, երրորդ դեպքմ` օրինակ` քննիչի արձակրդմ գտնվել հիմքով։
1.2. Քննիչին վար յթից հեռացնելը.
կառավարչական (կազմակերպական),
թե՞ դատավարական գործող թյ ն:
Քրեական դատավարթյան գիտթյան
ﬔջ քննարկվմ է այն հարցը, թե քննիչին վարյթից հեռացնել, քրեական
գործը ﬕ քննիչից վերցնել և մյսին
հանձնել լիազորթյնները դատավարական, թե՞ կառավարչական (կազմակերպական) 2 լիազորթյններ են։
Մի դեպքմ նշվմ է, որ քննիչին վարյթից հեռացնելը ոչ թե կազմակերպական, այլ գերատեսչական դատավարական վերահսկողթյան գործառյթից
բխող լիազորթյն է3, ﬔկ այլ դեպքմ
նշվմ է, որ քննիչին վարյթից հեռացնելը հետապնդմ է նախաքննթյան
օրինականթյնն ապահովել նպա-

4
ɆɚɥɵɲɟɜɚɈȺȾɨɫɭɞɟɛɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɝɨɥɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɬɟɨɪɢɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɩɨɞɧɚɭɱɪɟɞȻəȽɚɜɪɢɥɨɜɚɆ
ɂɡɞɘɪɚɣɬɋ
5
ɉɨɩɨɜɚ Ɍ ɘ ɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦ
ɋɌɚɛɚɤɨɜɋȺȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ⱥɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ
ɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɈɦɫɤɋ
6

2010: http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/
Qrekana-datavarutyan-barepoxumner-girq.pdf
2
Սյն հոդվածմ «կազմակերպմ» և «կառավարմ»
հասկացթյնները օգտագործվմ է նյն իմաստով։
3
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɧɚɭɱ ɪɟɞ ɂ ȼ
ɋɦɨɥɶɤɨɜɚɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦɋ
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Խորհրդային ժամանակաշրջանմ նախնական քննթյնն ներ ոչ դատական բնյթ, իսկ քննիչները պատկանմ էին ոչ ﬕայն դատախազթյանը, այլ նյնիսկ
գործադիր իշխանթյան մարﬕններին (ներքին գործերի
մարﬕններ, անվտանգթյան մարﬕններ և այլն), որոնց
հատկ էր ծառայողական ենթակայթյան խիստ ղղահայաց հիերարխիան։ Մի կողﬕց` դատավարական
իմաստով քննիչը, լինելով քննչական դատավորի (դատական քննիչի) «իրավահաջրոդը», պետք է օժտված լինի
եթե ոչ անկախթյամբ, ապա առնվազն դատավարական
ինքնրյնթյամբ։ Մյս կողﬕց` վարչական իմաստով
քննիչը ղղակիորեն ենթարկվմ էր իր պետին (ղեկավարին), իսկ երբեﬓ նյնիսկ կապված էր ռազմական
կամ կիսառազմական (ներքին գործերի մարﬕններ, անվտանգթյան մարﬕններ և այլն) կարգապահթյամբ
և որևէ իրական ինքնրնթյամբ չէր կարող օժտված
լինել։ Խորհրդային քրեական դատավարթյնը երկար
ժամանակ, բն ծառայողական հարաբերթյնները
դրս թողնելով դատավարական կարգավորման շրջանակներից, չէր ցանկանմ նկատել այս հակասթյնը։
Միայն 14.12.1965թ. քր. դատ. օր–մ քննչական բաժնի
պետը նախատեսվեց որպես քրեական դատավարթյան
սբյեկտ։ Տե՛ս Ʉɭɪɫ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɉɨɞ ɪɟɞ Ʌ ȼ
ȽɨɥɨɜɤɨɆɋɬɚɬɭɬ
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Եթե հարցը դիտարկենք կառավարման ընդհանր տեսթյան տեսանկյնից1, ապա քրեական դատավարթյնմ դատավարական և կառավարչական լիազորթյնների տարանջատմը դառնմ է խիստ արհեստական։ Այսպես` կառավարչական հարաբերթյնները, ըստ սբյեկտի, կարելի է բաժանել
երկ խմբի։ Առաջինը վերաբերմ է կառավարման ենթահամակարգից դրս
գտնվող սբյեկտից բխող կառավարչական ներգործթյանը։ Երկրորդ խմբը
կազմմ են կառավարչական այն հարաբերթյնները, որոնք ծագմ են ﬕևնյն կազմակերպթյան ներսմ գտնվող սբյեկտի և օբյեկտի ﬕջև2։
Քննչական և դատախազական մարﬕնների ինստիտցիոնալ և գործառթային տարանջատման պայմաններմ
դատախազի կողﬕց քննիչի գործնեթյանը ﬕջամտող ակտեր կայացնելը
(դատախազ–քննիչ
փոխհարաբերթյնները) դատավարական բնյթի
արտահամակարգային
կառավարչական հարաբերթյնների տիրյթմ է,
իսկ քննչական մարﬓի ղեկավարի կողﬕց քննիչի գործնեթյանը ﬕջամտող

ակտեր կայացնելը (քննչական մարﬓի
ղեկավար–քննիչ փոխհարաբերթյնները) դատավարական բնյթի ներհամակարգային կառավարչական հարաբերթյնների տիրյթմ է։
Ինչպես նշվեց, ընդնված է, այն
մոտեցմը, որ քրեական գործի նախաքննթյնը քննիչին հանձնարարել, գործը քննիչից վերցնել, քննչական
խմբ ստեղծել քննչական մարﬓի ղեկավարի լիազորթյնները ոչ այնքան
դատավարական, որքան կառավարչական (կազմակերպական) լիազորթյններ են3և հակառակը` դատախազի
կողﬕց քննիչին ցցﬓեր տալը ոչ թե
կառավարչական, այլ դատավարական
լիազորթյն է։ Մինչդեռ, վերը նշված
երկ դեպքմ էլ գործ նենք քրեական
դատավարթյնմ ծագող ներհամակարգային (քննչական մարﬓի ղեկավար–քննիչ) և արտահամակարգային
(դատախազ–քննիչ)
կառավարչական
հարաբերթյնների հետ։ Այսպիսով,
քրեադատավարական տիրյթմ (քրեադատավարական օրենքով կարգավորվող ոլորտմ) վարյթի հանրային մասնակիցների ﬕջև հարաբերթյնների
զգալի մասը, ֆորմալ իրավաբանական
տեսանկյնից, դատավարական բնյթի կառավարչական հարաբերթյններ են, իսկ դատավարական օրենքով
նախատեսված ﬕջամտող գործող-

1

Տեսթյան ﬔջ նշվմ է, որ հանրային կառավարման
գործառյթն իրականացնելիս ծագմ են անձնային-կառավարչական հարաբերթյններ: Դրա համար անհրաժեշտ են՝ կառավարման սբյեկտ, ով օժտված է կառավարման լիազորթյններով և պարտականթյններով, կառավարման օբյեկտ, ով պարտավոր է արձագանքել սբյեկտի գործողթյանը (եթե նա չի արձագանքմ,
ապա դա ոչ պատշաճ օբյեկտ է կամ կառավարմը չի
կայացել), հանրային կառավարման անհրաժեշտթյնը
պայմանավորող հասարակական նշանակթյան փաստ,
սբյեկտի և օբյեկտի գործողթյնը: ɨɼɳʔ ɑɢɪɤɢɧ ȼ ȿ
ɉɭɛɥɢɱɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɘɪɢɫɬɴɋ

3

2
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹ ɂ Ȼ ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɭɝɨɥɨɜɧɨɦɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɢɩɪɚɜɨʋɋ

20
20

Նյնիսկ Լատվիայի քր. դատ. օրենքի 31–րդ հոդվածի
3–րդ մասի 2–րդ կետմ նշված է, որ քննիչի անﬕջական
ղեկավարի կողﬕց քրեական վարյթը ﬕ վարյթն իրականացնող անձից մյսին փոխանցել, քննչական խմբ
ստեղծել լիազորթյնները որակվել են որպես կազմակերպական որոշﬓեր։ Աղբյրը`©KWWSODWYLDUHJQHZVRUJ
GRFYT]ZKWP

øÜÜÆâ / N8 / 2018

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

թյնները, ըստ էթյան, դատավարական բնյթի կառավարչական գործողթյններ են։
Բացի այդ, նյնիսկ դատավարական իշխանական լիազորթյան իրագործﬓ նի կազմակերպական ազդեցթյն։ Այսպես` դատախազ–քննիչ
փոխհարաբերթյններմ (որոնք դասական իմաստով դատավարական են)
դատախազական ներգործթյան ակտերի իրականացմը, թեև սահմանափակ ծավալով, այնաﬔնայնիվ նեն
կառավարչական (կազմակերպական)
ազդեցթյն։ Օրինակ` որևէ քննչական
գործողթյն կատարել մասին դատախազի ցցմը կարող է փոփոխել
քննիչի կողﬕց պլանավորված գործողթյնների հետագա ընթացքը` դրանց
հերթականթյնը, քննչական գործողթյան տակտիկայի ընտրթյնը,
գործողթյան մասնակիցների ցանկը,
տեխնիկական ﬕջոցների կիրառման
հարցը և այլն4։
Այսպիսով, կարծմ ենք, որ դատավարական հարաբերթյններմ կառավարչական (կազմակերպական) կամ
դատավարական
լիազորթյնների
տարանջատմը խիստ պայմանական
է։ Վերը նշվածի համատեքստմ կարելի է փաստել, որ քննիչին վարյթից
հեռացնելը, քրեական գործը քննիչից
վերցնելը (գործը ﬕ քննիչից մյսին

հանձնելը) քրեադատավարական բնյթի կառավարչական (դատավարական)
գործողթյններ են։
1.3. Քննիչին վար յթից հեռացնելը. հսկող թյան (վերահսկող թյան)
ձև, թե՞ դատավարական պատասխանատվ թյան ﬕջոց։ Քննիչին վարյթից հեռացնել էթյնը հասկանալ
համար կարևոր է նաև պարզել, թե այն
ի՞նչ բնյթի դատավարական գործիք է`
հսկողթյան (վերահսկողթյան) ձև է,
թե՞ իրավաբանական պատասխանատվթյան ﬕջոց է։ Առանձին հեղինակներ
այն դիտարկմ են որպես հսկողական
լիազորթյն, որն ղղված է նախազգշացնել օրենքի խախտմը5։ Կարծմ
ենք, որ քննիչին վարյթից հեռացնելը
ինքնին հսկողական կամ վերահսկողական գործիք չէ. այն հսկողթյան կամ
վերահսկողթյան գործառյթի և դրանից բխող լիազորթյնների իրականացման արդյնքմ հայտնաբերված
դատավարական խախտման հնարավոր
հետևանքն է։ Այլ կերպ ասած` քննիչին
վարյթից հեռացնելով իրագործվմ
է ոչ թե որևէ պաշտոնատար անձի հսկողական գործառյթը, այլ կիրառվմ
է քրեադատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց։
Իրավաբանական
գրականթյան
ﬔջ քննիչին վարյթից հեռացնելը` որպես դատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց դիտել հարցմ գիտնականների մոտեցﬓերը հակասական

4

Միաժամանակ պետք է ընդնել, որ քննիչ–քննչական
բաժնի պետ հարաբերթյններմ առկա են ոլորտներ,
որոնք թեև վերաբերմ են կոնկրետ քրեական գործին,
սակայն դրանք զտ ֆորմալ իրավաբանական տեսանկյնից, դատավարական չեն, քանի որ քր. դատ. օր-ով
կարգավորված չեն, օրինակ` քննչական պլան կազﬔլ
ոլորտմ քննիչ և քննչական բաժնի պետի փոխհարաբերթյնները։
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են։ Հեղինակների ﬔծ մասը կարծմ է,
որ այն քրեադատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց է (սանկցիա է)1,
իսկ առանձին գիտնականների կարծիքով քննիչին վարյթից հեռացնելը պատասխանատվթյան ﬕջոց չէ։ Նրանք
նշմ են. «Ի՞նչ կորստ նի քննիչը, եթե
նրան հեռացնմ են գործի քննթյնից, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ﬕջին
վիճակագրական քննիչը վարյթմ ﬕաժամանակ նենմ է 15-20 քրեական
գործ, գործերից ﬔկը վերցնելը նա կարող է գնահատել ոչ թե որպես «պարսավանք», այլ որպես «պարգև»2։ Ասվածն
նի բացառապես էմոցիոնալ երանգներ
և հեղինակը չի ներկայացնմ որևէ լրջ
փաստարկ, որով կհիﬓավորի, որ քննիչին վարյթից հեռացնել դեպքմ բացակայմ է հանրային ծառայողի պարսավանքը։
Կարծմ ենք, որ քննիչին վարյթից
հեռացնելը քրեադատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց է, քանի որ`
1

Այս մասին տե՛ս ɍɝɨɥɨɜɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɊɎ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɩɨɞ ɪɟɞ ɂ Ⱥ ɉɟɬɪɭɯɢɧɚɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɆɋɍɝɨɥɨɜɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɱɟɛɧɢɤ ɉɨɞ ɪɟɞ ȼ ɉ Ȼɨɠɶɟɜɚ ɟ ɢɡɞ
ɢɫɩɪ ɢ ɞɨɩ Ɇ ɋɩɚɪɤ  ɋ  Ʉɭɪɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɈɛɳɚɹɱɚɫɬɶɉɨɞɪɟɞȻɨɣɤɨɜɚ
ȺȾɄɚɪɩɟɰɚɂɂɆɘɪɢɞɥɢɬɋȻɵɤɨɜȼɆɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɜɭɝɨɥɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɊɨɫɫɢɢ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦɋȽɪɨɦɨɜ
ɇȺɉɨɥɭɧɢɧɋȺɋɚɧɤɰɢɢɜɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɩɪɚɜɟɊɨɫɫɢɢɆȽɨɪɨɞɟɰɋɋɚɜɢɰɤɢɣ
ȼɆɈɱɟɪɤɬɟɨɪɢɢɩɪɨɤɭɪɨɪɫɤɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚɜɭɝɨɥɨɜɧɨɦɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɆɋɄɨɜɪɢɝɚɁɎ
ɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ȼɨɪɨɧɟɠ
ɂɡɞ ȼɨɪɨɧɟɠ ɭɧɬɚ  ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫʋɋȼɟɬɪɨɜɚȽɇɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ Ɇ ɇɚɭɤɚ
ɋ
2

Ʌɢɩɢɧɫɤɢɣ Ⱦ Ⱥ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɉɨɞ ɪɟɞ ɞɪɚ ɸɪɢɞ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮ Ɋ Ʌ
ɏɚɱɚɬɭɪɨɜɚɋɉɛɂɡɞ©ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɉɪɟɫɫª
ɋ
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1) այս իրավական գործիքը կիրառվմ
է դատավարական խախտﬓեր թյլ
տալ հիմքով, քննիչին՝ որպես հանրային ծառայողի վերագրվմ է որոշակի
դատավարական խախտﬓեր, 2) քննիչին վարյթից հեռացնելով` որոշակի
չափով ներգործմ ենք (սահմանափակմ ենք) նրա` հանրային ծառայթյն
իրականացնել իրավնքի վրա, կասկածի տակ դնմ նրա` որպես հանրային
ծառայողի արհեստավարժթյնը։ Նախապես նշենք, որ «Հանրային ծառայթյան մասին» ՀՀ օրենքի 12–րդ հոդվածի
1–ին մասի համաձայն` հանրային ծառայթյան սկզբնքներից է արժանիքահեն
կարիերայի առաջընթացի վրա հիﬓված
հանրային ծառայթյան կայնթյնը։
Քննիչին վարյթից հեռացնելն ազդմ
է նաև նրա կարիերայի առաջընթացի
վրա, քանի որ քննիչի մասնագիտական
արժանիքները գնահատելիս հաշվի են
առնմ նաև այն, թե արդյոք նա վարյթից հեռացվել է, թե ոչ։
Քննիչին վարյթից հեռացնել (որպես պատասխանատվթյան ﬕջոցի) բնյթի վերաբերյալ մոտեցﬓերը
նյնպես տարբեր են. ﬕ դեպքմ այն
դիտվմ է որպես պատժիչ բնյթի քրեադատավարական սանկցիա3, ﬔկ այլ
դեպքմ` նախազգ շական սանկցիա4։
Ընդնելի է այն մոտեցմը, որ քննիչին վարյթից հեռացնելը հետապնդմ
է առավելապես պատժիչ նպատակ, որը
դրսևորվմ է քրեադատավարական
3
ɋɚɜɢɰɤɢɣȼɆɈɱɟɪɤɬɟɨɪɢɢɩɪɨɤɭɪɨɪɫɤɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚ
ɜɭɝɨɥɨɜɧɨɦɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɆɋ
4

ɍɝɨɥɨɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɭɱɟɛɧɢɤɉɨɞɪɟɞȼɉȻɨɠɶɟɜɚɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩɆɋɩɚɪɤɋ
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ոլորտմ անբարեխիղճ ծառայողական
գործնեթյան համար պարսավանք
արտահայտելով5: Ընդ որմ, քննիչին
վարյթից հեռացնելը, որպես պատժիչ
բնյթի պատասխանատվթյան ﬕջոց,
կատարմ է նաև նախազգշացման
(նախականխման,
կանխարգելման)
գործառյթ։ Քննիչին վարյթից հեռացնելով՝ լծվմ են իրավաբանական
պատասխանատվթյան ընդհանր և
մասնավոր նախազգշացման խնդիրները։ Տվյալ գործով վարյթից հեռացված քննիչն այլևս հնարավորթյն չի
նենա նյն գործով թյլ տալ խախտﬓեր (մասնավոր նախականխմ),
իսկ նրա մյս գործընկերները, տեսնելով թյլ տրված խախտման հետևանքով
քննիչին վարյթից հեռացնել հանգամանքը, ձեռնպահ կﬓան նյնաբնյթ
խախտﬓեր թյլ տալց (ընդհանր
նախականխմ)։
Այսպիսով` քննիչին վարյթից հեռացնել հիմքն առերևյթ դատավարական խախտﬓ է, ստի դատախազը (քննչական մարﬓի ղեկավարը),
քննիչին վարյթից հեռացնելով, վերջինիս ենթարկմ է քրեադատավարական
պատասխանատվթյան:
Քննիչին վարյթից հեռացնելը՝ որպես քրեադատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց դիտել տեսական
մոտեցﬓ առաջ է բերմ գործնական
նշանակթյան ﬕ շարք սկզբնքային
պահանջներ։
5

 Ƚɪɨɦɨɜ ɇ Ⱥ ɉɨɥɭɧɢɧ ɋ Ⱥ ɋɚɧɤɰɢɢ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɩɪɚɜɟɊɨɫɫɢɢɆȽɨɪɨɞɟɰ
ɋɄɨɜɪɢɝɚɁɎɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶȼɨɪɨɧɟɠɂɡɞȼɨɪɨɧɟɠɭɧɬɚɋɭɞɟɛɧɚɹɜɥɚɫɬɶɢɭɝɨɥɨɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫʋɋ
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(a) Քննիչին վար+յթից հեռացնել+ (պատասխանատվ+թյան ենթարկել+) հիմքերի որոշակի+թյ+նը։ Որպես քրեադատավարական պատասխանատվթյան ﬕջոց` քննիչին վարյթից հեռացնելը, իրավաչափ է, եթե
օրենքով որոշակիորեն սահմանված է
այն քրեադատավարական խախտմները կամ այդ խախտﬓերի բնյթը,
որոնց առկայթյան դեպքմ քննիչին
կարելի է հեռացնել վարյթից (պատշաճ փաստական հիմք)։ ՀՀ–մ սահմանադրական պահանջ է այն, որ հիﬓական իրավնքները և ազատթյնները
սահմանափակելիս օրենքները պետք է
սահմանեն այդ սահմանափակﬓերի
հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավնքների և ազատթյնների կրողները և
հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորել համապատասխան վարքագիծ (ՀՀ
Սահմանադրթյան 79–րդ հոդված):
(b) Քննիչին վար+յթից հեռացնել+
(պատասխանատվ+թյան ենթարկել+) պատշաճ ընթացակարգի առկայ+թյ+նը։ Քննիչին վարյթից հեռացնելը՝
որպես պատասխանատվթյան ﬕջոց
պետք է կիրառվի պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներմ,
այսինքն` այն պետք է պարնակի այդ
գործընթացի օբյեկտիվթյան ապահովման որոշակի երաշխիքներ։ Օրինակ` Վ.
Բիկոﬖ արդարացիորեն նշմ է. «Որպեսզի քննիչին հետագա քննթյնից
հեռացնելը համարվի օրինական, հիմնավոր և արդարացի, ապա քր. դատ.
օր–մ պետք է ավելացնել դրյթ այն
23
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մասին, որ քննիչին վարյթից կարելի է հեռացնել ﬕայն այն բանից հետո,
երբ քննիչի կողﬕց թյլ տրված օրենքի խախտմը իրավաս մարﬕնն ամրագրել է որոշակի փաստաթղթմ, իսկ
քննիչից վերցվել է գրավոր բացատրթյն»1 (պատշաճ ընթացակարգ)։
(c) Քննիչին վար+յթից հեռացնել+ որոշ+մը (պատասխանատվ+թյ+նը) վիճարկել+ արդյ+նավետ ﬕջոցի
առկայ+թյ+նը։ Վարյթից հեռացված
քննիչը, որպես քրեադատավարական
պատասխանատվթյան ենթարկված
անձ, պետք է հնարավորթյն նենա
անկախ մարﬓի մոտ վիճարկել իրեն
պատասխանատվթյան
ենթարկել
որոշման օրինականթյնը և հիﬓավորվածթյնը (արդյնավետ պաշտպանթյան ﬕջոց), որի մասին կխոսվի
հաջորդիվ։
2. Քննիչին վար+յթից հեռացնել+
մոդելները
2.1. Ընդհան ր դր յթներ։ Կախված
այն հանգամանքից, թե քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնն մ է
վերապահված, այն կարելի է բաժանել
երեք խմբի.
1) դատախազի կողﬕց քննիչին վարյթից հեռացնելը։ Օրինակ` Հայաստանմ և Վրաստանմ քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը վերապահված է դատախազին։ Ընդ որմ,
քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը կարող է ﬕ դեպքմ վերապահվել հսկող դատախազին, ﬔկ այլ
1
Ȼɵɤɨɜ ȼ Ɇ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɊɨɫɫɢɢɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦɋ
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դեպքմ` վերադաս դատախազին (դատախազթյան մարﬓի ղեկավարին)։
2) Քննչական մարﬓի ղեկավարի
կողﬕց քննիչին վարյթից հեռացնելը։
Օրինակ՝ ՌԴ–մ և Ուկրաինայմ քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյամբ օժտված է քննչական մարﬓի ղեկավարը։
3) Դատարանի կողﬕց քննիչին (դատական քննիչին) վարյթից հեռացնելը։ Օրինակ` Խորհրդային Ռսաստանի 1922թ. և 1923թ. դատավարական
օրենսդրթյամբ քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը շարնակմ
էր վերապահվել դատարանին։
Ի՞նչ չափանիշով որոշել, թե քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը որ սբյեկտին պետք է վերապահել։ Կարծմ ենք` հարցի պատասխանը
կախված է երկ գործոնից`
1) քննիչը գործադիր, թե՞ դատական
իշխանթյան պաշտոնատար անձ է.
2) ﬕնչդատական վարյթի dominus
litis–ը դատախազն է, թե՞ քննչական
մարﬓի ղեկավարը:
2.2. Քննիչը գործադիր, թե՞ դատական իշխան թյան պաշտոնատար անձ
է։ Եթե քննիչը դատական իշխանթյան
պաշտոնատար անձ է, այսինքն` տվյալ
պետթյնմ նախաքննթյնն իրականացնմ է քննչական դատավորը
կամ դատական քննիչը (նկատի նենք
ոչ թե դատական վերահսկողթյն
իրականացնող, այլ նախաքննթյն
կատարող դատական մարﬓի պաշտոնատար անձին), ապա դա նշանակմ է,
որ.
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1) դատավորի անփոփոխելիթյան
դատավարական և դատարանակազմական
երաշխիքները2,
ընդհանր
առմամբ, պետք է տարածել նաև դատական քննիչի նկատմամբ։ Թեև արդարադատթյն իրականացնող դատավորին, բացի ինքնաբացարկի կառցակարգից կամ լիազորթյնները
կասեցնել (դադարեցնել) դեպքերից,
կոնկրետ վարյթից հեռացնել հնարավորթյն նախատեսված չէ, սակայն նկատի նենալով դատական քննիչի ﬕնչդատական գործնեթյան
առանձնահատկթյնը, հնարավոր է
նախատեսել նրան վարյթից հեռացնել հնարավորթյն։ Բայց վարյթից
հեռացնել գործընթացը պետք է ապահովված լինի այնպիսի երաշխիքներով,
որպեսզի դատական քննիչի, որպես դատական իշխանթյան պաշտոնատար
անձի, ինքնրյնթյնը հօդս չցնդի։
2) Դատական քննիչին սկզբնքորեն
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը
պետք է վերապահել դատական իշխանթյան մարﬕններին, օրինակ՝ դատարանի նախագահին։ Այս մոդելի դեպքմ
գործադիր իշխանթյան մարﬕնները
կարող են առավելագյնը ﬕջնորդել

իրավաս դատարանին դատական քննիչին վարյթից հեռացնել մասին։
Օրինակ` Ֆրանսիայմ քրեական հետապնդմ հարցելց հետո դատախազը իրավաս է քննչական դատավորին վարյթից հեռացնել և նրան այլ
քննչական դատավորով փոխարինել
վերաբերյալ ﬕջնորդթյն ներկայացնել դատարանի նախագահին (Ֆրանսիայի քր. դատ. օր–ի 84–րդ հոդված),
սակայն վերջինս իրավաս է պատճառաբանված որոշմամբ ﬔրժել ﬕջնորդթյնը։ Անձը, մ հասցեագրված է
դատախազի ﬕջնորդթյնը, պարտավոր է այն քննարկել սահմանված ժամկետմ, սակայն ﬕջնորդթյնը ոչ
քննչական դատավորի, ոչ էլ տրիբնալի ղեկավարի կամ ﬔղադրական կաﬔրայի համար պարտադիր չէ3։
1922թ. քր. դատ. օր–ի համաձայն`
նախաքննթյնն իրականացնմ էին
ժողովրդական դատավորների և հեղափոխական տրիբնալների Խորհրդներին կից գործող քննիչները։ 1923թ.
քր. դատ. օր–մ նյնպես ամրագրվեց
քննիչներին դատական մարﬕններին
ենթարկել մոտեցմը, սակայն հետագայմ, քննիչներին դատախազթյան
մարﬕններին փոխանցելով, նրանց
կարգավիճակը էապես փոխվեց։ Այս
ընթացքմ, թեև դատախազները քննթյան մարﬕնների նկատմամբ նեին հսկողական լայն լիազորթյններ,
սակայն նրանք քննիչների նկատմամբ
վարչական իշխանթյամբ դեռևս օժտ-

2
Օրինակ` «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 56–րդ հոդվածի 5–րդ մասի համաձայն`
այն դեպքմ, երբ որևէ դատարանի բնականոն գործնեթյնը չի կարող ապահովվել դատավորների թվի
օբյեկտիվորեն առաջացած անբավարարթյան հետևանքով, Բարձրագյն դատական խորհրդի որոշմամբ նյն
ատյանի համապատասխան մասնագիտացման ﬔկ այլ
դատավոր իր համաձայնթյամբ կարող է ﬕնչև ﬔկ տարի ժամկետով գործղվել առաջին ատյանի ընդհանր
իրավասթյան դատարան: Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել ﬕայն ﬕնչև դատավորի վարյթմ գտնվող
գործի քննթյան ավարտը: Նյն դատավորը չի կարող
կրկին գործղվել նախորդ գործղման ավարտից հետո`
ﬔկ տարվա ընթացքմ:
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ված չէին։ Քննիչին պաշտոնի նշանակմ էր դատարանը, դատարանն էլ
նրան հեռացնմ էր վարյթից1։
2.3.
Մինչդատական
վար յթի
dominus litis–ը դատախազն է, թե՞ քննչական մարﬓի ղեկավարը։ Եթե քննիչը
գործադիր իշխանթյան (կամ անկախ
պետական մարﬓի) պաշտոնատար անձ
է, ապա պետք է պարզել, թե քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնն
մ պետք է վերապահել` դատախազին,
թե՞ քննչական մարﬓի ղեկավարին։
(a)
Մինչդատական
վար+յթի
dominus litis–ը դատախազն է։ Եթե
տվյալ պետթյնմ ﬕնչդատական
վարյթի dominus litis–ը (ﬕնչդատական վարյթի «տերը») դատախազն է և
նա է իրականացնմ քննթյան դատավարական ղեկավարմը, ապա, անկախ
նրանից քննչական մարﬓի ղեկավարը
նախատեսված է որպես դատավարթյան սբյեկտ, թե ոչ, քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը վերապահվմ է դատախազին։ Օրինակ`
Վրաստանի քր. դատ. օր–ի 33–րդ հոդվածի 6–րդ մասի համաձայն` դատախազը իրավաս է քրեական գործը ﬕ քննիչից վերցնել հանձնել այլ քննիչի, ստորադաս դատախազին հեռացնել քննթյան դատավարական ղեկավարﬕց
և նրա գործառյթը հանձնարարել այլ
դատախազի։ Թեև օրենքմ չի օգտա1

ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚȼɬɨɦɚɯɌɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɤɨɞɟɤɫɵɊɋɎɋɊɄɨɥɥɟɤɬɢɜɚɜɬɨɪɨɜɉɨɞɨɛɳɪɟɞɊɅɏɚɱɚɬɭɪɨɜɚȼȺɅɚɡɚɪɟɜɨɣ
Ɇ ɂɡɞ ɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦ  ɋ  Ⱥɪɫɟɧɨɜɚ Ɍ
ȻɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚɋɆɂɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɵɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ
ȼɟɫɬɧɢɤɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɆȼȾɊɨɫɫɢɢʋ
ɋ

26
26

գործմ «քննիչին վարյթից հեռացնել»
ձևակերպմը, սակայն այս հարցմ
դատախազին տրված է առավել լայն լիազորթյն։ Բանն այն է, որ օրենքը չի
նախատեսմ գործի ﬕ քննիչից վերցնել և այլ քննիչի հանձնել հիմքերը,
ստի դատախազը կարող է ոչ ﬕայն
օրենքի խախտման, այլ ցանկացած հիմքով քրեական գործը ﬕ քննիչից վերցնել (փաստացի հեռացնել վարյթից) և
հանձնել այլ քննիչի։ Բացի այդ, դատախազը ոչ ﬕայն պարզապես քրեական
գործը վերցնմ է քննիչից, այսինքն`
նրան հեռացնմ է վարյթից, այլև որոշմ է թե ո՞ր քննիչը պետք է տվյալ գործով նախաքննթյն կատարի։ Վրաստանի օրենսդրի այս մոտեցմը կարելի
է բացատրել երկ հանգամանքով.
1) դատախազը ﬕնչդատական վարյթի dominus litis–ն է, ով իրականացնմ է քննթյան դատավարական
ղեկավարման գործառյթ։ Այսպես`
Վրաստանի քր. դատ. օր–ի 32–րդ հոդվածի համաձայն` դատախազթյնը
քրեական հետապնդման մարﬕն է։ Այս
գործառյթի իրականացﬓ ապահովել նպատակով դատախազթյնն
իրականացնմ է քննթյան դատավարական ղեկավարմ։
2) Վրաստանի քր. դատ. օր–մ քննչական մարﬓի ղեկավարը՝ որպես ինքնրյն սբյեկտ նախատեսված չէ։
Միայն քր. դատ. օր–ի 111–րդ հոդվածի
1–ին մասմ նշվմ է, որ պաշտպանթյան կողﬕց ﬕջնորդթյան հիման
վրա և դատարանի որոշմամբ քննչական գործողթյններն իրականացնմ
øÜÜÆâ / N8 / 2018

øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜ

է քննիչը (ով վարյթն իրականացնող
քննիչը չէ), մ ընտրմ է քննչական
մարﬓի ղեկավարը (ընդգծմը` հեղ.)։
Հայաստանմ, թեև դատախազը, ըստ
1998թ. քր. դատ. օր–ի կարգավորﬓերի, նյնպես ﬕնչդատական վարյթի
dominus litis–ն է և իրավաս է քննիչին վարյթից հեռացնել, սակայն նա
չի կարող որոշել, թե գործը որ քննիչը
պետք է քննի. քննչական բաժնի պետն
է որոշմ, թե գործով նախաքննթյնը
ո՞ր քննիչին հանձնարարի։
Ինչպես նշվեց, դատախազի կողﬕց
քննիչին վարյթից հեռացնել մոդելմ
հնարավոր է երկ տարբերակ։ Քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը
վերապահված է հսկողթյն իրականացնող դատախազին (օրինակ` Հայաստանմ) կամ այս լիազորթյնն
իրականացնմ է վերադաս դատախազը (դատախազթյան մարﬓի ղեկավարին)։ Օրինակ` Ղազախստանի քր. դատ.
օր–ի 193–րդ հոդվածմ հսկողթյն
իրականացնող դատախազի և դատախազթյան մարﬓի ղեկավարի լիազորթյնները տարանջատված են, իսկ
օրինականթյան խախտման հիմքով
քննիչին ﬕնչդատական վարյթից հեռացնելը դատախազթյան մարﬕ ղեկավարի բացառիկ լիազորթյնն է2։
Կարելի է փաստել, որ քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյամբ օժտ-

ված է ոչ թե հսկող դատախազը, այլ դատախազթյան մարﬓի ղեկավարը, ով,
աﬔնայն հավանականթյամբ, հսկող
դատախազի վերադասն է։
(b)
Մինչդատական
վար+յթի
dominus litis–ը քննչական մարﬓի ղեկավարն է։ Եթե տվյալ պետթյնմ
վարյթի dominus litis–ը քննչական
մարﬓի ղեկավարն է և նա է իրականացնմ քննթյան դատավարական
ղեկավարմը, ապա, քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը վերապահվմ է քննչական մարﬓի ղեկավարին։ Օրինակ` Ռսաստանմ 2007թ.
քր. դատ. օր–մ կատարված փոփոխթյններով քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյնը վերապահվեց
քննչական մարﬓի ղեկավարին (ՌԴ
քր. դատ. օր–ի 39–րդ հոդված)։ Այս
օրենսդրական փոփոխթյնների համատեքստմ նկատվմ է դատախազին` քննթյնը ղեկավարելց ազատել ﬕտմ։ Դատախազը կորցրել է
նախաքննթյան մարﬕնների կողﬕց
քրեական հետապնդմ իրականացնելիս իր նեցած ղեկավար դերը։ Նրանից
վերցվել են այնպիսի լիազորթյններ,
ինչպիսիք են` ... օրենքի խախտմ թյլ
տալ դեպքմ քննիչին վարյթից հեռացնելը և այլն3։
Մեկ այլ օրինակ։ Վիետնաﬕ Սոցիալիստական Հանրապետթյան քրեական դատավարթյնմ քննչական
մարﬓի ղեկավարը իրականացնմ է
իրեն ենթակա քննիչների` գործի քնն-

2

Ղազախստանի քր. դատ. օր-ի 193-րդ հոդվածի 2-րդ մասմ՝ դատախազթյան մարﬓի ղեկավարին վերապահված առանձին բացառիկ լիազորթյններով օժտված է
նաև հսկող դատախազը, օրինակ՝ քննիչի ապօրինի որոշﬓերը վերացնել լիազորթյամբ օժտված է ինչպես
հսկող դատախազը, այնպես էլ դատախազթյան մարﬓի
ղեկավարը (քր. դատ. օր-ի 193-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10րդ կետ, 2-րդ մասի 2-րդ կետ):
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թյան դատավարական ղեկավարմը։
Դատախազը հսկմ է քննիչի և քննչական մարﬓի ղեկավարի կողﬕց օրենքի պահանջների կատարմը։ Դատախազը չի կարող փոխարինել քննչական
մարﬓի ղեկավարին և իրականացնել
դատավարական ղեկավարմ։ Եթե քննթյան ընթացքմ դատախազը քննիչի գործողթյններմ (անգործթյան)
կամ որոշﬓերմ հայտնաբերմ է
օրենքի պահանջների խախտմ, ապա
իրավաս է քննչական մարﬓի ղեկավարին ղարկել քննիչին փոխել և
խախտﬓերը վերացնել առաջարկ1։
Դատախազի և քննչական մարﬓի ղեկավարի ﬕջև նման գործառյթային
տարանջատման պարագայմ անհասկանալի է առանձին հեղինակների այն
մտահոգթյնը, ըստ որի Վիետնաﬕ
քր. դատ. օր–ով դատախազն անհիﬓ
կերպով զրկվել է քննիչին վարյթից հեռացնել իրավնքից, եթե նյնիսկ քննիչը օրենք է խախտել2։
Վիետնաﬕ 2003թ. քր. դատ. օր–ի (1R4+RI) 34–րդ
հոդվածի 1–ին մասի «ե» ենթակետի համաձայն` քննչական մարﬓի ղեկավարը
իրավաս է որոշմ կայացնել քննիչին
փոխել վերաբերյալ (օրենսգրքի անգլերեն տեքստմ` «վարյթից հեռացնել» ձևակերպմը բացակայմ է3), իսկ
36–րդ հոդվածի 2–րդ մասի «բ» ենթա1
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3

կետի համաձայն` դատախազթյան
մարﬓի ղեկավարը իրավաս է քննչական մարﬓի ղեկավարին առաջարկել փոխել քննիչին։ Պետք է նկատի
նենալ, որ քննիչին փոխել առաջարկ
ներկայացնել լիազորթյնը վերապահվել է ոչ թե հսկող դատախազին
(37-րդ հոդված), այլ դատախազթյան
մարﬓի ղեկավարին։ Բացի այդ, ﬔր դիտարկմամբ Վիետնաﬕ քր. դատ. օր–մ
«օրենքի խախտման հիմքով քննիչին
վարյթից հեռացնել» հասկացթյնը
չի օգտագործվմ, իսկ քննիչին փոխել հիմքերը, որոնք սահմանված են քր.
դատ. օր–ի 42–րդ և 44–րդ հոդվածմ,
ըստ էթյան բացարկի հիմքերն են։ Միայն քր. դատ. օր–ի 42–րդ հոդվածի 3–րդ
մասմ սահմանված է, որ քննիչը կարող
է փոխվել, եթե առկա են ակնհայտ հիմքեր ենթադրել, որ նա չի կարող անաչառ լինել։ Կարծմ ենք, որ կոնկրետ
դեպքմ քննիչի կողﬕց թյլ տրված
խախտﬓերի բնյթը և պարբերականթյնը կարող են կասկածի տակ դնել
նրա անաչառթյնը, ինչն էլ կհանդիսանա նրան փոխել հիմք։
Լատվիայի քրեական դատավարթյնմ դատախազը իրականացնմ
է քննթյան նկատմամբ հսկողթյան
գործառյթ, քննթյան, քրեական հետապնդման, դատարանմ ﬔղադրանք
պաշտպանել և օրենքով նախատեսված այլ գործառյթներ (36-հոդված),
իսկ քննիչի անﬕջական ղեկավարը
իրավնք նի իր իրավասթյան սահմաններմ ստանձնել քրեական դատավարթյան ղեկավարմը (31-րդ հոդվա-
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ծի 3–րդ մասի 2–րդ կետ )։
Լատվիայի քր. դատ. օր-ի 37–րդ հոդվածի 2–րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն`
հսկող դատախազը քննթյան ընթացքմ պարտավոր է քննիչի անﬕջական
ղեկավարից պահանջել փոխել վարյթն
իրականացնող անձին, եթե չեն կատարվմ առանձին հանձնարարթյններ
կամ թյլ են տրվմ վարյթի ընթացքի համար սպառնալիք ներկայացնող
դատավարական խախտﬓեր, իսկ քր.
դատ. օր–ի 31-րդ հոդվածի 3–րդ մասի 2–րդ կետի համաձայն` քննիչի անﬕջական ղեկավարը իրավ նք
նի
քրեական վարյթը փոխանցել այլ անձի4։ Ինչպես նկատմ ենք Լատվիայմ
նյնպես խախտման հիմքով քննիչին
փոխել լիազորթյնը վերապահված
է քննիչի անﬕջական ղեկավարին, իսկ
դատախազը պարզապես կարող է պահանջել փոխել քննիչին։ Նկատի նենալով, որ քննիչին փոխելը ձևակերպված է
որպես քննիչի անﬕջական ղեկավարի
իրավնք և ոչ թե պարտականթյն
(օրենքմ թվարկված է ոչ թե քննիչի
անﬕջական ղեկավարի լիազորթյնները, այլ առանձին–առանձին նշված են
նրա իրավնքները և պարտականթյնները), ստի կարելի է ենթադրել,
որ քննիչին փոխել դատախազի պահանջը քննիչի անﬕջական ղեկավարի
համար պարտադիր չէ։
(c) Ոչ ստանդարտ իրավիճակներ։
Վերը նշված օրինաչափթյններից
հանդիպմ են որոշակի շեղﬓեր։
Օրինակ` Ուկրաինայի Սահմանադր4

թյամբ դատախազի վրա թեև դրված
է դատավարական ղեկավարմ իրականացնել գործառյթը, սակայն քր.
դատ. օր–ով դատախազն օժտված չէ
քննիչին վարյթից հեռացնել լիազորթյամբ։ Այսպես` Ուկրաինայի Սահմանադրթյան (2016թ. խմբ.) 131.1–րդ
հոդվածի 1–ին կետի համաձայն` դատախազը իրականացնմ է ﬕնչդատական
քննթյան կազմակերպմը և դատավարական ղեկավարմը, սակայն Ուկրաինայի քր. դատ. օր–ի 36–րդ հոդված 2–րդ մասի 8–րդ կետի համաձայն`
դատախազը կարող է ﬕնչդատական
քննթյան մարﬓի ղեկավարի մոտ նախաձեռնել քննիչին վարյթից հեռացնել և այլ քննիչ նշանակել հարցը։ Քննիչին վարյթից հեռացնել և այլ քննիչ
նշանակել հարցը որոշմ է ﬕնչդատական քննթյան մարﬓի ղեկավարը
(քր. դատ. օր-ի 36–րդ հոդվածի 2–րդ
մասի 8–րդ կետ, 39–րդ հոդվածի 2–րդ
մասի 2–րդ կետ)։ Այս կապակցթյամբ
տեսթյան ﬔջ նշվմ է. «Դատավարական ղեկավարման բովանդակթյնն
այն է, որ դատախազն անﬕջականորեն
լրիվ ծավալով կամ մասնակի մասնակցմ է քննթյանը, պատասխանատվթյն է կրմ քննթյան արդյնքների
համար, այսինքն` փաստացի քրեական
գործի «տերն է»։ Սակայն սահմանադրական այս հայեցակարգը Ուկրաինայի
քր. դատ. օր–մ լրիվ ծավալով չի իրականացվել, քանի որ օրենսդիրը դատախազին չի վերապահել դատավարական
ղեկավարմ իրականացնել կարևորագյն լիազորթյններից ﬔկը` քն-
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նիչին ինքնրյն հեռացնելը և այլ քննիչով փոխարինելը»1։
ՀՀ–մ լիովին հակառակ իրավիճակն է։ Այսպես` ՀՀ Սահմանադրթյամբ մոտ 25 տարի սահմանված է,
որ դատախազթյնը ﬕնչդատական
վարյթի (հետաքննթյան և նախաքննթյան) նկատմամբ իրականացնմ
է հսկողթյն (ի տարբերթյն Ուկրաինայի,
ՀՀ
Սահմանադրթյամբ
դատախազթյանը
նախաքննթյն
կազմակերպել և դատավարական ղեկավարմ իրականացնել գործառյթ
նախատեսված չէ), իսկ քննչական մարﬕնները օրենքով սահմանված կարգով
կազմակերպմ և իրականացնմ են
ﬕնչդատական վարյթ (2015թ. խմբ.
ՀՀ Սահմանադրթյան 178–րդ հոդված)։ Ի հակառակ սահմանադրական
կարգավորման, 1998թ. ՀՀ քր. դատ. օրմ առայսօր պահպանված է դատախազի՝ որպես դատավարական ղեկավարմ իրականացնող պաշտոնատար անձի հայեցակարգը, այդ թվմ` քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը:
Կարծմ ենք, որ քննիչին վարյթից
հեռացնել լիազորթյնը քննչական
մարﬓի ղեկավարին կամ դատախազին
վերապահել վերը նշված չափանիշի
(կախված նրանից, թե ով է ﬕնչդատական վարյթի «տերը») տեսանկյնից
դժվար է բացատրել նաև այն դեպքերը,
երբ օրենքի խախտման հիմքով քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը
ﬕաժամանակ վերապահվմ է և՛ դա1
ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɩɨɞ ɪɟɞ ȼ ɂ ɋɚɦɚɪɢɧɚ ȼ ȼ Ʌɭɰɢɤɚ Ɇ
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տախազին, և՛ քննչական մարﬓի ղեկավարին։ Օրինակ` Ղրղզստանի քր. դատ.
օր–մ խախտման հիմքով քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյնը
վերապահված է ﬕաժամանակ դատախազին (քր. դատ. օր–ի 33–րդ հոդվածի 2–րդ մասի 15–րդ կետ) և քննչական
ստորաբաժանման ղեկավարին (քր.
դատ. օր–ի 36–րդ հոդվածի 2–րդ մասի
2–րդ կետ)։ Ղազախստանմ քննիչին
վարյթից հեռացնել լիազորթյամբ
օժտված են ինչպես դատախազթյան
մարﬓի ղեկավարը (քր. դատ. օր–ի
193–րդ հոդվածի 2–րդ մասի 7–րդ կետ),
այնպես էլ քննչական բաժնի ղեկավարը
(քր. դատ. օր–ի 59–րդ հոդվածի 2–րդ
մասի 4–րդ կետ)։ Պարզապես, օրենքմ
սահմանված է, որ դատախազթյան
մարﬓի ղեկավարը քննիչին վարյթից
հեռացնմ է օրինականթյան խախտման դեպքմ, իսկ քննչական բաժնի
ղեկավարի կողﬕց քննիչին վարյթից
հեռացնել հիմքերը նշված չեն։
3. Քննիչին վար+յթից հեռացնելը
հայկական իրավ+նք+մ
ՀՀ քր. դատ. օր–ի 53-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 10-րդ կետի համաձայն՝ դատախազն իրավաս է հետաքննթյան
մարﬓի աշխատակցին, քննիչին հեռացնել տվյալ գործով քրեական դատավարթյանը մասնակցելց, եթե գործի քննթյան ընթացքմ նրանք թյլ են տվել
օրենքի խախտմ: Այս լիազորթյան
իրականացման օրենսդրական կարգավորմը, ավելի ճիշտ դրա բացակայթյնը, գործնականմ առաջացնմ է
ﬕ շարք խնդիրներ։
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3.1. Քննիչին վար յթից հեռացնել
հիմքերի անորոշ թյ նը։ Քննիչին
վարյթից հեռացնել հիմքն օրենքի
խախտﬓ է, ինչը նշանակմ է, որ
օրենքի ցանկացած, այդ թվմ՝ ձևական բնյթի խախտմը կամ շեղմը
կարող է քննիչին վարյթից հեռացնել հիմք հանդիսանալ։ Քննիչին վարյթից հեռացնել օրենսդրական հիմքերի
անորոշթյնը դատախազի համար
ստեղծմ է ոչնչով չսահմանափակված
հայեցողթյն և նրան հնարավորթյն է տալիս դրսևորել կամայական
վերաբերմնք: Այսպես` ՀՀ քննչական
կոﬕտեյմ կատարված սﬓասիրթյնների արդյնքմ պարզվել է, որ
2017թ.-ի ընթացքմ ՀՀ քննչական կոﬕտեի քննիչներին վարյթից հեռացնել մասին հսկող դատախազների կողﬕց կայացվել է 189 որոշմ (2016թ.-ին՝
77 կամ 112-ով պակաս): Քննիչին վարյթից հեռացնել որոշﬓերի հիմքմ
հիﬓականմ դրվել են անհամաչափ,
ձգձգﬓերով քննթյն կատարել և
հսկող դատախազի ցցﬓերը ժամանակին չկատարել պատճառաբանթյնները: Այսպես` քննիչը դատախազի
որոշմամբ հեռացվել է 18.04.2017թ.-ին
հարցված քրեական գործով քրեական
դատավարթյանը մասնակցելց, ինչը պայմանավորված է եղել քրեական
գործը 20.05.2017թ.-ին վարյթ ընդնելց հետո անհամաչափ քնն թյ ն
կատարելով, իսկ 19.06.2017թ.-ից ﬕնչև
11.07.2017թ.-ն ընկած ժամանակահատվածմ, գործով պաշտպանի ﬕջնորդթյան կապակցթյամբ որոշմ կաøÜÜÆâ / N8 / 2018

յացնելց բացի՝ որևէ այլ քննչական
կամ դատավարական գործողթյն
չկատարելով: Դժվար է իրավական
ձևակերպմ տալ «անհամաչափ քննթյն» հասկացթյանը, սակայն ﬕ բան
պարզ է` նշված օրինակմ օրենքի կոպիտ խախտմը բացակայմ է, և նման
խիստ ﬕջոց կիրառել՝ քննիչին վարյթից հեռացնել փոխարեն կարելի էր
կիրառել դատախազական ցցﬓերի
ﬔխանիզմը:
Բացի այդ, վարյթից հեռացնել իրավական հիմքերի անորոշթյան
հետևանքով գործնականմ ﬕ խախտմը դիտվմ է որպես վարյթից հեռացնել հիմք, ﬔկ այլ դեպքմ՝ ոչ։
Քրեական դատավարթյան մասնագետները հիﬓականմ արտահայտմ
են այն մոտեցմը, որ քննիչին վարյթից հեռացնել հիմք կարող է լինել ոչ
թե օրենքի ցանկացած խախտմ, այլ
օրենքի այնպիսի կոպիտ խախտմ, որն
առնչվմ են մարդ իրավնքներին
կամ ապացյցների կորստին։ Ռսական քրեական դատավարթյան հեղինակավոր դասագրքերից ﬔկմ նշվմ
է, որ քննիչին վարյթից հեռացնել
հիմքը օրենքի կոպիտ (грубое) խախտﬓ է2, թեև ՌԴ քր. դատ. օր–ի 39–
րդ հոդվածի 1–ին մասի 6–րդ կետմ
օգտագործվմ է ոչ թե քրեադատավարական «օրենքի կոպիտ» խախտմ, այլ
պարզապես «խախտմ» ձևակերպմը։
Ա. Սﬕրնովը և Բ. Կալինովսկին
նշմ են, որ քննիչին վարյթից հեռաց2
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նելը կարող է լինել ﬕայն դատավարական կոպիտ, էական խախտﬓերի
հետևանք, որոնք խոչընդոտմ են արագ
և արդյնավետ քննթյանը, հակառակ
դեպքմ մանր սխալների պատճառով
վարյթից հեռացված լինել մշտական
սպառնալիքը կարող է զրոյացնել քննիչի
դատավարական ինքնրյնթյնը1։
Մեկ այլ ﬔկնաբանթյան ﬔջ նշվմ է,
որ քննիչին կարելի է հեռացնել վարյթից, եթե առկա է ապացյցների, դատավարական փաստաթղթերի այնպիսի
կեղծﬓեր, որոնք կապված են դատավարական փաստաթղթերի հետին ժամկետով թվագրել, ստորագրթյնները շ վերցնել հետ2, կամ նշվմ է,
որ քննիչին վարյթից հեռացնել հիմքը էական բնյթի խախտﬓերն են,
որոնք հանգեցնմ են քննթյան մասնակիցների իրավնքների խախտմանը
կամ էլ նման սպառնալիք են ստեղծմ,
օրինակ` ﬔղադրյալի պաշտպանթյան
իրավնքը խախտելը, ժամանակին
տժող չճանաչելը և այլն3։
3.2. Քննիչին վար յթից հեռացնել
բացասական ազդեց թյ նը վար յթի
մասնավոր մասնակիցների վրա։ Քննիչին վարյթից հեռացնելն ղղակիորեն
անդրադառնմ է քրեական գործի քն1

ˁ̨̛̥̬̦̏ ʤ͘ ʦ͕͘ ʶ̨̡̛̛̣̦̭̜̌̏ ʶ͘ ʥ͘ ʶ̨̛̥̥̖̦̯̬̜̌ ̡
˄̨̨̨̣̦̐̏Ͳ̶̨̨̪̬̖̭̭̱̣̦̥̱̌̽ ̡̨̡̖̭̱̔ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̖Ͳ
̶̛̛̖̬̔̌͘ʿ̨̭̯̯̖̜̦̼̜̌ͬ͘ʿ̨̨̺̬̖̔̍̔͘͘ʤ͘ʦ͘ˁ̨̛̥̬̦Ͳ
̏̌͘ϮͲ̨̛̛̖͕̪̪̖̬̖̬̔̔̌̍̚͘͘͘ˁʿ͕̍͗͘ʿ̛̯̖̬͕ϮϬϬϰ͘KWWS
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2
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ ɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɨɫɬɚɬɟɣɧɵɣɉɨɞɧɚɭɱɪɟɞ
ȽɂɁɚɝɨɪɫɤɨɝɨɆɉɪɨɫɩɟɤɬɋ
3

ɒɚɛɭɧɢɧȼȺɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɜɬɨɪɟɮɞɢɫɫɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɋɚɪɚɬɨɜɋ
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նթյան ժամկետների և հետևաբար վարյթի մասնավոր մասնակիցների վրա:
Այսպես՝ քննիչին վարյթից հեռացնել
և գործը նոր քննիչին հանձնարարել
դեպքմ, վերջինս պետք է ծանոթանա
քրեական գործին և իր ծանրաբեռնվածթյանը համապատասխան պլանավորի նոր քրեական գործով իրականացվելիք քննչական գործողթյնները, ինչը
կտևի մոտ 7-10 օր։ Այսինքն` քննիչին
վարյթից հեռացնել դեպքմ գործի
քննթյնը հետաձգվել է մոտ 7-10
օրով:
Այս առմով հատկանշական է ՀՀ
քննչական կոﬕտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչթյան երկրորդ
կայազորային քննչական բաժնի օրինակը, երբ բաժնի 3 քննիչները 17.01.2017թ.15.12.2017թ. ընթացքմ գործով վարյթից հեռացվել են 19 անգամ: Նման
հեռացﬓերն ակամա հանգեցրել են
քննիչների գերծանրաբեռնվածթյանը,
նրանց ﬕջև ծանրաբեռնվածթյան անհավասարթյանը, քրեական գործի քննթյան ժամկետների երկարացմանը:
Օրինակ` 26.04.2017թ.-ին հարցված
քրեական գործով քննիչը վարյթից հեռացվել է 25.08.2017թ.-ին, իսկ նախաքննթյնն ավարտվել է 11.12.2017թ.:
Այսինքն այս գործի նախաքննթյնը
տևել է 8 աﬕս, որից 4-ական աﬕս՝
տարբեր քննիչների վարյթմ: Մեկ
այլ քրեական գործով, որը հարցվել է
20.05.2017թ.-ին, քննիչը վարյթից հեռացվել է 06.10.2017թ.-ին, իսկ դրանից
հետո նախաքննթյնը տևել է ևս 6
աﬕս և ավարտվել 16.04.2018թ.:
øÜÜÆâ / N8 / 2018
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Այսպիսով` դատախազի կողﬕց քննիչին վարյթից հեռացնելն նի արտաքին բացասական ներգործթյն,
այսինքն` դրա հետևանքներն ազդմ
են քրեական վարյթի մասնավոր անձի` գործը ող ջաﬕտ ժամկետմ քննել սահմանադրական իրավնքի վրա,
ստի այս ներգործթյնը պետք է լինի
ծայրահեղ ﬕջոց։
3.3. Վար յթից հեռացնել որոշ մը վիճարկել հնարավոր թյ նը։ Ինչպես նշեցինք, վարյթից հեռացված
քննիչը, որպես քրեադատավարական
պատասխանատվթյան ենթարկված
անձ, պետք է հնարավորթյն նենա
անկախ մարﬓի մոտ վիճարկել իրեն
պատասխանատվթյան
ենթարկել
օրինականթյնը և հիﬓավորվածթյնը։ Քննիչին վարյթից հեռացնելով և նրան դատավարական առերևյթ
խախտﬓեր վերագրելով՝ կարող են
սահմանափակվել նրա՝ որպես հանրային ծառայողի որոշ սահմանադրական իրավնքներ: Օրինակ` քննիչի
անﬔղթյան կանխավարկածի իրավնքը խախտվմ է, երբ վարյթից
հեռացնել որոշմամբ նրան վերագրմ
են դատավարական այնպիսի խախտﬓեր, որոնց կատարման ժամանակ
քրեական գործը գտնվել է ոչ թե իր, այլ
ﬔկ այլ քննիչի վարյթմ կամ քննչական խմբի ղեկավարին է վերագրվմ
այնպիսի խախտմ, որը կատարել է
քննչական խմբի անդամը: Այսպես` դատախազը քննիչին վարյթից հեռացրել է այն պատճառաբանթյամբ, որ
09.01.2017թ. և 08.02.2017թ. նախաքնøÜÜÆâ / N8 / 2018

նթյան ժամկետը երկարացնել վերաբերյալ ﬕջնորդթյններ ներկայացնել ժամանակահատվածմ չեն կատարվել անհրաժեշտ ծավալով քննչական
և դատավարական գործողթյններ,
հետևաբար չի ապահովվել նաև քրեական գործի քննթյան ժամկետների ողջամտթյնը: Քննիչն առարկթյն է
ներկայացրել վերադաս դատախազին
այն պատճառաբանթյամբ, որ տվյալ
ժամանակահատվածմ քրեական գործը չի գտնվել իր վարյթմ և նա ﬕայն
22.02.2017թ.-ին է ներգրավվել տվյալ
քրեական գործով նախաքննթյան կատարմանը:
Բացի այդ, քննիչին վարյթից հեռացնելով, կասկածի տակ է դրվմ նրա
մասնագիտական
արժանապատվթյնը (արհեստավարժթյնը): Մարդ արժանապատվթյան սահմանադրական պահանջի դրսևորﬓերից է
նաև մասնագիտական արժանապատվթյնը, որը կոչված է պաշտպանել
ծառայողի համբավը, նրա արհեստավարժթյնը: «Հանրային ծառայթյան
մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ հանրային ծառայթյան հիﬓական սկզբնքներից է հանրային ծառայողի արհեստավարժթյնը: Դատախազը (քննչական մարﬓի
ղեկավարը), քննիչին վարյթից հեռացնելով, կասկածի տակ է դնմ քննիչի
մասնագիտական
կարողթյնները,
նրա հեղինակթյնը, արհեստավարժթյնը:
Տեսթյան ﬔջ քննարկվմ է քննիչի
և դատախազի ﬕջև վեճերը, այդ թվմ՝
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վարյթից հեռացնել վերաբերյալ վեճերը դատական կարգով լծել հարցը1: Ընդ որմ, ՀՀ քննչական կոﬕտեի
քննիչներից ﬔկը (քննչական խմբի ղեկավարը) փորձել է դատական կարգով
վիճարկել իրեն վարյթից հեռացնել
մասին դատախազի որոշման իրավաչափթյնը, քանի որ դատախազն ապօրինաբար քննչական խմբի ղեկավարին
էր վերագրել քննչական խմբի անդաﬕ
կողﬕց թյլ տված խախտմը։ ՀՀ դատարանները հրաժարվել են ըստ էթյան այս հայցը քննել այն պատճառաբանթյամբ, որ օրենքով քննիչը իրավաս չէ դատական կարգով վիճարկել
դատախազի որոշմը։ ՀՀ քննչական
կոﬕտեի քննիչն այս հարցով դիﬔլ է
նաև ՀՀ սահմանադրական դատարան,
սակայն նրա անհատական դիմﬕ կապակցթյամբ ՀՀ սահմանադրական
դատարանի թիվ երկրորդ դատական
կազմը 14.12.2015թ. որոշմամբ չի համաձայնվել այն դիրքորոշման հետ, որ
վարյթից հեռացնել մասին որոշﬓ
ազդմ է քննիչի՝ որպես հանրային ծառայողի հիﬓական իրավնքների վրա
և նշել է. «ՀՀ քննչական կոﬕտեի աշ1

ɐɜɟɬɤɨɜ ɘ Ⱥ Ɉɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɞɨɫɭɞɟɛɧɨɣɫɬɚɞɢɢ ɍɝɨɥɨɜɧɨɟɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨʋɋ±ɏɢɦɢɱɟɜɚȽɉȾɨɫɭɞɟɛɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɭɝɨɥɨɜɧɵɦɞɟɥɚɦɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ɇ ɗɤɡɚɦɟɧ  ɋ  ɏɢɦɢɱɟɜɚ Ɉ ȼ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɧɚɞɡɨɪɚɧɚɞɨɫɭɞɟɛɧɵɯɫɬɚɞɢɹɯɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ɇ ɘɇɂɌɂȾȺɇȺ
Ɂɚɤɨɧ ɢ ɩɪɚɜɨ  ɋ ɉɨɩɨɜɚ Ɍ ɘ ɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ Ɇ ɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦ  ɋ  Ɉɜɫɟɩɹɧ Ⱥ
ȽȽɚɦɛɚɪɹɧȺɋɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɫɩɨɪɨɜɦɟɠɞɭɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦɜɫɭɞɟɛɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ⱥɪɦɟɧɢɹ ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨɤɨɦɢɬɟɬɚɊɎʋ  ɋ
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խատակցի կողﬕց բարձրացված խնդիրը պայմանավորված է ﬕայն նրա` ՀՀ
քննչական կոﬕտեի քննիչ հանդիսանալ հանգամանքով, իսկ ՀՀ Սահմանադրթյան 101–րդ հոդվածի իմաստով,
որը սահմանմ է ՀՀ սահմանադրական
դատարան դիմող սբյեկտների ցանկը,
ինքը ՀՀ սահմանադրական դատարան
դիﬔլ իրավաս սբյեկտ չէ։ Ինչ վերաբերմ է «յրաքանչյր ոք» արտահայտթյանը, ապա վերջինս չի ներառմ այն սբյեկտին, որը բարձրացնմ
է օրենքի դրյթի սահմանադրականթյան հարց, ինչը կիրառվել է իր նկատմամբ` պայմանավորված իր զբաղեցրած
պաշտոնով»։ Այնաﬔնայնիվ, կարծմ
ենք, որ դատախազթյան և նախաքննթյան մարﬕնների ինստիտցիոնալ
և ֆնկցիոնալ հստակ բաժանման պայմաններմ դատախազի և քննիչի ﬕջև
իրավական վեճերը, այդ թվմ` իրավասթյան վերաբերյալ վեճերը, դատարանի կամ ﬔկ այլ անաչառ կոլեգիալ մարմնի (կիսադատական մարﬕն) կողﬕց
լծել հարցը պետք է ընդգրկել քրեական դատավարթյան բարեփոխﬓերի օրակարգ2:
ՀՀ քր. դատ. օր–ով քննիչը իրավաս է վարյթից հեռացնել մասին դատախազի որոշման դեմ առարկթյններ ներկայացնել վերադաս դատախազին (գործնականմ, անկախ նրանից,
2

Ի դեպ` վարյթից հեռացնել մասին որոշմը դատարանմ վիճարկել «հանդգնթյն նեցող» քննիչի նկատմամբ դատախազթյնը, «որպես պատիժ»,
հարցել էր քրեական հետապնդմ` ﬔկ այլ գործով լիազորթյան չարաշահﬓեր թյլ տալ պատճառաբանթյամբ։ Նշված գործով դատարանը կայացրել է արդարացման դատավճիռ։
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թե առարկթյնն ո՞ր դատախազին է
հասցեագրված, այն լծմ է ոչ թե հասցեատեր դատախազը, այլ հսկող դատախազի անﬕջական վերադասը)։ Ընդհանրապես դատախազի ակտերի դեմ
վերադաս դատախազին առարկթյն
ներկայացնել կարգավորմը տեսական առմով խոցելի է, իսկ գործնական
իմաստով` նաև ոչ արդյնավետ3։
Այն, որ քննիչին վարյթից հեռացնել որոշման դեմ ներկայացված առարկթյնները հատկապես անﬕջական
վերադաս դատախազի կողﬕց լծել
գործընթացը չի համապատասխանմ
օբյեկտիվթյան չափանիշներին, ապացցվմ է նաև վիճակագրթյամբ։
Այսպես` 2017թ.-ին քննիչին վարյթից
հեռացնել որոշﬓերի վերաբերյալ
քննիչների կողﬕց ներկայացվել է 17
առարկթյն: Ներկայացված առարկթյններից 16-ը վերադաս դատախազի
3

Այս մասին բարձրաձայն են ﬕ շարք դատավարագետներ։ Տե՛ս Ƚɚɜɪɢɥɨɜ Ȼ ə ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɭ-

ɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣɍɉɄɊɎɍɥɨɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫʋ
ɋ  ɏɢɦɢɱɟɜɚ Ƚ ɉ Ⱦɨɫɭɞɟɛɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɦɞɟɥɚɦɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ
ɆɗɤɡɚɦɟɧɋɏɢɦɢɱɟɜɚɈȼɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ
ɧɚɞɨɫɭɞɟɛɧɵɯɫɬɚɞɢɹɯɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ɇ ɘɇɂɌɂȾȺɇȺ Ɂɚɤɨɧ ɢ ɩɪɚɜɨ
 ɋ ɉɨɩɨɜɚ Ɍ ɘ ɍɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɵɣ
ɫɬɚɬɭɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦɋɋɟɦɟɧɰɨɜȼȺɇɚɝɨɟɜɚɆȺ
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ  ɋ  Ɏɟɞɨɪɢɧ
ȼ ȿ Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɩɨɞ ɪɟɞ ɞɨɤɬ ɸɪɢɞ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮ
ȼȼɌɪɭɯɚɱɟɜɚɆɘɪɥɢɬɢɧɮɨɪɦɋ
ɄɪɭɝɥɢɤɨɜȺɊɨɥɶɩɪɨɤɭɪɨɪɚɜɭɝɨɥɨɜɧɨɦɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɁɚɤɨɧɧɨɫɬɶʋɋȽɨɪɥɟɧɤɨȼȺ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɚɥɚɧɫɚɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɟɥɚɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶʋɋ
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որոշմամբ ﬔրժվել է, իսկ 1-ն առհասարակ չի քննարկվել (Շիրակի մարզային
քննչական վարչթյն): Բանն այն է,
որ գործնականմ հսկող դատախազը
քննիչին վարյթից հեռացնել մասին
որոշմը, որպես կանոն, նախապես քննարկմ է անﬕջական վերադասի հետ,
այնհետև` վարյթից հեռացնել մասին որոշմը անﬕջական վերադասի
ղեկցական գրթյամբ ղարկմ է
նախաքննթյան մարﬕն։ Այս պարագայմ հսկող դատախազի որոշման դեմ
անﬕջական վերադասին առարկթյն
ներկայացնելը դառնմ է ինքնանպատակ և անարդյնք գործընթաց։
Այս աﬔնմ առավել վտանգավորն
այն է, որ «հսկող դատախազ – անﬕջական վերադաս դատախազ» ﬔխանիզմով քննիչի ներկայացրած առարկթյնների քննարկման կարգը զրկ
է հակակշիռների, զսպﬓերի և օբյեկտիվթյան ապահովման տարրական
ﬔխանիզﬕց, ինչն անﬕջական վերադաս դատախազին հնարավորթյն է
տալիս առարկթյնները քննարկելիս
դրսևորել ակնհայտ և գիտակցված կամայականթյններ։ Այսպես` քրեական
գործի նախաքննթյան ընթացքմ
հսկող դատախազի որոշմամբ քննիչը հեռացվել է վարյթից, այն պատճառաբանթյամբ, որ քրեական գործը 12.06.2017թ. վարյթ ընդնելց
հետո ﬔկ ամսվա ընթացքմ՝ ﬕնչև
11.07.2017թ.-ն ընկած ժամանակահատվածմ՝ քննիչը կատարել է ﬔկ քննչական գործողթյն, որն արտահայտվել է վկայի հարցաքննթյամբ: Քննիչն
35
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առարկթյն է ներկայացրել վարյթից
հեռացնել հսկող դատախազի որոշման դեմ, սակայն անﬕջական վերադաս դատախազը, առանց քննարկել
քննիչի առարկթյնը, վերադարձրել է
այն, քանի որ իրեն առարկթյան հետ
ﬕասին չի ներկայացվել քրեական գործը (ՀՀ քր. դատ. օր–ով նախատեսված
չէ քննիչի առարկթյան հետ ﬕասին
քրեական գործը վերադաս դատախազին ղարկել մասին որևէ պահանջ՝
հեղ.)։ Այս օրինակմ անﬕջական վերադաս դատախազը գիտակցված թյլ
է տվել օրենքի խախտմ, քանի որ նա
օրենքով լիազորված է քննիչի գրավոր
առարկթյնները ստանալ պահից
յոթօրյա ժամկետմ որոշմամբ ﬔրժել
այդ առարկթյնները՝ հսկող դատախազի որոշմը թողնելով ժի ﬔջ, կամ
վերացնել հսկող դատախազի որոշմը՝
առարկթյնը ճանաչելով հիﬓավորված (ՀՀ քր. դատ. օր–ի 53–րդ հոդվածի
2–րդ մասի 7–րդ կետ)։ Օրենքով նախատեսված չէ վերադաս դատախազի կողﬕց քննիչի առարկթյնն առանց այն
քննարկել վերադարձնել լիազորթյն։ Տվյալ դեպքմ վերադաս դատախազը, գիտակցելով քննիչ–դատախազ
փոխարաբերթյններմ օրենսդրական հակակշիռների և զսպﬓերի բացակայթյնը, կատարել է ﬕ արարք,
որը հակասմ է օրենքին։
4. Խնդրի լ+ծման օրենսդրական
+ղիները։ Առաջարկվմ է ՀՀ քր. դատ.
օր–մ կատարել փոփոխթյն և հետաքննթյան մարﬓի աշխատակցին
կամ քննիչին վարյթից հեռացնել

իրավական կարգավորﬓ իրականացնել հետևյալ դրյթների հիման վրա.
4.1. Քննիչին վար յթից հեռացնել հստակ օրենսդրական հիմքերի նախատես մ։ Կարծմ ենք, որ քննիչին
վարյթից հեռացնել հիմք կարող
են համարվել օրենքի հետևյալ կոպիտ
խախտﬓերը` 1) ՀՀ Սահմանադրթյամբ ամրագրված` մարդ հիﬓական
իրավնքի կամ ազատթյան խախտմը. 2) այնպիսի արարք դրսևորելը, որը
հանգեցրել է ապացյցի կորստի:
Նմանատիպ հիմքեր նախատեսված են օրինակ` Մոլդովայի Հանրապետթյան քրեական դատավարթյան
օրենսգրքով, որի համաձայն` դատախազի վարյթից գործը վերցվմ է ﬕայն
օրենքի դատավարթյան մասնակիցների իրավնքների կոպիտ խախտման
կամ ապացյցների հավաքման ընթացքմ անդառնալի թերացﬓերի դեպքմ:
4.2. Հսկող դատախազի անﬕջական
վերադասի կողﬕց քննիչին վար յթից
հեռացնել կարգի նախատես մ։ Քրեական ﬕնչդատական վարյթի գործող
մոդելմ, որտեղ ի հակառակ ՀՀ Սահմանադրթյան կարգավորﬓերի, դատախազը դեռևս շարնակմ է համարվել ﬕնչդատական վարյթի dominus
litis–ը, առկա խնդիրները ﬔղﬔլ հնարավոր տարբերակն այն է, որ քննիչին
վարյթից հեռացնել որոշմը կայացնի հսկող դատախազի ﬕջնորդթյամբ
նրա անﬕջական վերադասը։ Իսկ անﬕջական վերադասի կողﬕց քննիչին
վարյթից հեռացնել որոշման դեմ
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suspensif ազդեց թյան նախատես մ։
Քննիչին վարյթից հեռացնել մասին
որոշման դեմ առարկթյն ներկայացնելն արդյոք պետք է նենա սսպենզիվ ազդեցթյն (eﬀet suspensif),
այսինքն` այս որոշման դեմ առարկթյն ներկայացնելը պետք է կասեցնի դրա կատարմը։ Հեղինակների ﬕ
մասն այս հարցի վերաբերյալ տալիս է
դրական պատասխան1, իսկ մյս մասը կարծմ է, որ նպատակահարմար չէ
վարյթից հեռացնել մասին որոշման
դեմ առարկթյն ներկայացնել դեպքմ կասեցնել դրա կատարմը, քանի
որ դա կարող է խոչընդոտել արագ արդարադատթյան մատչելիթյան իրավնքի իրականացմանը2։ Կարծմ ենք,
որ քրեական գործերը ող ջամտի ժամկետմ քննել անհրաժեշտթյնից
ելնելով, քննիչին վարյթից հեռացնել
մասին որոշման դեմ առարկթյն ներկայացնելը պետք է նենա սսպենզիվ
ազդեցթյն և քննիչը, ﬕնչև վերադաս
դատախազի կողﬕց որոշմ կայացնելը, պետք է շարնակի նախաքննթյն
իրականացնել։ Հակառակ պարագայմ կստացվի, որ վարյթից հեռացնել մասին որոշմը ստանալ պահից
քննիչը հեռացվմ է վարյթից և նախաքննթյնը հանձնարարվմ է նոր
քննիչի, ով պետք է ծանոթանա գործի
նյթերին։ Եթե վերադաս դատախազը
բավարարի վարյթից հեռացնել մա-

առարկթյնը կներկայացվի արդեն
վերջինիս վերադասին, օրինակ` մարզի
դատախազի (հսկող դատախազի անﬕջական վերադաս) որոշման դեմ առարկթյնը կքննարկի նրա վերադասը
(ՀՀ գլխավոր դատախազը կամ տեղակալը ըստ համակարգման ոլորտի), ինչը
կﬔղﬕ կորպորատիվ և անձնական շահերի ազդեցթյնը։
Այսպիսով, նման ﬔխանիզﬕ նախատեսմը կնենա զսպող ազդեցթյն, հնարավորթյն կտա որոշակի
չափով բարձրացնել քննիչի առարկթյան վերաբերյալ կայացվող որոշման
օբյեկտիվթյնը:
4.3. Քննչական մարﬓի ղեկավարին
առարկ թյ ն ներկայացնել լիազոր թյան վերապահ մ։ Քննչական մարﬓի
ղեկավարին` քննիչին վարյթից հեռացնել որոշման դեմ առարկթյն ներկայացնել լիազորթյն վերապահելը
պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ հաճախ դատախազները, բացասական դիտարկելով իրենց որոշﬓերի
դեմ առարկթյններ ներկայացնելը,
քննիչի նկատմամբ իրականացնմ են
«պատժիչ» գործողթյններ, օրինակ՝
ներկայացնմ են ծառայողական քննթյն անցկացնել անհիﬓ ﬕջնորդթյններ, չնչին թերթյնների պատճառով վերացնմ են քննիչի դատավարական որոշﬓերը, իսկ քննչական
մարﬓի ղեկավարին նման լիազորթյն վերապահելը կչեզոքացնի հնարավոր վտանգները:
4.4. Քննիչին վար յթից հեռացնել մասին որոշման դեմ առարկ թյան
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սին որոշման դեմ բերված առարկթյնը, ապա գործի նախաքննթյնը կրկին կհանձնարարվի նախկին քննիչին։
Նման ﬔխանիզﬕ պարագայմ քրեական գործը, ﬕնչև վերադաս դատախազի կողﬕց առարկթյնը լծելը, կﬓա
«անշարժ» վիճակմ, քանի որ նոր քննիչը պետք է ծանոթանա քրեական գործի նյթերին, ինչը, կախված քրեական
գործի ծավալից և քննիչի ծանրաբեռնվածթյնից, նրանից կպահանջի 7-10
օր։ Մինչդեռ, եթե վարյթից հեռացնել
որոշման դեմ առարկթյն ներկայացնելը կասեցնի դրա կատարմը, ապա
քննիչը, ﬕնչև վերադաս դատախազի
կողﬕց առարկթյան լծմը, կշարնակի քննթյն կատարել։
4.5. Առաջարկ թյ ն։ Առաջարկմ
ենք, ՀՀ քր. դատ. օր–մ նախատեսել
հոդված հետևյալ բովանդակթյամբ.
«Հոդված 92.1. Հետաքնն+թյան
մարﬓի աշխատակցին, քննիչին վար+յթից հեռացնել+ դեպքերն + կարգը
1. Քրեական վարյթի ընթացքմ
օրենքի կոպիտ խախտմ թյլ տալ
դեպքմ դատախազը հետաքննթյան
մարﬓի աշխատակցին, քննիչին պատճառաբանված որոշմամբ հեռացնմ է
տվյալ վարյթից։
2. Սյն հոդվածի իմաստով օրենքի
կոպիտ խախտմ է`
1) Հայաստանի Հանրապետթյան
Սահմանադրթյամբ ամրագրված` մարդ հիﬓական իրավնքի կամ ազատթյան խախտմը.
2) այնպիսի արարք դրսևորելը, որը
հանգեցրել է ապացյցի կորստի:

3. Մինչդատական վարյթմ հետաքննթյան մարﬓի աշխատակցին,
քննիչին վարյթից հեռացնել մասին
որոշմ կայացնմ է հսկողթյն իրականացնող դատախազի ﬕջնորդթյամբ՝ նրա անﬕջական վերադասը:
4. Քննիչը կամ քննչական բաժնի պետը, հետաքննթյան մարﬓի աշխատակիցը կամ պետը վարյթից հեռացնել
մասին որոշմանը համաձայն չլինել դեպքմ անհապաղ, բայց ոչ շ, քան եռօրյա
ժամկետմ, դրա վերաբերյալ գրավոր
առարկթյններ է ներկայացնմ վարյթից հեռացնել մասին որոշմ կայացրած դատախազի վերադասին:
5. Վարյթից հեռացնել մասին դատախազի որոշմը ստանալց հետո,
իսկ այդ որոշման վերաբերյալ առարկթյն ներկայացնել դեպքմ` դատախազի որոշմը ժի ﬔջ թողնել
մասին վերադաս դատախազի որոշմը ստանալց հետո հետաքննթյան
մարﬓի կամ քննչական բաժնի պետը
անհապաղ քրեական գործը հանձնարարմ է համապատասխանաբար հետաքննթյան մարﬓի այլ աշխատակցի
կամ այլ քննիչի։
6. Հետաքննթյան մարﬓի աշխատակիցը, քննիչը տվյալ քրեական գործով իրականացնմ են սյն օրենսգրքով նախատեսված իրենց լիազորթյնները, ﬕնչև սյն հոդվածի 4–րդ
մասով նախատեսված առարկթյան
վերաբերյալ որոշման ստանալը»:
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ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՆՄ
Հովհաննես Ստեփանյան
ՀՀ քննչական կոﬕտեի նախագահի խորհրդական,
իրավաբանական գիտ թյ նների դոկտոր, պրոֆեսոր

խնդիրներ, որոնց լծման անհրաժեշտթյնն աշխժացրեց հայ հասարակական քաղաքական կյանքը:
Ռսական փետրվարյան հեղափոխթյնից հետո կովկասահայ իրականթյան ﬔջ գործմ էին զանազան
քաղաքական կսակցթյններ և հոսանքներ, որոնցից էին ՀՅ Դաշնակցթյնը, սոցիալ-դեմոկրատ ﬔնշևիկները, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյանները,
սոցիալ-հեղափոխականները՝ էսէռները,
բոլշևիկներ, կադետներ, ռամկավարներ
և այլն: 1917թվականի ապրիլին Թիֆլիսմ ստեղծվեց ﬕ նոր ազգային կսակցթյն՝ Հայ ժողովրդական կսակցթյնը: Քաղաքական այդ խայտաբղետ
ժերի և հոսանքների ﬔջ աﬔնաազդեցիկ և հեղինակավոր կսակցթյնը
ՀՅ Դաշնակցթյնն էր:
Հետփետրվարյան ժամանակաշրջանմ Անդրկովկասմ գործող հայ քաղաքական կսակցթյնները և հոսանքները, բացի, թերևս, բոլշևիկներից
գիտակցմ էին ﬕմյանց հետ համագործակցել, հայ ժողովրդին ﬕավորել և նրա առջև ծառացած բարդ 
դժվարին խնդիրները լծել անհրաժեշտթյնը: Եվ ահա, 1917 թվականի
սեպտեմբերի 29-ին, Թիֆլիսմ, որն
այդ ժամանակ արևելահայերի հասարա-

Հայ ժողովրդին խորթ չեն եղել պառլաﬔնտարիզﬕ գաղափարները, իսկ
պառլաﬔնտարիզﬕ հիﬓական բաղադրիչներն առկա են եղել նրա պետական
և հասարակական-քաղաքական կյանքմ: Մասնավորապես, Հայաստանմ
ներկայացցչական օրենսդիր մարﬕններ կազմավորվել  գործել են հնագյն
ժամանակներմ, և այդ ավանդյթը
հարատևել է ընդհպ ﬕնչև XX դարը,
իսկ իշխանթյնների տարանջատման
և օրենքի գերակայթյան գաղափարները հայ քաղաքական-իրավական մտքմ հայտնվել են դեռևս XVIII դարմ:
Պառլաﬔնտարիզմը, որպես պետական իշխանթյան կազմակերպման և
գործառնման ձև, Հայաստանմ առաջին անգամ կյանքի կոչվեց հայկական
առաջին հանրապետթյան կազմավորմամբ: Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ սկզբնավորﬓ նի իր նախապատմթյնը: Ռսաստանի 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխթյնը
ռսական վիթխարի կայսրթյնմ
իսկական խառնաշփոթ ստեղծեց, որը
շտով վերածվեց քաոսի: Այդ խառնաշփոթն  քաոսը տարածվեց նաև Անդրկովկասմ, բնական է, նաև արևելյան
Հայաստանմ: Հեղափոխթյնից հետո հայ ժողովրդի առջև ծառացան նոր
øÜÜÆâ / N8 / 2018
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կական-քաղաքական կյանքի կենտրոնն
էր, հրավիրվեց արևելահայերի համագմարը: Այդ համագմարին մասնակցմ էին 203 պատվիրակ: Համագմարմ ﬔծաթիվ էր ՀՅ Դաշնակցթյան
պատվիրակթյնը՝ 116: Բոլշևիկյան
կազմակերպթյնների պատվիրակները չէին մասնակցմ արևելահայերի
համագմարին՝ ՌՍԴԲԿ Թիֆլիսի կոﬕտեն Անաստաս Միկոյանի կողﬕց ստորագրված հատկ գրթյամբ բոյկոտել
էր համագմարը:
Արևելահայերի համագմարն ընտրեց գործադիր մարﬕն՝ Հայոց Ազգային
խորհրդ, որը կազմված էր տասնհինգ
անդաﬓերից: Ազգային խորհրդն ներ ներկայացցչական բնյթ: Նրանմ ներկայացված էին Անդրկովկասմ
գործող համարյա բոլոր հայ քաղաքական ժերը:
Արևելահայերի համագմարից ﬕ
քանի շաբաթ անց՝ 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, Ռսաստանի մայրաքաղաք Պետրոգրադմ բոլշևիկները
զինված հեղաշրջմ կատարեցին և
բռնազավթեցին իշխանթյնը, որից
հետո երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքը սկսեց կազմալծվել: Այնհետև ինչպես Ռսաստանմ, այնպես
էլ Անդրկովկասմ քաղաքական իրադարձթյնները սրընթաց զարգացան:
1917 թվականի նոյեմբերի 15-ին վրաց
ﬔնշևիկները, ՀՅ Դաշնակցթյնը
և ադրբեջանցի մսավաթականները
կազﬔցին կառավարթյն՝ Անդրկովկասյան կոﬕսարիատը:
Ռսաստանի խորհրդային կառավարթյան կողﬕց Կովկասյան ռազմա-

ճակատը կազմալծվեց, և կարճ ժամանակահատվածմ թրքական բանակը
գրավեց ոչ ﬕայն ողջ Արևմտյան Հայաստանը, այլև ներխժեց Անդրկովկաս: Անդրկովկասյան Սեյﬓ անկարող
գտնվեց կասեցնել թրքերի առաջխաղացմը: 1918 թվականի ապրիլի
22-ին Անդրկովկասյան Սեյմը Անդրկովկասն անկախ հռչակեց: Անդրկովկասյան անկախ պետթյնը շատ կարճ
կյանք նեցավ: 1918 թվականի մայիսի
26-ին Անդրկովկասյան Սեյմը լծարվեց, և նյն օրը հայտարարվեց Վրաստանի անկախթյնը, իսկ հաջորդ օրը՝
Ադրբեջանի անկախթյնը: Ստեղծվեց ﬕ իրավիճակ, որ Հայոց Ազգային
խորհրդն ստիպված էր հայտարարել նաև Հայաստանի անկախթյնը:
Ստիպված էր, որովհետև Վրաստանը և
Ադրբեջանը պատրաստ էին իրենց գերիշխանթյնը հաստատել Արևելահայաստանի վրա, բացի այդ, Անդրկովկասի բոլոր հայ քաղաքական ժերը չէին,
որ հավանթյն էին տալիս Հայաստանի անկախթյանը: Անկախթյանը,
բնականաբար, դեմ էին բոլշևիկները,
ինչպես նաև ՍԴ Հնչակյան կսակցթյնը, և նյնիսկ ﬕ շարք դաշնակցականներ:
Ստեղծված աշխարհաքաղաքական
պայմաններմ Հայաստանի անկախթյան հռչակմը ﬕակ ճիշտ քայլն էր,
որն ամրապնդվեց թրքերի նկատմամբ
1918 թվականի մայիսի վերջին հայ ժողովրդի փառավոր հաղթանակներով՝
Սարդարապատմ, Ղարաքիլիսայմ և
Բաշ-Ապարանմ:
Հռչակելով Հայաստանի անկախ-
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թյնը՝ Հայոց Ազգային խորհրդը հետաձգեց կառավարթյն կազﬔլը,
այնաﬔնայնիվ ՀՅ Դաշնակցթյնն
առաջադրեց վարչապետի իր թեկնածթյնը՝ Հովհաննես Քաջազննն: 1918
թվականի հնիսի 7-ին Հայոց Ազգային
խորհրդը Հովհաննես Քաջազննն
ընտրեց վարչապետ և նրան հանձնարարեց կազﬔլ կոալիցիոն կառավարթյն: Սակայն անդրանիկ կառավարթյն կազﬔլ հարցմ հայ քաղաքական ժերի ﬕջև առաջացան տարաձայնթյններ և բախﬓեր: Ի վերջո,
կառավարթյնը կազմվեց ոչ թե կոալիցիոն, այլ անհատական սկզբնքով:
Հայաստանի կառավարթյան կազմմ
ընդգրկվեցին չորս դաշնակցական և երկ անկսակցական:
Հայոց Ազգային խորհրդը և կառավարթյնը 1918 թվականի հլիսի
17-ին տեղափոխեցին Երևան: Փաստորեն, Հայաստանի անկախթյան
հռչակﬕց հետո Հայոց Ազգային խորհրդը, որպես Հայաստանի գերագյն
իշխանթյն, ձևավորեց Հայաստանի գործադիր իշխանթյնը: Սակայն
անհրաժեշտ էր ձևավորել նաև լեգիտիմ
օրենսդիր և դատական իշխանթյններ: Ստեղծված աշխարհաքաղաքական
ծանր պայմաններմ համաժողովրդական ընտրթյնների ﬕջոցով Հայաստանի ներկայացցչական օրենսդիր
մարﬕն ձևավորելը գործնականմ անհնար էր: Այդ պատճառով Հայոց Ազգային խորհրդը որոշեց Հայաստանի
օրենսդիր մարﬕնը՝ պառլաﬔնտը ձևավորել իր ﬔջ մտնող կսակցթյնների ներկայացցիչների թիվը եռապատøÜÜÆâ / N8 / 2018

կել, ինչպես նաև Հայաստանմ բնակվող ազգային փոքրամասնթյնների
ներկայացցիչներին ընդգրկել ﬕջոցով: 1918 թվականի հլիսի վերջերին
Հայոց Ազգային խորհրդը վերածվեց
Հայաստանի խորհրդի՝ պառլաﬔնտի,
որը բաղկացած էր 46 պատգամավորներից: Հայաստանի խորհրդմ ՀՅ Դաշնակցթյնն ներ 18 պատգամավոր,
Հայաստանի ժողովրդական կսակցթյնը, սոցիալ դեմոկրատները և
սոցիալ-հեղափոխականները էսէռներ
վեցական պատգամավոր, թրք-թաթարները՝ վեց պատգամավոր, ռսները
և եզդիները՝ ﬔկական պատգամավոր:
Սոցիալ-դեմոկրատների վեց պատգամավորներից հինգը ﬔնշևիկներ էին և
ﬔկը՝ բոլշևիկ: Հետագայմ՝ 1918 թվականի նոյեմբերին բոլշևիկ պատգամավորը դրս եկավ Հայաստանի խորհրդից, և նրա տեղը լրացվեց ﬔնշևիկ
պատգամավորով: Ինչպես տեսնմ ենք,
Հայաստանի խորհրդմ ընդգրկված
էին տարբեր քաղաքական ժեր, որոնցից ոչ ﬔկը ﬔծամասնթյն չէր կազմմ, բացի այդ նրանմ ընգգրկված էին
Հայաստանմ բնակվող տարբեր ազգերի ներկայացցիչներ: Այդ տեսակետից
կարելի է ասել, որ Հայաստանի խորհրդը ներկայացցչական և լեգետիմ
օրենսդիր մարﬕն էր:
1918 թվականի օգոստոսի 1-ին
Երևանմ տեղի նեցավ Հայաստանի
խորհրդի առաջին պաշտոնական նիստը: Փաստորեն, այդ օրը իրավաբանորեն ծննդ առավ հայկական պառլաﬔնտը և պառլաﬔնտարիզմը: Հարկ
է նշել, որ Հայաստանի առաջին հան-
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րապետթյնմ պառլաﬔնտարիզﬕ
զարգացﬓ նեցել է երկ փլ: Առաջին՝ նախնական փլն ընդգրկմ է 1918
թվականի օգոստոսի 1-ից ﬕնչև 1919
թվականի օգոստոսի 1-ը, որը համընկնմ է Հայաստանի խորհրդի գործնեթյան ժամանակաշրջանի հետ: Երկրորդ փլն ընդգրկմ է 1919 թվականի
օգոստոսի ﬔկից ﬕնչև 1920 թվականի
դեկտեմբերի երկսը, որը համընկնմ
է համընդհանր ընտրթյններով
ձևավորված՝ Հայաստանի պառլաﬔնտի գործնեթյան ժամանակաշրջանի
հետ:
Հայաստանի խորհրդը մշակեց և
հաստատեց իր կանոնակարգը, ստեղծեց տասնչորս հանձնաժողոﬖեր, որոնցմ առանձնանմ էր հատկապես
Կարգադրիչ հանձնաժողովը: Այս հանձնաժողոﬖ իրականացնմ էր գործադիր
մարﬓի գործառյթներ: Հայաստանի
խորհրդն ստեղծեց նաև Պետական
վերահսկողթյան մարﬕն, որը կոչված
էր վերահսկողթյն իրականացնել
կառավարթյան
ֆինանսատնտեսական գործնեթյան նկատմամբ:
Հայաստանի խորհրդի կազմավորման և գործնեթյան ընթացքմ ի
հայտ եկավ պառլաﬔնտարիզﬕ այնպիսի ﬕ կարևոր տարր, ինչպիսին է
բազմակսակցականթյնը:
Վերը
նշեցինք, որ Հայաստանի խորհրդմ
ներկայացված էին չորս կւսակցթյններ՝ ՀՅ Դաշնակցթյնը, Հայ ժողովրդական կսակցթյնը, սոցիալ-դեմոկրատները ﬔնշևիկներ և բոլշևիկ,
սոցիալ-հեղափոխականները էսէռներ,
ինչպես նաև ազգային փոքրամասն-

թյնների ներկայացցիչներ: Հայաստանի խորհրդի երկ պատգամավոր
անկսակցական էին: Փաստորեն, Հայաստանի խորհրդմ կային չորս կսակցական խմբակցթյններ, երեք
ազգային խմբակցթյններ և ﬔկ անկսակցական խմբակցթյն:
Հայաստանի խորհրդի խմբակցթյնները կարևոր դերակատարթյն
նեին ինչպես օրենսդիր աշխատանքմ, այնպես էլ երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականթյնը մշակել
գործմ: Սակայն քանի որ նշված խմբակցթյններից յրաքանչյրն ներ իր նպատակները, խնդիրներն 
ծրագրերը, որոնք հաճախ տրամագծորեն հակադիր էին, ապա ակնհայտ է, թե
Հայաստանի խորհրդմ ինչ անզիջմ
պայքար էր ընթանմ ցանկացած հարցի քննարկման ընթացքմ:
Հայաստանի խորհրդի պատմագիտական և քաղաքագիտական վերլծթյններմ ըստ քաղաքական կողﬓորոշﬓերի և հետապնդած նպատակների առանձնացվմ են երեք քաղաքական
ժեր՝ աջակողմյան, կենտրոնաﬔտ և
ձախակողմյան: Հայաստանի խորհրդմ ներկայացված կսակցթյններից Հայ ժողովրդական կսակցթյնն
աջակողմյան էր, ՀՀ Դաշնակցթյնը՝
կենտրոնաﬔտ, իսկ սոցիալ-դեմոկրատները և էսէռները՝ ձախակողմյան:1
Հայ ժողովրդական կսակցթյնը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմք էր համարմ մասնա1
Ɋəɸʆʏɹʌɸʍəɸʌɸʔʖɸʍʂʄʏʗʇʗɻɸʗɸʍɿʞʛɸʉɸʛɸʆɸʍ
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վոր սեփականթյնը և շկայական
հարաբերթյնները, իսկ հայկական
հարցմ դավանմ էր ծովից ծով Հայաստանի գաղափարը: Այս կսակցթյան բարձրագյն ղեկավար մարﬕնը՝
Կենտրոնական կոﬕտեն գտնվմ էր
Թիֆլիսմ, և այդպիսով, ըստ էթյան
ստեղծվմ էր կսակցթյան երկ
հատված՝ Թիֆլիսյան և Երևանյան: Այս
հանգամանքը դժվարեցնմ էր կսակցթյան երկ հատվածների ﬕասնական ղեկավարմը, և պատահական չէ,
որ շտով կսակցթյան երկ հատվածների ﬕջև առաջացան որոշակի
տարաձայնթյններ:2 Հայ ժողովրդական կսակցթյնը, ընդհանր առմամբ, բնթագրվմ է որպես ազգային
կսակցթյն, որն ընդնելով ազգային շահերի գերակայթյնը, հանդես էր գալիս հայ ժողովրդի շահերի և
իրավնքների պաշտպանթյամբ:3
ՀՅ Դաշնակցթյնը, որը կենտրոնաﬔտ էր, դավանմ էր հայթյան և
հայրենիքի պաշտպանթյան, անկախթյան և պետթյան ամրապնդման
գաղափարը: ՀՅ Դաշնակցթյնն իր
քաղաքական նպատակներով մոտ էր
Հայ ժողովրդական կսակցթյանը,
սակայն ﬕ շարք սոցիալ-տնտեսական
հարցերմ գաղափարական առմով
հարմ էր սոցիալ-դեմոկրատներին և
սոցիալիստներին:4
Հայաստանի խորհրդմ ձախակողմյան կսակցթյններ էին սոցի2
3
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ալ-դեմոկրատները՝ ﬔնշևիկ և բոլշևիկ,
ինչպես նաև էսէռները: Նրանք դավանմ էին Հայաստանի անկախթյնը
ﬔրժող, ինչպես և ընդգծված սոցիալիստական գաղափարներ: Այս կսակցթյնները բնթագրվմ են որպես
քաղաքական այնպիսի ժեր, որոնց
խորթ են եղել Հայաստան, հայրենիք,
սահման, ազատթյն, անկախթյն,
պետականթյն, ազգային մշակյթ,
ազգային բանակ և համանման այլ հասկացթյններ:5 Եթե հայ սոցիալ-դեմոկրատները եղել են վրաց ﬔնշևիկների կամակատարները և նրանց շահերն
արտահայտողները, ապա էսէռներն
արտահայտել և պաշտպանել են Ռսաստանի շահերը, բնականաբար, դեմ
լինելով Հայաստանի անկախթյանը:
Ինչպես հայ սոցիալ-դեմոկրատների,
այնպես էլ հայ էսէռների կենտրոնական
ղեկավար մարﬕնները գտնվմ էին
Հայաստանից դրս՝ Թիֆլիսմ:
Ինչ վերաբերմ է Հայաստանի
խորհրդի՝ կսակցական պատկանելիթյն չնեցող ազգային փոքրամասնթյնները ներկայացնող պատգամավորներին, ապա նրանք, բացառթյամբ
եզդի պատգամավորի, նյնպես նեին
Հայաստանի անկախթյնը ﬔրժող,
հակապետական քաղաքական դիրքորոշմ:
Հայաստանի խորհրդմ ներկայացված կսակցթյնների այս թռցիկ
վերլծթյնը վկայմ է, որ չնայած նշված ժամանակաշրջանմ Հայաստանը
գտնվմ էր ներքին և արտաքին բարդ,
ծանրագյն պայմաններմ, այնաﬔ5
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նայնիվ հավատարիմ էր ժողովրդավարթյան սկզբնքներին: Հայաստանի
խորհրդը, որպես պետական իշխանթյան բարձրագյն մարﬕն, կազմավորվել և գործմ էր ժողովրդավարթյան
սկզբնքների հիման վրա, ինչը պառլաﬔնտարիզﬕ կայացման պարտադիր
պայմաններից ﬔկն է:
Ժողովրդավարթյան սկզբնքների հիման վրա կազմավորվեց նաև Հայաստանի նոր կառավարթյնը: 1918
թվականի աշնանը Հայ ժողովրդական
կսակցթյնը ցանկթյն հայտնեց
մտնել կառավարթյան կազﬕ ﬔջ և
ՀՅ Դաշնակցթյան հետ կիսել հայրենիքի և պետթյան առջև պատասխանատվթյնը: Այդպիսի ցանկթյն նեին նաև սոցիալ-դեմոկրատները: Վերջիններս, չնենալով համապատասխան
սոցիալական բազա, փոխարենն նեին
ﬔծ ախորժակ՝ պահանջմ էին ներքին
և արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնները: Սոցիալ-հեղափոխականները էսէռները ներկայացնմ էին
իրենց պահանջները: Ի վերջո, սոցիալդեմոկրատները և էսէռները հրաժարվեցին կառավարթյան կազﬕ ﬔջ մտնելց, և նոր կառավարթյնը կազﬔցին
ՀՅ Դաշնակցթյնը և Հայ ժողովրդական կսակցթյնը: Նոր կառավարթյան կազﬕ ﬔջ մտան չորս դաշնակցական, չորս ՀԺԿ-ական և ﬔկ անկսակցական, ընդաﬔնը ինը անդամ:
Հայաստանի խորհրդը՝ երկրի սոցիալ-տնտեսական
և
քաղաքական
ծանրագյն պայմաններմ ձեռնմխ
եղավ օրինաստեղծ աշխատանքի: Հայաստանի անկախթյան հռչակմով

անհրաժեշտ էր ստեղծել օրենսդրական
բոլորովին նոր համակարգ, որը պետք է
ապահովեր երկրի իրավակարգն  օրինականթյնը, սահմաներ պետական
մարﬕնների, պաշտոնատար անձանց
և քաղաքացիների բնականոն գործնեթյան համար անհրաժեշտ երաշխիքներ: Օրենսդրական համակարգ ստեղծելը ﬔծածավալ և երկարատև ժամանակ պահանջող աշխատանք է, և այդ
պատճառով Հայաստանի խորհրդը
1918 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ընդնեց, օրենք, որի համաձայն՝ Հայաստանի տարածքմ ժամանակավորապես
պետք է գործեին նախկին ռսական
կայսրթյան, Ժամանակավոր կառավարթյան, Անդրկովկասի կոﬕսարիատի և Սեյﬕ օրենքները՝ Հայաստանի
խորհրդի փոփոխթյններով և լրացﬓերով: Հայաստանի խորհրդի այդ
օրենքով գործողթյան ﬔջ էին դրվմ
բազմաթիվ, հաճախ ﬕմյանց հակասող
օրենսդրական ակտեր, որի հետևանքով
Հայաստանմ ստեղծվմ էր օրենսդրական քաոս: Այդ օրենսդրական քաոսմ կարող էր կողﬓորոշվել ﬕայն
դատական իշխանթյան անկախ մարﬕնների համակարգը: Բնականաբար,
Հայաստանի խորհրդը 1918 թվականի դեկտեմբերին ընդնեց դատական
իշխանթյան կազմավորման համար
խիստ կարևոր ﬕ քանի օրենսդրական
ակտեր: Այդ օրենսդրական ակտերից
էր Դատական հիﬓարկթյնների
մասին օրենքը, որով Հայաստանմ
ստեղծվմ էր եռաստիճան դատական
համակարգ: Նշված օրենքով Հայաստանմ ստեղծվեցին հաշտարար դատա-
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րաններ, Երևանի շրջանային դատարանը՝ իր քաղաքական և վարչական բաժանմնքներով և դատական վճռաբեկ
դատարանը, ինչպես նաև դատական
գերագյն ատյան՝ Սենատը, որն ներ
քաղաքացիական և քրեական բաժանմնքներ: Ստեղծվեց նաև երդվյալ ատենակալների դատարան, որը քննել էր
ծանր հանցագործթյնների գործերը
և գործել էր Երևանի շրջանային դատարանին կից: Այսպիսով, Դատական
հիﬓարկթյնների մասին օրենքով
ամբող ջանմ էին Հայաստանմ իշխանթյան երեք թևերը՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանթյնները:
Ընդ որմ, իշխանթյան երեք թևերը
բաժանված էին: Այդ մասին է վկայմ
մասնավորապես այն, որ դատական
մարﬕնների՝ բարձր դիրք գրավող պաշտոնյաներին նշանակմ էր Հայաստանի խորհրդը, չնայած նախապես առաջարկվմ էր, որ նրանց նշանակի կառավարթյանը:
Հայաստանի խորհրդը, ծավալելով
օրենսդրական գործնեթյն, ընդնել է ﬕ շարք օրենքներ, որոնք ղղված
էին երկրի տնտեսթյան, սոցիալական
ոլորտի, մշակյթի և կրթթյան հարաբերթյնների կարգավորմանը: Իր
տասնամյա գործնեթյան ընթացքմ
Հայաստանի խորհրդն, ընդհանր
առմամբ ընդնել է 116 օրենք, որոնցից
կարևորներն են վերը հիշատակված դատական իշխանթյան մարﬕնների և
արդարադատթյան
իրականացման
վերաբերյալ օրենքները, ﬔնաշնորհի,
անօրինական զենքի բռնագրավման,
դպրոցների, գաղթականների խնամաøÜÜÆâ / N8 / 2018

տարթյան վերաբերյալ օրենքները և
այլ օրենսդրական ակտեր:1 Այդ օրենսդրական ակտերի ﬔջ առանձնանմ է,
հատկապես, Հայաստանի խորհրդի
կողﬕց 1919 թվականի մարտի 31-ին ընդնված՝ Հայաստանի խորհրդարանի
ընտրթյնների մասին օրենքը, որը
կարևոր քայլ էր Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ հետագա զարգացման
գործմ: Այդ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի խորհրդարանի ընտրթյնները պետք է կատարվեին ընդհանր,
ղղակի, հավասար, համամասնական
և գաղտնի քվեարկթյամբ: Հայաստանի խորհրդարանը պետք է կազմված լիներ թսն պատգամավորից: Օրենքի
համաձայն ընտրթյան իրավնք նեին Հայաստանի բոլոր բնակիչները՝ անկախ ազգթյնից, կրոնական պատկանելիթյնից և սեռից: Աﬔն ընտրող
կարող էր ընդգրկվել ﬕայն ﬔկ ընտրացցակմ: Ընտրական իրավնք
նեին Հայաստանի քսան տարին լրացած բնակիչները: Հայ գաղթականները
նյնպես նեին ընտրական իրավնք՝
առանց սահմանափակման: Ընտրել
իրավնքից զրկված էին զինվորական
ծառայթյան ﬔջ գտնվող անձինք, ինչը ապաքաղաքականացնմ էր բանակը
և զինվորականներին հեռ էր պահմ
քաղաքական գործնեթյնից: Հարկ
է նշել, որ Հայաստանի խորհրդի կողﬕց
ընդնված օրենսդրական ակտերի ﬔծ
մասը ներ ոչ թե նորմատիվ, այլ անհատական իրավական բնյթ:
Դեռևս 1919 թվականի սկզբներից
Հայաստանի խորհրդմ սր հակաս1
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թյններ էին առաջացել տարբեր քաղաքական ժերի ﬕջև, ինչը խոչընդոտմ
էր խորհրդի կողﬕց արդյնավետ գործնեթյն իրականացնելն: Այդ էր
պատճառը, որ 1919 թվականի ապրիլի
27-ին Հայաստանի խորհրդն ընդնեց օրենք՝ իրեն ﬔկ ամսով արձակրդ
տալ մասին: Այդ օրենքով Հայաստանի խորհրդի արձակրդի ընթացքմ
նրա բոլոր իրավնքները փոխանցվմ
էին կառավարթյանը: Ընդ որմ, կառավարթյանը հանձնարարվմ էր արտակարգ կարևորթյն նեցող դեպքերմ հրավիրել Հայաստանի խորհրդի
արտակարգ նիստ: Այդպես ձևավորվեց
օրենսդիր մարﬓի լիազորթյնները
գործադիր մարﬓին՝ կառավարթյանը զիջել արատավոր պրակտիկան:
Ստանալով հայաստանի խորհրդի բոլոր իրավնքները՝ կառավարթյնը
բռն գործնեթյն ծավալեց: Բավական է ասել, որ ﬔկ ամսմ՝ 1919 թվականի ապրիլի 27-ից ﬕնչև մայիսի 27-ը,
կառավարթյնն ընդնեց շրջ հարյր օրենք: Այդ օրենքների ﬔջ իրենց
կարևորթյամբ առանձնանմ էին
երկ օրենք՝ Միացյալ և անկախ Հայաստանի անկախթյան և Հայաստանի խորհրդի համալրման մասին
օրենքները: Երկրորդ օրենքով Հայաստանի խորհրդը պետք է համալրվեր
արևմտահայթյան ներկայացցիչներով: Այս օրենսդրական ակտերը սր
պայքար առաջացրեցին Հայաստանի
խորհրդի ներսմ՝ ընդվզեցին Հայաստանի ժողովրդական կսակցթյնը,
ինչպես նաև խորհրդի ձախակողմյան
թևի կսակցթյնները: Պատճառն

այն էր, որ կառավարթյնն իրեն համարմ էր Միացյալ Հայաստանի կառավարթյն, ﬕնչդեռ այն կազմված
էր բացառապես ռսահայերից, առանց
թրքահայերի: Սա դիտվմ էր որպես
պետական հեղաշրջմ: 1919 թվականի հնիսի 5-ին կայացավ Հայաստանի
խորհրդի վերջին նիստը, որտեղ ընդնվեց օրենք՝ Հայաստանի խորհրդի պարապմնքները դադարեցնել մասին:
Սակայն դա այլևս կարևորթյն չներ՝ Հայաստանը նախապատրաստվմ
էր պառլաﬔնտի նոր ընտրթյններին:
Այդ ընտրթյնների կազմակերպման
համար ստեղծվել էին կենտրոնական,
գավառական, շրջանային, քաղաքային,
գյղական և թաղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖեր:
Դեռևս 1919 թվականի մայիսին ներկայացվել և գրանցվել էին ընտրական
յոթ քաղաքական և ազգային խմբերի
ցցակներ: Ընտրթյնները պետք է
անցկացվեին ըստ ընտրական ցցակների՝ համամասնական ընտրական համակարգով: ՀՅ Դաշնակցթյնը ներկայացրել էր պատգամավորթյան 120
թեկնածների ցցակ, Հայ ժողովրդական կսակցթյնը՝ 60, էսէռները՝ 35,
քրդերը 2՝, ասորիները՝ 6, Արագածոտնի
անկսակցական գյղացիների ﬕթյնը՝ 18, թրք ազգաբնակչթյնը՝
16: Սոցիալ դեմոկրատները բոյկոտեցին ընտրթյնը և հրաժարվեցին ներկայացնել պատգամավորթյան իրենց
թեկնածների ցցակը: Հետագայմ
ընտրթյններին մասնակցելց հրաժարվեց նաև Հայ ժողովրդական կսակցթյնը: Սոցիալ դեմոկրատները
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բոյկոտեցին ընտրթյնները, քանի
որ համոզված էին, որ հաջողթյն
չեն նենալ, ﬕնչդեռ Հայ ժողովրդական կսակցթյնը ընտրթյններին մասնակցելց հրաժարվել լրջ
պատճառ չներ: Պատճառը, թերևս,
այդ կսակցթյան Երևանի և Թիֆլիսի
ղեկավար մարﬕնների ﬕջև առկա սր
հակասթյններն էին:
Ընտրթյնները կայացան 1919
թվականի հնիսի 21-23-ը: Հայաստանի օրենսդիր մարﬓի ընտրթյններմ բացարձակ հաղթանակ տարավ ՀՀ
Դաշնակցթյնը: Օրենսդիր մարﬓմ
այդ կսակցթյնը նեցավ 72 պատգամավոր, էսէռները՝ 4 պատգամավոր,
Արագածոտնի անկսակցական գյղացիական ﬕթյնը՝ ﬔկ պատգամավոր, թրք ազգաբնակչթյնը՝ երկ
պատգամավոր, եզդիները՝ ﬔկ պատգամավոր:
Հայաստանի նորընտիր օրենսդիր
մարﬕնն անվանվեց Հայաստանի
պառլաﬔնտ, որի հանդիսավոր բացմը տեղի նեցավ 1919 թվականի
օգոստոսի 1-ին: Մի քանի օր անց՝ 1919
թվականի օգոստոսի 5-ին տեղի նեցավ Հայաստանի պառլաﬔնտի առաջին պաշտոնական նիստը, որը հաստատեց պատգամավորների մանդատները, ընտրեց պառլաﬔնտի նախագահթյն: Հայաստանի պառլաﬔնտի
հաջորդ նիստմ վարչապետ ընտրվեց
Ալեքսանդր Խատիսյանը, մ հանձնարարվեց կազﬔլ նոր կառավարթյն:
Օրենսդրական գործնեթյան կազմակերպման համար Հայաստանի պառլաﬔնտն կազﬔց նաև 12 հանձնաժողով:
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Հայաստանի պառլաﬔնտի ընտրթյնները և նրա ղեկավար մարﬕնների
ձևավորմը նշանավորեցին Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ զարգացման
նոր փլը: Հայաստանի պառլաﬔնտը
ﬕապալատ էր: Նրա լիազորթյնների ժամկետը, ինչպես և Հայաստանի
խորհրդի պարագայմ, սահմանված
չէր: Հայաստանի պառլաﬔնտն ներ
անժամկետ լիազորթյններ, և նրա լիազորթյնները կարող էին դադարեցվել ﬕայն ինքնալծարման ﬕջոցով:
Հայաստանի պառլաﬔնտի ընտրթյններից հետո երկրմ վերջնականապես հաստատվեց պետական կառավարման պառլաﬔնտական ձև: Պառլաﬔնտն ընտրմ էր վարչապետ, որը
կազմմ էր կաբինետ: Վարչապետն 
իր կաբինետը հաշվետ էին պառլաﬔնտին:
Հայաստանի պառլաﬔնտմ ﬔծամասնթյն էր կազմմ ՀՅ Դաշնակցթյնը: Վերջինս իր ներքին և արտաքին քաղաքականթյնն իրականացնմ էր պառլաﬔնտի դաշնակցական
խմբակցթյան ﬕջոցով: ՀՅԴ Բյրոն,
ըստ էթյան չէր ﬕջամտմ կառավարթյան գործնեթյանը և կառավարական գործառյթներ չներ: Այդ կապակցթյամբ հարկ է նշել, որ իր 1919
թվականի սեպտեմբերի 27-ի իներորդ
համագմարմ ՀՅԴ-ն ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև կսակցական աշխատանքների կազմակերպման
հարցերին և սահմանել, որ կառավարթյան դաշնակցական անդաﬓերը ﬕաժամանակ կսակցական որևէ մարﬓի
անդամ չեն կարող լինել: Դա նշանակմ
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է, որ ՀՅԴ ղեկավար մարﬓի՝ Բյրոյի
անդաﬓերը չէին կարող լինել նաև կառավարթյան անդամ: Դա վկայմ է այն
մասին, որ ՀՅԴ-ն իսկական պառլաﬔնտական կսակցթյն էր և որդեգրել
էր ժողովրդավարական գործելակերպ:
Սակայն դաշնակցական հեղինակավոր
և ազդեցիկ գործիչներ ﬔրժմ էին այդ
գործելակերպը՝ գտնելով, որ Բյրոն
պետք է ﬕջամտի կառավարթյան գործերին: Հետագայմ ինչպես ՀՅԴ շարքերմ, այնպես էլ պառլաﬔնտի դաշնակցական անդաﬓերի շրջանմ պետական իշխանթյան կազմակերպման
վերաբերյալ աստիճանաբար ձևավորվեց երկ հակադիր մոտեցմ: Այդ մոտեցﬓերից ﬔկը պետական իշխանթյան կազմակերպման պառլաﬔնտական և ժողովրդավարական ձևն էր, մյսը՝ կսակցական-ամբող ջատիրական
ձևը, ըստ որի կառավարթյնը պետք
է անﬕջականորեն ղեկավարվի կսակցթյան և նրա Բյրոյի կողﬕց: Փաստորեն, դաշնակցական գործիչների ﬕ
մասը գտնմ էր, որ Հայաստանը պետք
է լինի իրավական պետթյն, մյս
մասը, թե հարկ եղած դեպքմ կառավարթյնը և կսակցթյնը պետք է
անտեսեն գործող օրենքները և ձեռնարկեն հեղափոխական ﬕջոցառﬓեր:
Երկրորդ մոտեցման կողﬓակիցներն
առաջարկմ էին, ըստ էթյան, հրաժարվել պետական իշխանթյան պառլաﬔնտական և ժողովրդավարական
ձևից, այսինքն, օրինականթյնը փոխարինել նպատակահարմարթյամբ:
Այս մոտեցմը խիստ վտանգավոր էր
և կարող էր հանգեցնել ընդհանրապես

պետականթյան կործանմանը և քաոսի հաստատմանը:
Եվ այսպես, ՀՅ Դաշնակցթյնը
գերիշխող էր Հայաստանի պառլաﬔնտմ, սակայն Հայաստանի առաջին
հանրապետթյնմ պառլաﬔնտարիզﬕ մասին ամբող ջական պատկերացմ կազﬔլ համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ժերին: Այդ քաղաքական ժերն, ընդհանր առմամբ
ընդդիմադիր էին ՀՅ Դաշնակցթյանը
և Հայաստանի պառլաﬔնտին: Նրանց
ﬕ մասը ոչ ﬕայն աﬔն կերպ խոչընդոտմ էր պառլաﬔնտարիզﬕ, այլև հայկական նորանկախ պետականթյան
կայացմանը: Արտախորհրդարանական
քաղաքական ժերից հայկական պետականթյան համար աﬔնավտանգավորը բոլշևիկներն էին:
Դեռևս 1919 թվականի գարնանը
Երևանմ հիﬓադրվել էր կոմնիստական երիտասարդական Սպարտակ
ﬕթյնը: Բացի այդ, 1919 թվականին
ﬕ քանի հարյր բոլշևիկ, հալածվելով Վրաստանի և Ադրբեջանի իշխանթյնների կողﬕց, ապաստանեցին
Հայաստանմ: Չնայած հակապետական գործնեթյն չծավալել իրենց
խոստﬕն, նրանք սկսեցին ակտիվ
հակահայկական գործնեթյն: 1919
թվականի սեպտեմբերին Երևանմ գմարվեց Հայաստանի կոմնիստական
կազմակերպթյնների խորհրդակցթյն, որն ստեղծեց իր կենտրոնական
ղեկավար մարﬕնը՝ Հայաստանի կոﬕտեն, որը հայտնի է Արﬔնկոմ անվամբ:
Արտախորհրդարանական մյս քա-
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Հայ ռամկավարները, որոնք արտահայտմ էին արևմտահայթյան շահերը:
Այս կսակցթյնը նյնպես, ընդհանր առմամբ ընդդիմադիր էր ՀՅ Դաշնակցթյանը:
Հայաստանի պառլաﬔնտը, իրականացնելով իր օրենսդիր գործառյթը, 1919 թվականի ընթացքմ ընդնել
է 117 օրենքներ, որոնցմ գերակշռել
են ֆինանսահարկային և բյջետային
բնյթ նեցող օրենքները: Նա ընդնել
է այդպիսի 70 օրենք: Մնացած 47 օրենքները անհատական իրավական ակտեր
են եղել: 1920 թվականի հնվար-մայիս
աﬕսներին Հայաստանի պառլաﬔնտն
ընդնել է 85 օրենք, որոնցից 52 օրենք
եղել են ֆինանսավարկային և բյջետային, իսկ 11 օրենք՝ անհատական
իրավական բնյթ են նեցել: Ընդհանր առմամբ, հայաստանի պառլաﬔնտի կողﬕց ընդնված իրավական
ակտերից ﬕայն 22 օրենքներ են ղղված եղել հասարակական հարաբերթյնների կարգավորմանը, այսինքն՝
եղել են նորմատիվ-իրավական ակտեր:1
Հայաստանի պառլաﬔնտի ընդնած
իրավական ակտերից շադրթյան են
արժանի, հատկապես, Հայաստանի
Հանրապետթյան տարածքմ երդվյալ
ատենակալների դատարան մտցնել
մասին, Պետական լեզվի մասին, Եկեղեցին պետթյնից անջատել մասին օրենքները:
1920 թվականի ապրիլի սկզբին ՀՅ
Դաշնակցթյնը, ոտնահարելով իր

ղաքական
ժը
սոցիալ-դեմոկրատ
ﬔնշևիկներն էին, որոնք փոքրաթիվ էին
և Հայաստանմ սոցիալական բազա չնեին: Նրանք որդեգրել էին ընդգծված
ինտերնացիոնալիստական և ապազգային քաղաքական ղեգիծ: Դեռևս
Հայաստանի անկախթյան հռչակﬕց
հետո Բաքվից Երևան էր տեղափոխվել սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայկական կազմակերպթյնը,
որը հայտնի է, այսպես կոչված Սպեցիֆիկներ անվամբ: Ահա այս Սպեցիֆիկները ﬕացան սոցիալ-դեմոկրատ
ﬔնշևիկներին և 1920 թվականի հնվարին ստեղծեցին Հայաստանի սոցիալդեմոկրատական բանվորական կսակցթյնը ՀՍԴԲԿ: Վերջինս, չﬔրժելով
Հայաստանի անկախ պետականթյան
գաղափարը, ներ սոցիալիստական
կողﬓորոշմ և կողﬓակից էր սոցիալդեմոկրատական գործելակերպին:
Արտախորհրդարանական ազդեցիկ
կսակցթյն էր Հայ ժողովրդական
կսակցթյնը: Այս կսակցթյնն
անխնա քննադատմ էր ՀՅԴ-ին և կառավարթյանը, պնդմ էր, թե նրանք
Հայաստանը տանմ են կործանման,
հայտարարմ էր, թե Հայաստանի
պառլաﬔնտը լեգիտիմ մարﬕն չէ: Չնայած Հայ ժողովրդական կսակցթյնն
ներ ընդգծված ընդդիմադիր կեցվածք,
այնաﬔնայնիվ, Միացյալ և Անկախ
Հայաստանի գաղափարակից էր և գտնմ էր, որ Հայաստանը պետք է լինի
իրավական, ժողովրդավարական, պառլաﬔնտական պետթյն:
Արտախորհրդարանական կսակցթյնների շարքին էին դասվմ նաև
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իսկ սկզբնքները, պառլաﬔնտի դաշնակցական
խմբակցթյնից
պահանջեց, որ գործադիր իշխանթյնը
հանձնվի ՀՅԴ Բյրոյին: Հայաստանի
պառլաﬔնտի 1920 թվականի ապրիլի
3-ի նիստմ ՀՅԴ պահանջը բավարարվեց: Բյրոյի չորս անդաﬓեր հայտնվեցին կառավարթյան կազմմ և ստացան նախարարական պորտֆելներ: Դա
առաջին ծանր հարվածն էր Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ կայացմանը:
1920 թվականի մայիսին Հայաստանը
հայտնվեց ներքաղաքական և արտաքին
քաղաքական ծանր իրավիճակներմ:
Ակտիվացան հայերի ներքին և արտաքին թշնաﬕները: Բոլշևիկները, Հայաստանի թրք բնակչթյան հետ ձեռքձեռքի տված, ապստամբթյններ էին
բարձրացնմ և կոչ էին անմ տապալել դաշնակցական կառավարթյնը:
Բոլշևիկյան Ռսաստանը խորացնմ և
ընդլայնմ էր իր համագործակցթյնը
թրք քեմալականների հետ: Հայկական
զորաﬕավորﬓերը նահանջմ էին
Արցախից և Զանգեզրից:
ՀՅ Դաշնակցթյնը, նկատի նենալով հայոց պետականթյան գլխին
կախված վտանգը, պահանջեց, որ Հայաստանմ ամբողջ իշխանթյնը անցնի իրեն: 1920 թվականի մայիսի 5-ի
նիստմ Հայաստանի պառլաﬔնտը քննարկեց իշխանթյնը ՀՅԴ-ին հանձնել հարցը և դրական լծմ տվեց:
Կառավարթյնը հրաժարական ներկայացրեց: Նոր վարչապետ ընտրվեց ՀՅԴ Բյրոյի անդամ Համազասպ
Օհանջանյանը: Վերջինս իր նոր կաբինետի կազմմ ընդգրկեց ՀՅԴ Բյրոն՝

ամբող ջապես: Հայաստանի պառլաﬔնտն այդ նիստմ որոշմ կայացրեց նաև ﬔկ ամսով արձակրդ գնալ
և պառլաﬔնտի բոլոր իրավնքները
կառավարթյանը հանձնել մասին:
Հայաստանի պառլաﬔնտը, իր գործնեթյնը դադարեցնել և ամբողջ
իշխանթյնը Բյրո-կառավարթյանը հանձնել որոշմ կայացնելով, Հայաստանմ, ըստ էթյան, հաստատեց
կսակցական ﬔնիշխանթյն: Ճիշտ
է, այդ որոշմը պայմանավորված էր
Հայաստանի ներքին և արտաքին ծանր
վիճակով՝ բոլշևիկների և թրք ազգաբնակչթյան ապստամբթյններ,
Ադրբեջանի, բոլշևիկյան Ռսաստանի
և քեմալական Թրքիայի հարձակման
վտանգ, սոցիալ-տնտեսական ծանր
պայմաններ, այնաﬔնայնիվ, նշված
որոշմամբ Հայաստանմ վերջ տրվեց
պառլաﬔնտարիզﬕն:
Հայաստանմ
կսակցական ﬔնիշխանթյան հաստատմը և պառլաﬔնտարիզﬕ վախճանը կարելի է համարել այդ ժամանակաշրջանմ հայոց պետականթյան
անկման պատճառներից ﬔկը:
Բյրո-կառավարթյնն,
անցնելով իշխանթյան գլխ, ձեռնարկեց
ﬕ շարք արտակարգ ﬕջոցառﬓեր,
որոնք ղղված էին Հայաստանի ներքին կյանքը կարգավորելն: Բյրո-կառավարթյնը Հայաստանմ հիﬓեց
արտակարգ դատարաններ, որոնց դատավճիռները պետք է հաստատեր զինվորական նախարարը: Դրանով իսկ
դատական իշխանթյնը ենթարկվեց
գործադիր իշխանթյանը, ինչը բացառմ էր դատարանների անկախթյնը:
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Պետական դավաճանթյան, ինչպես
նաև չարաﬕտ սպեկլացիայի համար
սահմանվեց մահապատիժ: Այնհետև,
օրենքով արգելվեց, նախ, պետական
ծառայողների սաբոտաժը և բանվորների սաբոտաժը, ապա այդ օրենքի գործողթյնը տարածվեց նաև հասարակական և մասնավոր հիﬓարկ-ձեռնարկթյնների ծառայողների և բանվորների
վրա:
1920 թվականի հնիսի 5-ին, երբ
լրացավ Հայաստանի պառլաﬔնտի արձակրդի ժամկետը, գմարվեց նրա
արտակարգ նիստը: Պատճառաբանելով, որ Հայաստանի ներքաղաքական
կյանքը կայացնել գործմ դեռ շատ
անելիքներ նի, Բյրո-կառավարթյնը պառլաﬔնտին առաջարկեց երկարաձգել արձակրդը: Իսկապես,
այդ ժամանակ Հայաստանի առանձին
վայրերմ թրք ազգաբնակչթյնը
շարնակմ էր ապստամբթյններ
բարձրացնել: Հայաստանի պառլաﬔնտը առանձնապես չընդդիմացավ այդ
պահանջին և ընդնեց օրենք՝ իր արձակրդը երկ ամսով երկարաձգել
մասին: Հետագայմ, երբ այդ ժամկետը
լրացավ, Հայաստանի պառլաﬔնտը նոր
օրենք ընդնեց՝ իր արձակրդը ﬕնչև
1920 թվականի հոկտեմբերի 31-ը երկարաձգել մասին:
1920 թվականի ամռանը ռսական
Կարﬕր բանակը մտք գործեց Զանգեզր և Նախիջևան, իսկ թրքական
բանակն առանց պատերազմ հայտարարել հարձակվեց Հայաստանի վրա:
Հայրենիքը հայտնվեց օրհասական վիճակմ: Հայաստանի գլխին կախված
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վտանգը համախմբեց երկրի բոլոր հասարակական-քաղաքական
ժերին,
որոնք ձգտմ էին պահպանել անկախթյնը: Բացառթյն կազﬔցին
ﬕայն բոլշևիկ կոմնիստները, որոնք
սկսեցին աշխատել հայկական կռվող
բանակը կազմալծել և Հայաստանի
պարտթյնն արագացնել ղղթյամբ: Նրանք աﬔն ինչ անմ էին, որ
հեղափոխական թրքական բանակի
զինվորները՝ հայ գյղացիների, զինվորների և բանվորների ընկերները,
Հայաստանը մաքրեն դաշնակ թալանչիներից:
Թրքական բանակը 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին արդեն գրավել
էր Կարսը և շարժվմ էր դեպի Ալեքսանդրապոլ: Երբ Հայաստանի պառլաﬔնտը 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին
վերսկսեց աշխատանքը, պառլաﬔնտը
կրկին որոշմ ընդնեց աշխատանքները ﬕնչև 1920 թվականի դեկտեմբերի
1-ը դադարեցնել և լիազորթյնները
կառավարթյանը հանձնել մասին:
1920 թվականի նոյեմբերի 7-ին ընկավ նաև Ալեքսանդրապոլը: Հայաստանի պառլաﬔնտը 1920 թվականի նոյեմբերի 11-ին գմարեց արտահերթ նիստ,
որը քննարկեց Հայաստանմ ստեղծված ռազմաքաղաքական վիճակը: 1920
թվականի նոյեմբերի 18-ին թրքերի
հետ տասնօրյա զինադադարի համաձայնթյն ձեռք բերվեց: 1920 թվականի նոյեմբերի 23-ին տեղի նեցավ Հայաստանի պառլաﬔնտի նոր արտահերթ
նիստ, որմ Բյրո-կառավարթյնը
հրաժարական ներկայացրեց, և նոր
վարչապետ ընտրվեց Սիմոն Վրացյանը:
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1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի ողջ իշխանթյնը հանձնվեց
Հայհեղկոﬕն: Հայաստանի պառլաﬔնտը և կառավարթյնը լծարվեցին,
և Հայաստանը հռչակվեց խորհրդային
հանրապետթյն: Հայաստանի առաջին հանրապետթյնն ընկավ:
Հայաստանի առաջին հանրապետթյան և նրա բարձրագյն օրենսդիր
մարﬕնների վերաբերյալ այս թռցիկ
պատմական ակնարկը հնարավորթյն է ընձեռնմ բնթագրել Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ զարգացմը և բացահայտել Հայաստանմ
պառլաﬔնտարիզﬕ առանձնահատկթյնները:
Հայաստանի առաջին հանրապետթյնմ զարգացման նախնական
փլմ պառլաﬔնտարիզﬕ գլխավոր
առանձնահատկթյնն այն էր, որ Հայաստանի խորհրդը ձևավորվել էր ոչ
թե ընտրթյնների, այլ երկրի հիﬓական քաղաքական ժերի ներկայացցչթյնն ապահովվող նշանակﬓերի
ﬕջոցով: Այսինքն՝ պառլաﬔնտը, ոչ թե
ժողովրդական, այլ կսակցական ներկայացցչական մարﬕն էր, ընդ որմ
Հայաստանի խորհրդը ներկայացնմ
էր արևելահայ քաղաքական ժերը:
Ստեղծված աշխարհաքաղաքական պայմաններմ դա ﬕակ ճիշտ լծﬓ էր:
Զարգացման նախնական փլմ
պառլաﬔնտարիզﬕ մյս առանձնահատկթյնն այն է, որ Հայաստանի
խորհրդմ ներկայացված քաղաքական
ժերի հարաբերակցթյնը չէր արտացոլմ նրանց իրական ազդեցթյնը և հեղինակթյնը Հայաստանմ:

Մասնավորապես, ձախ քաղաքական
ժերը՝ սոցիալ-դեմոկրատ ﬔնշևիկներ
և բոլշևիկներ, էսէռներ, Հայաստանմ
չնեին ո՛չ համապատասխան սոցիալական բազա, ո՛չ էլ անհրաժեշտ հեղինակթյն և ազդեցթյն:
Զարգացման այս փլմ Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ հաջորդ
բնորոշ գիծն այն է, որ Հայաստանմ
ներկայացված քաղաքական ժերի ﬔծ
մասը ղեկավարվմ էին դրսմ գտնվող իրենց կենտրոնական ղեկավար
մարﬕնների կողﬕց: Բանական է, որ
այդ մարﬕնները չէին կարող իմանալ
Հայաստանի կարիքները, ժողովրդի
ﬔջ գերակայող տրամադրթյնները,
հետևաբար, նրանք չէին կարող քաղաքական ճիշտ որոշﬓեր կայացնել:
Նախնական փլմ պառլաﬔնտարիզﬕ բնորոշ գծերից կարելի է համարել նաև այն, որ հայաստանի խորհրդմ
ներկայացված ձախ քաղաքական ժերը և ազգային փոքրամասնթյնների
ներկայացցիչները ներկայացնմ էին
օտարածին շահեր և գործմ էին Հայաստանի անկախթյնը վերացնել
 հայկական պետականթյնը կործանել ղղթյամբ: Այդպիսի գործելակերպ էին որդեգրել ինչպես սոցիալդեմոկրատ ﬔնշևիկները, բոլշևիկները և
էսէռները, այնպես էլ թրք ազգաբնակչթյան ներկայացցիչները:
Զարգացման նախնական փլմ
Հայաստանմ
պառլաﬔնտարիզﬕ
հաջորդ
բնորոշ
առանձնահատկթյնն այն է, որ պետական մարﬕնների
օրենսդիր և գործադիր գործառյթները
հստակ տարանջատված չէին: Հայաս-
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տանի խորհրդը, լինելով օրենսդիր
մարﬕն, իրականացնմ էր գործադիր
գործառյթներ, իսկ գործադիր մարﬕնը՝ կառավարթյնը, իրականացնմ
էր նաև օրենսդիր գործառյթներ:
Զարգացման այս փլմ Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ մյս առանձնահատկթյնն այն է, որ օրենսդիր
մարﬕնը՝ Հայաստանի խորհրդը, իր
լիազորթյնները զիջմ էր գործադիր
մարﬓին՝ կառավարթյանը:
Հայաստանմ պառլաﬔնտարիզﬕ
զարգացման երկրորդ փլը, որը համընկնմ է Հայաստանի պառլաﬔնտի
գործնեթյան
ժամանակաշրջանի
հետ, նի իր առանձնահատկթյնները: Հիﬓական առանձնահատկթյնն
այն է, որ ի տարբերթյն Հայաստանի խորհրդի, որը ձևավորվել էր երկրի
հիﬓական քաղաքական ժերի և ազգաբնակչթյան ներկայացցչթյնն
ապահովող նշանակﬓերի ﬕջոցով,
Հայաստանի պառլաﬔնտը ձևավորվել
էր ընդհանր, հավասար, ղղակի և
գաղտնի քվեարկթյամբ անցկացված
ընտրթյնների ﬕջոցով՝ համամասնական ընտրակարգով: Դա, անշշտ,
առաջընթաց քայլ էր: Սակայն Հայաստանի պառլաﬔնտը ժառանգել էր նաև
զարգացման նախորդ փլին բնորոշ ﬕ
շարք բացասական գծեր: Մասնավորապես, ինչպես և Հայաստանի խորհրդի
պարագայմ, Հայաստանի պառլաﬔնտի և կառավարթյան ﬕջև գործառյթների հստակ տարանջատմ չկար:
Հայաստանի պառլաﬔնտը, ինչպես Հայաստանի խորհրդը, իրականացնմ
էր գործադիր գործառյթներ, իսկ կաøÜÜÆâ / N8 / 2018

ռավարթյնը՝ օրենսդիր գործառյթներ: Բացի այդ, ինչպես և Հայաստանի
խորհրդը, Հայաստանի պառլաﬔնտը շարնակեց իր լիազորթյնները կառավարթյանը զիջել արատավոր ավանդյթը: Ավելին, Հայաստանի
պառլաﬔնտը նպաստեց երկրմ ՀՅ
Դաշնակցթյան դիկտատրայի հաստատմանը, ինչը պառլաﬔնտարիզﬕ
սկզբնքների կոպիտ ոտնահարմ էր:
Հայաստանի առաջին հանրապետթյնմ պառլաﬔնտարիզﬕ առանձնահատկթյնների մասին խոսելիս
պետք է նկատի նենալ հետևյալը:
Իհարկե, ժամանակի հեռներից կարելի է տեսնել Հայաստանմ պառլաﬔնտի և կառավարթյան գործնեթյան
թերթյնները, ցյց տալ պառլաﬔնտարիզﬕ սկզբնքների ոտնահարմները և անխնա քննադատել, ինչպես դա
անմ են որոշ պատմաբաններ, քաղաքագետներ  իրավագետներ: Սակայն
չի կարելի անտեսել, որ պառլաﬔնտարիզմը Հայաստանմ, առաջին հանրապետթյան ժամանակաշրջանմ, շատ
կարճատև կյանք է նեցել: Բացի այդ,
Հայաստանը գտնվել է աշխարհաքաղաքական և ներքաղաքական ծայրագյն
բարդ պայմաններմ, երբ դրված է եղել
հայ ժողովրդի լինել չլինել հարցը: Հենց
այդպիսի պայմաններմ ստեղծվեցին
հայրենական պառլաﬔնտարիզﬕ հիմքերը, ինչը հայ ժողովրդի հասարակական-քաղաքական կյանքմ կարևորագյն և առաջընթաց ﬕ քայլ էր:
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ՏԺՈՂԻ ԵՎ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԻ ՀԱՇՏԱՆ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
Արﬕնե Մելիքսեթյան
ՀՀ ոստիկան թյան կրթահամալիրի ակադեﬕայի
իրավագիտ թյան ֆակ լտետի քրեական իրավ նքի և
քրեաբան թյան ամբիոնի դոցենտ, ոստիկան թյան փոխգնդապետ,
իրավաբանական գիտ թյ նների թեկնած

պես քրեական գործերով ճկն, մատչելի
ﬔթոդ՝ ղղված գոյթյն նեցող վեճի
լծմանը և այդ գործընթացին կողﬔրի
ներգրավմանը, որը գնահատվմ է որպես ավանդական քրեական դատավարթյան լրացմ կամ այլընտրանք1:
Հանցանք կատարած անձի և տժողի հաշտթյան2 հիմքով անձին քրեական պատասխանատվթյնից ազատել իրավակարգավորﬓեր կան ինչպես ՀՀ քրեական օրենսգրքմ (այսհետ՝ քր. օր.), այնպես էլ՝ ՀՀ քրեական
դատավարթյան օրենսգքրմ (այսհետ՝ քր. դատ. օր.):
Համաձայն քր. օր-ի 73-րդ հոդվածի՝
ոչ ﬔծ ծանրթյան հանցանք կատարած
անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվթյնից, եթե հաշտվել է
տժողի հետ, հատցել կամ այլ կերպ
հարթել է տժողին պատճառված ﬖասը:

Տժողի և հանցանք կատարած անձի հաշտթյնն նի ﬕ շարք քրեաիրավական հետևանքներ և քրեադատավարական առանձնահատկթյններ:
Սյն հոդվածի շրջանակներմ կքննարկենք ﬕայն հաշտթյան հիմքով
քրեական հետապնդմը դադարեցնել
և քրեական պատասխանատվթյնից
ազատել հիմքերի  ընթացակարգի
առանձնահատկթյնները:
Տժողի հետ հաշտվել հիմքով հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվթյնից ազատելը համարվմ է հանցանք կատարած անձի
նկատմամբ օրենսդրի մարդասիրական
վերաբերմնքի դրսևորﬓերից ﬔկը:
Բացի այդ, քրեական պատասխանատվթյնից ազատել հիմքի նախատեսմը նպատակ նի տնտեսել պետթյան կողﬕց կիրառվող պատիժները
և բարձրացնել տժողի քրեադատավարական դերը: Տժողի և հանցանք
կատարած անձի հաշտթյան հիմքով
անձին քրեական պատասխանատվթյնից ազատելը համարվմ է նաև
ﬔդիացիայի ինստիտտի մասնավոր
դրսևորմ: Եվրոպայի նախարարների
խորհրդը ﬔդիացիան բնորոշել է որ-

1
Առավել մանրամասն տես Եվրոպայի նախարարների
կոﬕտեի 1999 թվականի «Քրեական գործերով ﬔդիացիայի մասին» հանձնարարականը:
2

Թեև ՀՀ քրեական օրենսգրքմ օգտագործմ է տժողի հետ հանացանք կատարած անձի հաշտվելը, իսկ
ՀՀ քրեական դատավարթյան օրենսգրքմ՝ հանցանք կատարած անձի հետ տժողի հաշտվելը, սակայն
դրանց ﬔջ բովանդակային տարբերթյններ չպետք
է տեսնել, քանզի համաձայն ՀՀ ճռաբեկ դատարանի
ԵԱՔԴ/0157/01/10 որոշման՝ հաշտթյնը փոխադարձ,
կամավոր բնյթ է կրմ և նշանակթյն չնի, թե
հաշտվել նախաձեռնթյնն որ կողﬕց է բխել:
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Քրեաիրավական նորﬓ իր բնյթով դիսպոզիտիվ է, այսինքն՝ վարյթն
իրականացնող մարﬓի հայեցողթյանն
է թողնված նորմը կիրառել կամ չկիրառել հանգամանքը: Պետք է նշել, որ վարյթն իրականացնող մարﬓի հայեցողթյնը սահմաններ նի, այսինքն՝ քրեական պատասխանատվթյնից ազատել կամ չազատել որոշմը պետք է լինի
օրինական և հիﬓավորված:
Քր. օր-ի 73-րդ հոդվածով նախատեսված նորմը կիրառել օբյեկտիվ
հանգամանք է համարվմ այն, որ կատարված հանցանքը պետք է լինի ոչ ﬔծ
ծանրթյան, ընդ որմ քր. օր-ի 73-րդ
հոդվածը կարող է կիրառվել ﬕ քանի
հանցանք կատարած անձի նկատմամբ,
ընդ որմ ﬕ քանի անգամ, այսինքն՝
գործող քր. օր-ով ﬔկ անձին հաշտթյան հիմքով քրեական պատասխանատվթյնից ﬕ քանի անգամ ազատել վերաբերյալ օրենսդրական արգելքը բացակայմ է3:
Ինչ վերաբերմ է ﬖասը հարթելն կամ հատցելն ղղված՝ հանցանք կատարած անձի հետհանցավոր
վարքագծին, ապա տեղին է ﬔջ բերել
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի այն իրավական դիրքորոշմը, համաձայն որի՝
եթե տժողն իրեն պատճառված ﬖասի հատցման պահանջ չի ներկայացնմ, կամ տժողն  հանցանք կատարած անձը համաձայնթյան են գալիս
ﬖասն ապագայմ հատցել մասին,
կամ տժողը զիջմ է պարտքը, կամ

պարզապես չի ցանկանմ ստանալ
իրեն պատճառված ﬖասի փոխհատցմ, ապա այդ հանգամանքը չի կարող
խոչընդոտել անձին քրեական պատասխանատվթյնից հաշտթյան հիմքով
ազատելն4:
Քրեաիրավական ասպեկտով դիտելիս՝ քր. օր-ի 73-րդ հոդվածով նախատեսված նորմը կիրառելի է բացառապես
բոլոր ոչ ﬔծ ծանրթյան հանցանքների
կապակցթյամբ, եթե արձանագրվել է
հանցանք կատարած անձի և տժողի
հաշտթյնը:
Ինչպես նշվեց՝ տժողի և հավանական հանցանք կատարած անձի հաշտթյան ինստիտտը կարգավորող
նորﬔր առկա են նաև ՀՀ քրեական
դատավարթյան օրենսգրքմ (քր.
դատ. օր-ի 33, 35 37, 183-րդ հոդվածներ): Քր. դատ. օր-ի 33-րդ հոդվածի
համաձայն, ելնելով հանցագործթյան
ծանրթյնից և բնյթից, քրեական
հետապնդﬓ իրականացվմ է հանրային և մասնավոր կարգով: Մասնավոր հետապնդման գործերի շրջանակը
նախատեսված է քր. դատ. օր-ի 183-րդ
հոդվածով, համաձայն որի, այդ գործերը
հարցվմ են ոչ այլ կերպ, քան տժողի բողոքի հիման վրա, և կասկածյալի
կամ ﬔղադրայի կամ ամբաստանյալի
հետ նրա հաշտվել դեպքմ ենթակա
են կարճման: Մասնագիտական գրականթյան ﬔջ նշված դատավարական
կարգավորման առանձնահատկթյնը
բացատրվմ է ﬕ կողﬕց հասարակական նվազ վտանգավորթյան գործերի

3 Պետք է նշել, որ ի տարբերթյն գործող քրեական
օրենսգրքի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծով տժողի և հանացանք կատարած անձի հաշտթյան հիմքով
քրեական պատասխանատվթյնից կարող է ազատվել
ﬕայն առաջին անգամ հանցանք կատարած անձը:
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4
Տե´ս Աշոտ Բաբայանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի 2011 թվականի որոշմը:
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ՀՀ քրեական դատավարթյան օրենսգրքմ 2017 թվականին կատարված օրենսդրական փոփոխթյններից
հետո:

կարող պաշտպանել իր իրավնքները,4
x ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերմ:
Քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդվածը հնարավորթյն է տալիս, ի թիվ այլ հիմքերի, չիրականացնել քրեական հետապնդմ, կարճել քրեական գործի վարյթը
և դադարեցնել քրեական հետապնդմը, եթե քր. օր-ի 73-րդ հոդվածի համաձայն հանցանք կատարած անձը հաշտվել է տժողի հետ:
Քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդվածով
նախատեսված հանցագործթյնների
սﬓասիրթյնն ըստ ծանրթյան
աստիճանի փաստմ է, որ հանցանք
կատարած անձը և տժողը կարող են
հաշտվել ինչպես ոչ ﬔծ ծանրթյան
հանցանքների, այնպես էլ ﬕջին ծանրթյան հանցանքների դեպքմ:
Հնարավոր է իրավիճակ, որ մասնավոր ﬔղադրանքի գործերով ոչ ﬔծ
ծանրթյան հանցանք կատարած անձը և տժողը հաշտվեն ﬕմյանց հետ:
Նման իրավիճակներմ իրավակիրառը
կանգնմ է երկընտրանքի առաջ՝ կիրառել քր. օր-ի 73-րդ հոդվածով նախատեսված դիսպոզիտիվ նորմը, թե՝
քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածով նախատեսված իմպերատիվ նորմը: Այս առմով առանցքային նշանակթյն նի
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշմը,
որը կայացվել է Տիգրան Առաքելյանի
վերաբերյալ 2016 թվականին, ըստ որի,
քր. օր-ի 73-րդ հոդվածը վերաբերմ է
հանրային ﬔղադրանքի գործերով ոչ
ﬔծ ծանրթյան հանցանքներին, և այդ
դեպքմ անձին քրեական պատասխա-

3
Տե´ս Գևորգ Կլեկչյանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի որոշմը:

4
Տե´ս Արﬔն Աբրահամյանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի 2008 թվականի որոշմը:

քննթյան ընթացակարգը պարզեցնել
հանգամանքով, մյս կողﬕց՝ տժողին
դատավարական լրացցիչ հնարավորթյններ տալ ակտիվ գործնեթյամբ1:
Քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածից
բխմ է, որ մասնավոր հետապնդման
գործերով քրեական գործը չի կարող
հարցվել, իսկ հարցված քրեական
գործի վարյթը ենթակա է կարճման
կասկածյալի, ﬔղադրյալի կամ ամբաստանյալի հետ տժողի հաշտթյան
դեպքմ: Նման պարագայմ մասնավոր ﬔղադրանքի գործերով գոյթյն
նեն հետևյալ բացառթյնները.
x դատախազն իրավաս է մասնավոր հետապնդման գործերով ընտանիքմ
բռնթյան դեպքով հարցել քրեական
գործ անկախ տժողի բողոքից, և տվյալ
գործով քրեական հետապնդմը չի դադարեցվմ տժողի և ﬔղադրյալի հաշտթյան հիմքով,2
x մասնավոր հետապնդման գործերով տժողի բողոքի բացակայթյան
դեպքմ քրեական գործ չի կարող չհարցվել, եթե դրա դեմ առարկմ է հավանական հանցանք կատարած անձը,3
x քրեական գործի հարցմը
պետք է կատարվի ընդհանր հիմնքներով, եթե մասնավոր հետապնդման
գործերով անձը, մ իրավնքները
խախտվել են, անօգնական վիճակի կամ
այլ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով չի
1
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետթյան քրեական դատավարթյն, Հատկ մաս, Երևան ԵՊՀ հրատ.
2010թ., 27 էջ:
2
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նատվթյնցից ազատել պրոցեսալ
նորմը քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդվածն
է, իսկ քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդվածը
վերաբերմ է մասնավոր ﬔղադրանքի
գործերին, որի դեպքմ անձը քրեական
պատասխանատվթյնից ազատվմ
է, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդմը դադարեցվմ է 35-րդ հոդվածի
1-ին մասի 5-րդ կետի ժով:
Թեև վճռաբեկ դատարանի վերոնշված որոշմամբ որոշակի հստակթյն
մտցվեց քրեաիրավական և քրեադատավարական նորﬔրի մրցակցթյան
դեպքմ, սակայն ստացվմ է ﬕ իրավիճակ, որ երկրորդ դեպքմ քրեադատավարական նորﬕ կիրառմը զրկ է
քրեաիրավական հիմքից5:
Իրավական հետևանքների առմով
թե´ քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդվածը և
թե´ քր. դատ. օր-ի 35-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 5-րդ կետը համարվմ են քրեական պատասխանատվթյնից ազատել ոչ արդարացնող հիմքեր, հետևաբար հավանական հանցանք կատարած
անձը չի կարող ռեաբիլիտացիայի իրավնք ստանալ: Կարևոր է, որպեսզի
ճիշտ կիրառվի համապատասխան նորմը, քանի որ այն կարող է «վիճարկվել»
շահագրգիռ անձի կողﬕց, բացի այդ

քրեական օրենքի ոչ ճիշտ կիրառմը, ինչպես նաև քրեադատավարական
օրենքի էական խախտմը համարվմ
են դատական սխալներ, որոնք կարող
են հիմք հանդիսանալ դատական ակտի
բեկանման կամ փոփոխման համար (քր.
դատ. օր-ի 395-րդ հոդված):
Իրավակիրառ
պրակտիկայմ
կարևորվմ է նաև այն ժամանակային
հատվածի հստակ սահմանմը, որի
ժամանակ տեղի նեցած հաշտթյնը
կարող է հիմք հանդիսանալ անձին քրեական պատասխանատվթյնից ազատել համար:
Քր. դատ. օր-ի 183-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն տժողի և կասկածյալի, ﬔղադրյալի կամ ամբաստանյալի
հաշտթյնը հնարավոր է ﬕնչև դատարանի՝ խորհրդակցական սենյակ
գնալը: Այսինքն՝ հաշտթյնը հնարավոր է քրեական գործ հարցելց6 ﬕնչև
դատարանի՝ խորհրդակցական սենյակ
գնալը: Ի տարբերթյն քր. դատ. օրի՝ քր. օր-ով սահմանված չէ, թե որ պահից և ﬕնչև երբ հանցանք կատարած
անձը կարող է հաշտվել տժողի հետ
և ազատվել քրեական պատասխանատվթյնից: Քրեաիրավական և քրեադատավարական նորﬔրի վերլծթյնը ցյց է տալիս, որ հանցանք կատարած անձը կարող է հաշտվել տժողի

5
Հատկանշական է, որ քր. օր-ի նախագիծը քրեական
պատասխանատվթյնից ազատելը գլխմ առանձնացնմ է բողոքից հանցագործթյնից տժած անձի
հրաժարվելը, համաձայն որի՝ հանցագործթյնից տժած անձի բողոքի հիման վրա հարցվող քրեական հետապնդման դեպքմ՝ հանցագործթյնից տժած անձի, նրա շահերի պաշտպանթյան պարտականթյն
նեցող անձի կողﬕց բողոքից հրաժարվել դեպքմ
հանցանք կատարած անձն ազատվմ է քրեական պատասխանատվթյնից: Նախագծով սահմանված է նաև
հանցագործթյնների այն սպառիչ ցանկը, որով նախատեսված հանցանք կատարած անձը կարող է ենթարկվել
քրեական պատասխանատվթյան ﬕայն հանցագործթյնից տժած անձի բողոքի հիման վրա:

øÜÜÆâ / N8 / 2018

6
Հարցված քր. գործը պարտադիր է, քանի որ որպես
հիմք դրվմ է տժողի և կասկասյալի, ﬔղադրյալի, ամբաստանյալի հաշտթյան, իսկ հաշտթյան սբյեկտները նման կարգավիճակ ձեռք են բերմ ﬕայն քրեական
գործի հարցﬕց հետո: Բացառթյն է կազմմ ﬕայն տժողը, քանի որ համաձայն Վճռաբեկ դատարանի
ՎԲ/ 73/08 որոշման 2008թ. քր. դատ. օր-ի 183 հոդվածմ
որտեղ նշվմ է, որ մասնավոր հետապնդման գործերով
հարցվմ են տժողի բողոքի հիման վրա, տժող եզրյթը պետք է հասկանալ ավելի լայն, այսինքն այն անձը,
դիմողը, որի իրավքնները խախտվել են:
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քմ (քր. օր-ի 76-ից 81-րդ հոդվածներ)
բացակայմ է տժողի և հանցանք կատարած անձի հաշտթյնը1: Իսկ քր.
դատ. օր-ով սահմանված իրավակարգավորﬓերի համաձայն՝ օրինական
ժի ﬔջ մտած դատավճռով անձը կարող
է ազատվել պատժից ﬕայն սահմանված
բացառիկ վերանայման դեպքերմ, որտեղ ևս բացակայմ է տժողի կամ դատապարտյալի հաշտթյնը որպես նոր
կամ որպես նոր երևան եկած հանգամանք
համարելը: Կարելի է եզրակացնել, որ քր.
օր-ի 73-րդ հոդվածի ժով անձը կարող է
ազատվել քրեական պատասխանատվթյնից ﬕնչև ﬔղադրական դատավճռի
ժի ﬔջ մտնելը:
Տժողի և հանցանք կատարած անձի հաշտթյնը որոշակի յրահատկթյն նի, երբ տժողի 14 տարին
լրացած չէ, քանի որ 14 տարին չլրացած անձը համարվմ է անգործնակ,
հետևաբար, նա չի կարող հաշտթյան
վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնել քրեական պատասխանատվթյնից ազատել համար: Ըստ օրենսդրի տրամաբանթյան՝ 14 տարին չլրացած տժողների հաշտվելը հանցանք կատարած
անձի հետ, չի կարող հիմք հանդիսանալ
քրեական
պատասխանատվթյնից
ազատել համար, քանի որ այդ տարիքային խմբի անձինք հանցագործթյան

հետ ﬕնչև քրեական գործ հարցելը,
այսինքն՝ պետք չէ քրեական գործ հարցվի, անձը ճանաչվի տժող, քանի
որ քրեաիրավական առմով տժողը
ավելի լայն հասկացթյն է, քան քրեադատավարական առմով տժողը,
հետևաբար ﬕնչև քրեական գործ հարցելը նյթերի նախապատրաստման
ընթացքմ ևս հանցանք կատարած
անձը կարող է հաշտվել տժողի հետ,
բացի այդ, քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ քր. օր-ի 73-րդ հոդվածով
նախատեսված դեպքմ դատախազը,
ինչպես նաև դատախազի համաձայնթյամբ քննիչը կարող են քրեական գործ
չհար ցել (ընդգծ մը ﬔրն է՝ Ա. Մ) և
քրեական հետապնդ մ չիրականացնել
(ընդգծ մը ﬔրն է՝ Ա. Մ): Օրենսդրական
մակարդակով հստակեցման կարիք նի, թե ﬕնչև որ պահը հանցանք կատարած անձը կարող է հաշտվել տժողի
հետ և ազատվել քրեական պատասխանատվթյնից քր. օր-ի 73-րդ հոդվածի
հիմքով: Եթե ընդնենք, որ պատիժը
համարվմ է քրեական պատասխանատվթյան իրացման ձև, կարելի է եզրակացնել, որ հանցանք կատարած անձը կարող է հաշտվել տժողի հետ նաև
այն պահին, երբ կա օրինական ժի ﬔջ
մտած դատավճիռ, և անձը կրմ է պատիժ: Սակայն քր. օր-ի համակարգային
սﬓասիրթյնը ցյց է տալիս, որ
քրեական
պատասխանատվթյնից
ազատելը և պատժից ազատելն ինքնրյն, տարբեր քրեաիրավական ինստիտտներ են և հետևաբար, տարբեր են
նաև դրանցից ազատել հիմքերը, ընդ
որմ պատժից ազատել հիմքերի շար-

1
Որոշ երկերերի օրենսդրթյան ﬔջ նախատեսված է
տժողի ներմը որպես հանցանք կատարած անձին
պատժից ազատել հիմք, օրինակ Արգենտինա, Անդորրա, Վենեսելա, Իսպանիա, Մեքսիկա, Նիկարագա,
Պանամա, Սալվադոր: Մեղադրյալի ներմը համարվմ է
մսլմանական իրավնքի ավանդական իստիտտներից ﬔկը, ըստ որի Մարգարեն տժող կողﬕն առաջարկմ է ընտրել մահապատիժ, հանցագործի ներմ կամ
արյան դիմաց փողհատցմ (Դայա): Այս մասին առավել
մանրամասն տե՛ս Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право.
Вопросы теории и практики. – М., 1986. – էջ 193-194:
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զոհ լինել դեպքմ չեն կարող գիտակցել իրենց շահը հանցանք կատարած
անձին քրեական պատասխանատվթյան ենթարկել կամ չենթարկել
հարցմ, և նման իրավակարգավորմը
լրացցիչ երաշխիք է այդ խոցելի տարիքային խմբի անձանց իրավնքների
և շահերի պաշտպանթյան համար:
Ստացվմ է ﬕ իրավիճակ, որ նյնիսկ
14 տարին չլրացած տժողի շահերից
բխել դեպքմ (օրինակ, երբ հանցանք
կատարած անձը նրա ծնողն է) հաշտթյան հիմքով հանցանք կատարած
անձը չի կարող ազատվել քրեական
Մինչդեռ
պատասխանատվթյնից:
ՀՀ Սահմանադրթյան 37-րդ հոդվածի համաձայն երեխան իրավնք նի
ազատ արտահայտել իր կարծիքը, որը
երեխայի տարիքին և հասնթյան մակարդակին համապատասխան հաշվի է
առնվմ իրեն վերաբերող հարցերմ:
Երեխային վերաբերող հարցերմ նրա
շահերը պետք է առաջնահերթ շադրթյան արժանանա:
Միևնյն ժամանակ Սահմանադրթյնը որևէ տարիքային սահմանափակմ չի նախատեսմ և ﬕաժամանակ
պարտադրմ է տարբեր շահերի առկայթյան դեպքմ առաջնահերթթյնը
տալ երեխայի շահերին2:
Թեև քրեաիրավական3, քրեադա-

տավարական, քաղաքացիաիրավական
նորﬔրը հնարավթյն չեն տալիս սահմանադրական նորﬕ կենսագործնեթյանը, այնաﬔնայնիվ, ՀՀ Սահմանադրթյան 3-րդ հոդվածի համաձայն
Սահմանադրթյան դրյթները գործմ
են անﬕջականորեն, և իրավակիրառ
պրակտիկան պետք է առաջնորդվի այդ
դրյթով4:
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ
տժողի և հանցանք կատարած անձի
հաշտթյան հիմքով քրեական պատասխանատվթյնից ազատել քրեաիրավական և քրեադատավարական նորﬔրի ﬕջև առաջին հայացքից թվացող
հակասթյնը բացակայմ է: Կարծմ
ենք, որ օրենքի՝ որոշակիթյան նկատառﬓերից ելնելով, առավել կարևորվմ է դրանց հստակ սահմանազատմը, ինչպես նաև տժողի և հանցանք
կատարած անձի հաշտթյան ոլորտի
առավել կատարելագործմը, մասնավորապես, մանրամասն կարգավորման
անհրաժեշտթյն նի հաշտթյան
հիմքով քրեական պատասխանատվթյնից ազատելը հանցակցթյան դեպքմ, հանցանք կատարած անչափահաս
անձի և անչափահաս  անգործնակ
տժողի դեպքմ, ﬕ քանի տժողների
դեպքմ, տժողի կամ հանցանք կատարած անձի մահվան դեպքմ և այլն:

2
ՄԱԿ-ի երեխայի իրավնքների կոﬕտեն, անդրադարձ
կատարելով երեխայի լավագյն շահերի ապահովմանը,
2013թ. արձանագրել է, որ բոլոր երկրները պարտավոր
են երաշխավորել, որպեսզի երեխայի լավագյն շահերն
առաջնահերթթյան կարգով հաշվի առնվեն նրա վերաբերյալ որոշմ կայացնելիս՝ ինչպես դատարանների,
վարչական մարﬕնների, այնպես էլ իրավակարգավորման գործընթացմ:

խանգարման, տկարամտթյան կամ մտավոր զարգացման ﬔջ հետ ﬓալ հետևանքով լրիվ կամ մասնակիորեն
զրկված է իր դեմ ղղված հանցագործթյան բնյթն 
հետևանքները գիտակցել կամ իր վարքագիծը ղեկավարել հնարավորթյնից, ապա նրա դեմ ղղված հանցանք կատարած անձը չի կարող հաշտթյան հիմքով
ազատվել քրեական պատասխանատվթյնից:
4
Այս հարցին առավել մանրամասն անդրադաձել է ՀՀ
սահմանադրական դատանանն իր 2016 թվականի ՍԴՈ
1333 որոշման ﬔջ:

3

ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծմ ղղակիորեն նախատեսված է հետևյալը՝ եթե հանցագործթյնից տժողը՝ տասնչորս տարին չլրացած անձ է կամ հոգեկան
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ՔՆՆԻՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Հակոբ Ղարախանյան
Իրավաբանական գիտթյնների թեկնած,
Արդարադատթյան առաջին դասի խորհրդական,
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

Յրաքանչյր
մասնագիտթյն
բնթագրվմ է ﬕ շարք հատկանիշներով, որոնցով էլ այն տարբերվմ է
մյսներից։ Դրանց թվմ կան գլխավոր հատկանիշներ, որոնք սահմանմ
են մասնագիտական գործնեթյան
բնյթն  առանձնահատկթյնը։
Իր առջև դրված խնդիրները լծել
համար քննիչը նախ և առաջ պետք է նենա խորը մասնագիտական ղղվածթյն։ Դրա հիﬓական մասն է կազմմ իր մասնագիտթյան նկատմամբ
ﬔծ հետաքրքրթյնը, իր` պետական
ﬔծ նշանակթյան աշխատանքի գիտակցմը1։
«Քննիչի մասնագիտթյնը» գրքմ
նշել եմ ռս իրավաբան Կվաչևսկ այն
կարծիքի մասին, որ քննթյնն արվեստ է, որին տիրապետմ են կամ չեն
տիրապետմ, անհնար է այն սովորել,
քննիչ կարելի է ծնվել, բայց անհնար է
դառնալ2:
Տեսակետն ինչ խոսք ծայրահեղական է, սակայն իր ﬔջ պարնակմ է
1

ˌ̵̶̨̛̦̌̏ʧ͘ʧ͕͘˓̸̵̡̨̨̛̛̛̛̬̖̭̪̭̣͕̔̌́̐́ʺ͕͘ϮϬϬϯ͕
̭̯̬͘ϭϮϭ͘
2
ʶ̸̡̛̖̭̜̏̌̏ ʤ͘ʤ͘ ʽ̍ ̨̨̨̱̣̦̥̐̏ ̨̛̛̪̬̖̭̣̖̦͕̔̏̌ ̨̔Ͳ
̛̛̦̦̌̚ ̛ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̥̔̏̌̽   ̨̛̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌ ̪̬̖̭̯̱Ͳ
̛̪̣̖̦̜͘ˁʿ̍͘ϭϴϲϲͲϭϴϳϬ̸͕͘ϭͲϯ͕̭̯̬͘Ϯϭϯ͘
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ճշմարտթյան հատիկ այնքանով, որքանով որ մարդիկ նեն բնածին, այսինքն ժառանգական որոշ հատկանիշներ, որոնք կարող են օգտակար լինել
քննիչի աշխատանքմ, առանց լրացցիչ փորձառթյան կամ սման։ Սակայն սա չի նշանակմ, որ որևէ հատկանիշ չնեցող անձը չի կարող այն
ձեռք բերել կյանքի ընթացքմ։
Այս առթիվ Ա.Ռ.Ռատինոﬖ իրավացիորեն կարծմ է, որ չի կարելի
ժխտել բնածին, իսկ երբեﬓ էլ մարդ
ժառանգական առանձնահատկթյնները՝ նախադրյալները, որոնց հիման
վրա զարգանմ են որոշ ընդնակթյններ: Բայց վերջիններս չեն բխմ
ղղակիորեն նախադրյալներից, այլ
տարբեր կերպ են ձևավորվմ կյանքի,
դաստիարակթյան և սցման պայմաններմ, իսկ բարոյական որակները
նախադրյալներ չեն նենմ: 3
Հայտնի է, որ անհատի ձևավորման
գործընթացմ ազդեցթյն նեն
երեք գործոն` ժառանգականթյնը
(գենետիկան), ընտանիքը և ﬕջավայրը։ Որոշակի ժառանգական առանձ3

ˀ̨̛̯̦̌̏ʤ͘ˀ͘ˁ̵̨̨̨̛̛̱̖̦̪̭̣̣̭̣̖̯̖̣̖̜͕̔̍̌́̐́̔́̔̏̌
ʺ͘ϮϬϬϭ͕̭̯̬͘ϴϮ
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այդ ﬕջավայրմ, բնականաբար ավելի
քիչ ճիգեր գործադրելով կդառնա որակյալ մասնագետ, քան մյսները։ Այնինչ
նյն որակական մակարդակին հասնել համար րիշ տվյալներ նեցող անձից կպահանջվի ավելի երկար ժամանակ  բավականին ջանք։
Վստահորեն կարող եմ նշել, որ ծնողներն իրենց կենցաղավարթյամբ են
դաստիարակմ զավակներին և կոնկրետ ջանքեր գործադրելը զավակին
դաստիարակել համար, ﬔծ տարբերթյն չի կարող նենալ արդյնքի
հարցմ։ Կենցաղավար+թյան մասնակից լինելն ինքնին դաստիարակ+թյ+ն է։ Որևէ անձի տեսակը չպետք է
զարմացնի, եթե առերևյթ հակասմ է
ծագﬓաբանթյանը, այն ղղակիորեն արգասիքն է վերոհիշյալ երեք իրավիճակների համապատասխան կոմբինացիայի։
Ընդ+նակ+թյ+նները անձի բավարար կայն
հատկթյններն 
առանձնահատկթյններն են, որոնք
պայմանավորմ են սցման և կատարելագործման հաջողթյնը գործնեթյան որոշակի տեսակմ: Սովորաբար տարբերակմ են ընդհանր և
հատկ ընդնակթյններ:
Ընդհան+ր
ընդ+նակ+թյ+նները անձի զարգացման բարձր մակարդակն է՝ բարձր աշխատնակթյնն
 աշխատասիրթյնը, մտքի դրական
հատկանիշները, լավ հիշողթյնը,
հարստ երևակայթյնը, սր դիտողականթյնը:

նահատկթյններ կրող անձը դրան
համապատասխան կամ անհամապատասխան ընտանիքմ  ﬕջավայրմ
ﬔծանալով, կարող է զարգացնել դրանք
կամ ընդհակառակը։ Ժառանգականթյնն այլևս գիտականորեն ապացցված անհերքելի իրողթյն է։
Այս ելակետն նենալով, կարելի է դիտարկել դեպքերի զարգացմը հետևյալ
ներքոհիշյալ տարբերակներով։
Որևէ ժառանգական հատկանիշի
կրողը կարող է.
1. Դաստիարակվել այդ ժառանգթյնը կրող ընտանիքմ և ապրել 
գործել նմանօրինակ ﬕջավայրմ,
2. Դաստիարակվել այդ ժառանգթյնը կրող ընտանիքմ, բայց հետագայմ ապրել  գործել այլ ﬕջավայրմ,
3. Դաստիարակվել այդ ժառանգթյնը չկրող ընտանիքմ և ապրել 
գործել իր ժառանգականթյանը նմանօրինակ ﬕջավայրմ,
4. Դաստիարակվել այդ ժառանգթյնը չկրող ընտանիքմ և ապրել 
գործել այլ ﬕջավայրմ։
Նշված իրավիճակներից յրաքանչյրը կարող է կամ խթանել կամ խոչընդոտել որևէ ժառանգական հատկանիշի
զարգացմանը։ Փաստ է, որ իր ոլորտմ
հաջողթյններ նեցող մասնագետի`
օրինակ բժշկի կամ իրավաբանի զավակը լինելով ծնողի գենետիկայի կրողը,
դաստիարակվելով իր կենսաբանական
ծնողների ընտանիքմ և նյն մասնագետը դառնալով, ապրելով  գործելով
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Հատ+կ ընդ+նակ+թյ+նները լավ
զարգացած առանձին հոգեկան հատկանիշներն են, ինչպես օրինակ գյների բազմաթիվ երանգների տարբերակել նակթյնը նկարիչների մոտ,
առանձին ձայների նրբթյնները լսել կարողթյնը` երաժշտի մոտ։
Քննչական աշխատանքը պատկանմ է գործնեթյան այն տեսակներին, որոնցմ հաջողթյնը և ﬔծ
նվաճﬓերը առավել կապված են
ավելի շատ անձի ընդհանր բարձր
զարգացման, քան հատկ ընդնակթյնների հետ1:
Քննիչ լինել համար չեն պահանջվմ որևէ հատկ բնածին նախադրյալներ: Այն բոլոր ընդնակթյնները,
որոնք անհրաժեշտ են այդ աշխատանքմ, ձեռքբերովի են: Այդ գործնեթյան նկատմամբ անընդնակթյնը
պայմանավորված է ոչ թե նախադրյալների բացակայթյամբ, այլ դաստիարակթյան և զարգացման ﬕջավայրի
առանձնահատկթյններով, որի ընթացքմ չեն ձևավորվել անհրաժեշտ
որակները:
Գրականթյան ﬔջ հանդիպմ է
նյնիսկ ասվածին հակառակ տեսակետ
այն մասին, որ խոլերիկ և ﬔլանխոլիկ
խառնվածքով անհատները հակացցված են դատաքննչական աշխատանքի
համար2։
Կարծմ եմ, որ կարելի է ընդաﬔնը
1

 ʤ͘ʧ͘ ʶ̨̣̖͕̏̌̏ ʦ͘ʻ͘ ʺ̛̭̺̖́̏͘ ʿ̵̸̡̛̛̛̭̖̭̖
̸̨̨̨̨̡̛̭̖̦̦̭̯̖̣̖͕̯̍̏̌͘//͘ˁ̨̨̨̛̪̭̦̭̯̍͘ʸ͕͘ϭϵϲϬ͕̭̯̬͘
ϲϰͲϲϱ͘
2
 ʶ̵̨̨̨̛̛̛̱̬̭̭̱̖̦̜̪̭̣̔̍̐͘ʥ̵̱̬̖̭̯͕̌ϭϵϱϳ͕̭̯̬͘ϲϮϭ͘
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խոսել նախընտրելի խառնվածքի մասին, բայց ոչ թե կատեգորիկ կերպով
հերքել որևէ տեսակի ընդնելի լինելը։
Քննիչի խառնվածքի հատկթյնները
դրական են լինմ ﬕ դեպքմ, բացասական՝ մյսմ: Նախաքննթյան այս
կամ այն իրավիճակմ խառնվածքի
բացասական հատկթյնները փոխհատցվմ են դրական, չեզոքացվմ
են
համապատասխան
հմտթյններով և սովորթյններով: Մարդ
խառնվածքը կարելի է սանձել և ենթարկել բնավորթյանը:
Խառնվածքը անձի անհատական
առանձնահատկթյնների
ամբողջթյնն է, որը բնթագրմ է նրա
գործնեթյան  վարքի դինաﬕկ
(շարժընթացիկ) և հզական կողﬔրը։
Խառնվածքի հիﬓական բաղադրամասերն են ընդհանր հոգեբանական
ակտիվթյնը, շարժողթյնը և հզականթյնը։ Դրանից են կախված
հոգեկան գործընթացների առաջացման
արագթյնը և կայնթյնը, գործնեթյան և վարքի տեմպն  ռիթմը,
հոգեկան գործընթացների ինտենսիվթյնը։
Խառնվածքը կարող է հիմք ծառայել
քննիչի աշխատանքի անհատական ոճի
մշակման համար։ Մի դեպքմ քննիչն
իր հոգեկանը կարող է հարմարեցնել
աշխատանքի պայմաններին, իսկ մյս
դեպքմ՝ աշխատանքի պայմաններն իր
հոգեկան առանձնահատկթյններին:
Տեղին է հիշատակել, որ դետեկտիվ
գրականթյան առավել վառ հերոսները, ովքեր այդքան անհատական էին
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իրենց քննչական վարպետթյամբ,
նեին ﬕանգամայն տարբեր խառնվածքներ՝ Կոնան Դոյլի Շերլոկ Հոլմսը
խոլերիկ էր, Ագաթա Քրիստիի Էրքյ+լ
Պ+արոն` սանգվինիկ, Էդգար Ալան
Պոի Օգյ+ստ Դյ+պենը` ﬔլանխոլիկ, իսկ Ջիլբերտ Չեստերտոնի Հայր
Բրա+նը` ֆլեգմատիկ։
Հարկ եմ համարմ ներկայացնել
խառնվածքի տեսակները.

լերիկի գործողթյնները պոռթկն
են, կտրկ։ Նա աչքի է ընկնմ բարձր
գրգռվածթյամբ և հզականթյամբ։
Հոգեկան հավասարակշռթյնը ձեռք
է բերմ ﬕայն առավել լարված գործնեթյան ընթացքմ։ Խառնվածքի
այս տեսակի դրսևորﬓերը կախված
են անձի ղղվածթյնից` սկսած նախաձեռնողականթյնից,
եռանդնթյնից, սկզբնքայնթյնից, վերջացրած դյրագրգռթյամբ և աֆեկտիվթյամբ` գերզգայնթյամբ։ Այս
խառնվածքի հիմքմ ընկած է բարձրագյն նյարդային գործնեթյան ժի,
անհավասարակշռվածթյան և ընդգծված շարժնթյան զգակցմը։ Այս
խառնվածքը բնթագրվմ է որպես
անզ+սպ տիպ։
Ֆլեգմատիկ
Որպես կանոն, խառնվածքի այս
տեսակը դրսևորվմ է դանդաղկոտթյան, կայնթյան, հզական վիճակների թյլ արտահայտման ﬔջ։ Վարքի
նոր ձևերը նրա մոտ ձևավորվմ են
դանդաղ, սակայն կայն կերպով։ Սովորաբար ֆլեգմատիկը հանգիստ է և
հավասարակշիռ, հազվադեպ է հնից
դրս գալիս, հակված չէ աֆեկտների։
Կախված պայմաններից` ֆլեգմատիկի
մոտ ﬕ դեպքմ կարող են ձևավորվել
դրական գծեր, օրինակ` տոկնթյն,
խորամտթյն, համբերթյն և այլն,
մյս դեպքմ` անտարբերթյն շրջապատի նկատմամբ, դանդաղաշարժթյն, ծլթյն, կամազրկթյն։
Խառնվածքի այս տեսակի հիմքմ ըն-

Սանգվինիկ
Սովորաբար
սանգվինիկը
բնթագրվմ է շարժնթյամբ, տպավորթյնները արագ փոփոխել հակմով, հաղորդակցմամբ և կարեկցանքով։
Նա արագ հարմարվմ է նոր պայմաններին, հեշտթյամբ մտերմանմ է
մարդկանց հետ։ Զգացմնքները նրա
մոտ դյրին կերպով առաջանմ և
փոփոխվմ են։ Դիմախաղը հարստ
է, շարժն, արտահայտիչ։ Լրջ նպատակների բացակայթյան դեպքմ
սանգվինիկի մոտ ձևավորվմ են մակերեսայնթյն և անկայնթյն։
Խառնվածքի այս տեսակի հիմքմ ընկած է բարձրագյն նյարդային գործնեթյան ժի, հավասարակշռթյան և
շարժնթյան զգակցմը։ Այն բնթագրվմ է որպես +ժեղ տիպ։
Խոլերիկ
Խառնվածքի այս տեսակը դրսևորվմ է բռն հյզերի, տրամադրթյան
կտրկ փոփոխթյնների, անհավասարակշռվածթյան և արտահայտված
ընդհանր շարժնթյան ﬔջ։ Խո-
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կած է բարձրագյն նյարդային գործնեթյան ժի, հավասարակշռվածթյան, իներտթյան զգակցմը։ Այն
բնթագրվմ է որպես իներտ, հանգիստ տիպ։
Մելանխոլիկ
Խառնվածքի այս տեսակը բնթագրվմ է խոցելիթյամբ, աննշան
իրադարձթյնները խորը ապրել
հակվածթյամբ։ Մելանխոլիկի հակազդﬓերը հաճախ չեն համապատասխանմ գրգռիչի ժին։ Նրա մոտ
առավել ժեղ է արտաքին արգելակմը։ Ուժեղ ազդեցթյնները հաճախ
առաջացնմ են տևականորեն արգելակված հակազդմ։ Մելանխոլիկի
շարժﬓերը լինմ են կաշկանդված,
որոշﬓեր կայացնելիս տատանվմ է,
ցցաբերմ զգշավորթյն։ Կյանքի
նորմալ պայմաններմ խորը և բովանդակալից մարդ է, ﬕնչդեռ անբարենպաստ պայմանների դեպքմ կարող
է դառնալ ինքնամփոփ, վախվորած,
տագնապահար։ Խառնվածքի այս տեսակի հիմքմ ընկած է բարձրագյն
նյարդային համակարգի գործնեթյան թլթյնը։ Այն բնթագրվմ է
որպես թ+յլ տիպ։
Քննչական աշխատանքի բազմակողմանիթյնը լայն հնարավորթյններ
է ստեղծմ ընդնակթյնների հետագա զարգացման և կատարելագործման համար։ Որևէ ընդնակթյն կարող է նաև փոխհատցել մյսին։
Կա կարծիք, որ խառնվածքի հատկթյնները, ինչպես որ նյարդային

համակարգինը, բացարձակ անփոփոխ
չեն։ Դրանք չեն դրսևորվմ ոչ մարդ
ծննդյան պահից, ոչ էլ նրա կոնկրետ
տարիքմ, այլ զարգանմ են որոշակի
հաջորդականթյամբ` պայմանավորված նյարդային համակարգի յրաքանչյր տիպի հասնացման ընդհանր և
յրահատկ օրինաչափթյններով1։
Հոգեբանները գտնմ են, որ հատկ վարժանքների ﬕջոցով կարելի
է վերակառցել մարդ խառնվածքը։
Կարծմ եմ, որ քննչական աշխատանքը նման վարժանքներից լավագյնն է։
Գործի ﬕևնյն հանգամանքը կարող
է ապացցվել տարբեր ﬕջոցներով։
Հարաբերականորեն ﬕանման գործեր քննող երկ տարբեր խառնվածքի
 ընդնակթյնների տեր քննիչներ կարող են գալ ﬕանման արդյնքի տարբեր ղիներով։ Կոնկրետ դեպքմ ընթացքը համապատասխանմ է
յրաքանչյրի
ընդնակթյնների
բնյթին:
Տարբերթյնները
ընդնակթյնների բնյթմ ի հայտ են գալիս
տարբեր քննչական գործողթյնների իրականացման, տարբեր մարտավարական հնարքների կիրառման
ժամանակ: Մի քննիչն ավելի շատ է
հարցաքննմ, բայց ավելի վատ է աշխատմ փաստաթղթերի հետ: Մյսը
հարցաքննթյան ոլորտմ իր ընդնակթյնների սահմանափակթյնը
փոխհատցմ է իրեղեն ապացյցների հետ աշխատանքով, զննթյան և
1

Էլդա Գրին, Հոգեբանթյնը իրավապահ
գործնեթյնմ, Երևան 2007, էջ 83։
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խզարկթյան ժամանակ սր շադրթյամբ: Աﬔն դեպքմ անհրաժեշտ
է անընդհատ զարգացմամբ այդ ընդնակթյնները բերել հավասարակշիռ
վիճակի։
Պատճառներից ﬔկը նաև դա է, որ
որոշ քննիչներ հաճյքով քննմ են
որոշակի կատեգորիայի գործեր, մյսները` այլ տեսակի։ Այդ հանգամանքները հաշվի առնելով պետք է կազմակերպվեն քննչական կառյցների գործնեթյնն  քննչական խմբերմ
գործող քննիչների ﬕջև պարտականթյնների բաշխմը։ Այսօր առավել քան
երբևէ անհրաժեշտթյն է զգացվմ
կատարել քննիչների մասնագիտական
բաժանմ, հիﬓված իրենց նախասիրած
բնյթի գործերի քննթյան վրա։ Մի քննիչ, որ բարձր արդյնավետթյամբ է
քննմ անձի դեմ ղղված հանցագործթյնների վերաբերյալ քրեական գործը, հաճախ դժվարթյններ է նենմ
տնտեսական
հանցագործթյնների
վերաբերյալ քրեական գործ քննելիս։
Քննչական աշխատանքի արդյնավետթյնը, դրա ընթացքմ կիրառվող
հնարքներն  ﬔթոդները ինչ որ չափով
սﬓասիրվմ են կրիﬕնալիստիկայի, այլ իրավնքի ճյղերի կողﬕց,
սակայն դրանք ﬕայն քննչական վարպետթյան վերջնական արդյնքներն
են, պատրաստի արգասիքը։ Թե ինչպես է նվաճվմ այդ վարպետթյնը,
ﬔզ մոտ առայժմ չեն սﬓասիրվմ
ոչ իրավնքի գիտթյան կողﬕց և ոչ էլ
գործնական կիրառման ընթացքմ:
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Նախքան քննիչի բարոյակամային
և ինտելեկտալ այն հատկանիշները
ներկայացնելը, որոնց ամբող ջթյնը
ձևավորմ է քննիչի մասնագիտական
հատկանիշները,
նպատակահարմար
եմ գտնմ կանգ առնել քննիչի համար
առանձնահատկ նշանակթյն նեցող որակների վրա։ Դրանք են +շադր+թյ+նը, դիտ+ﬓ + դիտողական+թյ+նը։
Ուշադր+թյ+նը մարդ գիտակցթյան
ընտրողական
ղղվածթյնն  կենտրոնացﬓ է որոշակի
առարկաների և երևյթների վրա։ Այն
բնթագրվմ է բազմաթիվ հատկթյններով, որոնք բավարար լիարժեք
լսաբանված են հոգեբանական գրականթյան ﬔջ: Տարբեր մասնագիտթյններ տարբեր չափի շադրթյն
են պահանջմ:
«Պատահական դիտորդը նկատմ
է ﬕայն այն, ինչը աչքի է զարնմ, իսկ
քննիչը պետք է տեսնի աﬔն ինչ»,- գրմ
էր Ֆ.Կլայնշﬕդտը2:
Հոգեբանթյան գիտթյնն սմնասիրմ է շադրթյան տեսակները,
հատկթյնները և հնարավորթյնները։ Փորձեր են արվել հաշվել տպավորթյնների այն մոտավոր քանակը,
որը մարդն ստանմ է արտաքին աշխարհից` զգայական օրգաններից որևէ
ﬔկով, որոշակի ժամանակմ: Հաշվարկները ցյց են տվել, որ ﬔկ օրվա
ընթացքմ մարդն ապրմ է տասնյակ
հազարավոր տարբեր տպավորթյն2

 ˇ͘ ʶ̛̣̜̦̹̥̯́̔͘ ˄̸̡̛̖̦̍ ̨̪ ̡̡̛̪̬̯̖̌ ̨̨̨̨̱̣̦̐̏̐
̨̡̬̼̭̌̚͘ʸ̡̖͕̀̍ϭϵϱϯ͕̭͘ϯϯ
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ներ: Ակնհայտ է, որ քննիչը պետք է
կարողանա տեսնի ﬕայն այն, ինչն անհրաժեշտ է իրեն: Դա նվաճվմ է շադրթյան գիտակցական կենտրոնացման
արդյնքմ։
Դեպքի վայրի զննթյնն իրականացնող քննիչն սﬓասիրմ է տարածքը, առանձին առարկաներ, հետևմ
է ներկաների վարքին, ղեկավարմ է
զննթյան մասնակիցների գործողթյնները։ Ընդ որմ, այդ աﬔնը քննիչը կատարմ է` իր վրա սևեռված հայացքների  բազմաթիվ կողﬓակի ազդեցթյնների պայմաններմ։ Դրանք
ինչ խոսք դժվարացնմ են քննիչի աշխատանքը, հնարավորթյն չտալով
ﬕանգաﬕց լիարժեք կենտրոնանալ։
Այնաﬔնայնիվ անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ կենտրոնանալ և կատարել անհրաժեշտ քննչական գործողթյնները։ Քանի որ զննթյան ժամանակ ընդհանր խնդիրը բաժանվմ է
մասնավորների, ապա դա առաջացնմ
է շադրթյնը տարբեր օբյեկտների վրա հաջորդաբար կենտրոնացնել
անհրաժեշտթյն: Անհրաժեշտ է լինմ որոշակի ժամանակահատվածմ՝
պահպանելով ﬔկ օբյեկտի վրա կայն
շադրթյն, ﬕաժամանակ շադրթյնը բաշխել մյսների վրա՝ արագ
ﬕ օբյեկտից շադրթյնը մյսի վրա
տեղափոխել:
Այլ է իրավիճակը հարցաքննթյան
ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է շադրթյնը սևեռել հարցաքննվողի անձին,
ﬕաժամանակ շադրթյամբ սմ-

նասիրել նրա անձը և շադիր վարել
հարցաքննթյնը` նրանից հնարավորինս ճիշտ տեղեկթյններ ստանալով։
Փաստաթղթեր կամ իրեղեն այլ
ապացյցներ զննելիս շադրթյնը սևեռվմ է դրանց առանձին մանր
հատկանիշների վրա։ Յրաքանչյր
քննչական գործողթյն պահանջմ է
որոշակի շադրթյն։
Քննիչի աշխատանքը պահանջմ է
շադրթյան բազմակողմանի զարգացմ: Քննչական սխալների զգալի մասի
պատճառն այն է, որ քննիչը պատշաճ
շադրթյն չի դարձրել գործի այս
կամ այն հանգամանքներին, առանց շադրթյան է թողել հակասթյնները ապացցման ենթակա հանգամանքմ, շադրթյնը չի կենտրոնացրել
էական հարցի սﬓասիրթյան վրա,
անշադիր է կատարել քննչական գործողթյնները և այլն:
Ուշադրթյնը ամրապնդվելով որոշակի գծերմ, դառնմ է անձի հատկթյն՝ շադիր լինել ընդնակթյն:
Ուշադրթյան բացասական հատկթյնները դառնմ են անշադրթյն։
Քննիչի համար շատ կարևոր է իր ﬔջ
դաստիարակել նպատակաղղված շադրթյն: Դա կապված է իր աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրթյան
հետ:
Ուշադրթյան
վարժեցման
համար հոգեբանական գրականթյնմ
առաջարկվմ են տարբեր վարժթյններ, որոնց ընթացքմ վարժանք

66
66

øÜÜÆâ / N8 / 2018

øðº²¶ÆîàôÂÚàôÜ

անցնող անձինք կարճ ժամանակի ընթացքմ դիտմ են իրենց ներկայացվող օբյեկտները, որից հետո հայտնմ
են տեսածը՝ ձգտելով թվարկել մանրքների առավելագյն քանակ: Քննիչն իր
անձնական պրակտիկայմ կարող է
անձամբ ինքն իրեն մարզել, աﬔնօրյա
աշխատանքի ընթացքմ, որի արդյնքմ, ﬕ քանի տարվա ստաժ նեցող
փորձառ քննիչի աչքից գրեթե ոչինչ
չի վրիպմ, նրանից առանձնահատկ
ջանքեր չպահանջելով։ Այն դառնմ է
առօրեական, սովորական կենսակերպ։
Դիտ+մը կամ դիտարկ+մը իրերի, երևյթների սﬓասիրթյնն է
նրանց բնական վիճակմ, դրանց իրավաչափ  նպատակաղղված ընկալմը, որի ժամանակ քննիչն առանձնացնմ է անհրաժեշտը, հասկանմ էականը, հաշվի առնմ այն աﬔնը, ինչը
կարող է նշանակթյն նենալ գործի
լծման համար։ Դիտարկման ընթացքմ կարելի է նաև օգտվել զանազան
գործիքներից։ Դիտարկմը ոչ ﬕ դեպքմ չպետք է նյնացնել սոսկ նայել հետ։ Դիտարկմը պարզ նայելց
տարբերվմ է նրանով, որ դիտարկմը
նայելն է որոշակի նպատակով, որոշակի
խնդիրներ կատարել ծրագրով։ Մինչդեռ սոսկ նայելը ոչ ﬕ խնդրի լծմ չի
հետապնդմ։ «Նայելը սոսկ հայեցողթյն է, պարզապես ընկալմ, դիտարկմը` շրջապատող իրականթյան ﬕջնորդավորված արտացոլﬓ է, ռացիոնալ իմացթյն»1։

Զտ քրեադատավարական առմով դիտարկմը կարող է արտահայտվել զննթյան ﬕջոցով, սակայն որպես
երևյթ դիտﬓ  դիտարկﬓ ավելի
տարողնակ են։ Քննիչը կարող է դիտմ  դիտարկմ իրականացնել նաև
առանց զննթյն կատարել կամ
զննթյան արձանագրթյն կազﬔլ։
Անհրաժեշտ տեղեկատվթյան հայտնաբերման դեպքմ ﬕայն քննիչը կարող է իր դիտարկմը վերածել զննթյան արձանագրթյան։
Դիտմը ենթադրմ է բոլոր զգայական օրգանների ակտիվ աշխատանք:
Այդ իսկ պատճառով
արդյնավետ
դիտման կարևոր հոգեբանական նախադրյալը քննիչի զգայական օրգանների սրթյնն է: Այդ որակները հատկ
նշանակթյն են ձեռք բերմ այն
քննչական գործողթյնների իրականացման ժամանակ, որոնցմ զգայական ճանաչման տարրերը հանդես են
գալիս առաջին պլանմ՝ զննթյն,
խզարկթյն և այլն:
Կարևոր քննչական գործողթյնները պետք է կատարվեն բոլոր զգայարանների լարմով։ Բոլոր դեպքերմ
նպատակահարմար է և խորհրդ է
տրվմ տեսագրﬓ  լսանկարահանմը, հնարավորինս մանրամասնորեն,
քանի որ հնարավոր է լսանկարների 
տեսաժապավենի հետագա դիտﬓերի
ժամանակ նկատվեն այնպիսի մանրամասներ, որոնք վրիպել էին քննչական
գործողթյան կատարման ժամանակ:
Աﬔն դեպքմ, քննիչի կողﬕց դի-

1

Գ.Ա.Բրտյան, Տրամաբանթյան դասընթաց,
Երևան, 1987, էջ 484։
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տարկման ընթացքմ կարևոր դեր են
խաղմ նրա ինտելեկտալ հատկանիշները։
Ա.Ռատինովի դիպկ բնորոշմամբ
«հենց ﬕտքն է հատկ սրթյն տալիս զգայարաններին»1:
Դիտարկﬓերի
լիարժեքթյնն
 հստակթյնը ﬔծապես կախված
է դիտորդի փորձից և գիտելիքներից:
Տարբեր կենսական և մասնագիտական փորձի տիրապետող, դիտարկվող
առարկայի կամ երևյթի մասին գիտելիքների տարբեր պաշարով անձինք,
տարբեր կերպ են ընկալմ այն։ Որքան բազմակողմանի են գիտելիքները,
այդքան ինֆորմատիվ են դիտﬓերը,
քանի որ մարդը ոչ ﬕայն նկատմ է և
ամրագրմ առարկաների կամ երևյթների հատկանիշները, այլև ﬕաժամանակ գնահատմ է, իմաստավորմ և
ﬔկաբանմ է դրանք:
Օրինակ` ﬕ մարդ, սﬓասիրելով
դեպքի վայրմ գտնված փամփշտը,
չի կարող ասել ինչ է դա, իսկ մյսը կասի, որ դա փամփշտ է, երրորդը` բացի դրանից կասի, որ դա «Մակարով»
ատրճանակի փամփշտ է, իսկ չորրորդը` կարող է մատնանշել նաև կրակողի
դիրքը:
Ընկալման ճշգրտթյնն  արագթյնը կախված են քննիչի տեսական
և գործնական պատրաստվածթյան
աստիճանից։ Որքան փորձառ է քննիչը, այնքան հեշտանմ և արագանմ է
դիտﬓ  ընկալմը։
1
ˀ̨̛̯̦̌̏ʤ͘ˀ͘ˁ̵̨̨̨̛̛̱̖̦̪̭̣̣̭̣̖̯̖̣̖̜͕̔̍̌́̐́̔́̔̏̌
ʺ͘ϮϬϬϭ͕̭̯̬͘ϭϬϭ͘
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Քննիչը պետք է գնահատի դիտարկվող փաստերը և երևյթները ոչ ﬕայն
սովորական տեսանկյնից, այլ ձգտի
դիտարկվող երևյթների ﬔջ ինչ-որ
նոր բան տեսնել:
Ընտրողական դիտմը, ինչպես
ցանկացած ընկալմ, պայմանավորված է պահանջմնքներով, հետաքրքրթյններով և ինչն առավել կարևոր է,
նպատակներով, խնդիրներով, որոնցով
ղեկավարվմ է ընկալողը:
Օրինակ` տարբեր կերպ կընկալեն
բնակարանի իրավիճակը հրշեջ-փրկարարը` հրդեհը մարել ժամանակ, բժիշկը` հիվանդին օգնթյն ցյց տալ
ժամանակ և քննիչը` այդտեղ որպես
սպանթյան դեպքի վայր զննթյն
կամ խզարկթյն կատարելիս։ Ընդ
որմ խզարկթյան փորձ չնեցող
քննիչը կարող է անշադրթյան մատնել խզարկվող տարածքի առանձին
հատվածները, իսկ մյսը, կարող է հաջողթյամբ գտնել թաքստարան։
Դիտման բարձր արդյնավետթյնն ապահովվմ է այն ժամանակ,
երբ առկա է որոշակի նպատակ, հստակ
ձևակերպված խնդիր: Որոշակի առաջադրանքի առկայթյնը ավելի է հեշտացնմ որոնﬓերը:
Վերջին հաշվով դիտման հաջողթյնը կանխորոշմ է ինտելեկտը, որը
կազմակերպմ է այդ գործընթացը,
սահմանմ է դիտման առանձին փլերի անհրաժեշտ հաջորդականթյնը
և օգտագործմ դրանց արդյնքները:
Ականավոր իրավաբան Ա.Ռ.Ռատի-
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x հաﬔմատել դիտման օբյեկտները, հակադրել դրանք, որոնել նմանթյն, տարբերթյններ և կապեր,
x համադրել դիտման արդյնքները գիտթյան և պրակտիկայի այն
տվյալների հետ, ինչը նախկինմ հայտնի էր այդ առարկայի մասին,
x հստակ ձևակերպել դիտման
արդյնքները և ամրագրել դրանք համապատասխան արձանագրթյնմ,
x դիտմանը ներգրավել տարբեր
մասնագետների,
x դիտողը նյնպես կարող է լինել
դիտման օբյեկտ:
Դիտողական+թյ+նը
ինտելեկտալ որակ է, գործնեթյան տեսակ։
Դիտման բնյթը որոշմ է սմնասիրթյան առարկան: Տարբեր մասնագետներ տարբեր կերպ են դիտմ։
Քննիչի դիտողականթյնն ղղված է
ապացյցների որոնմանը:
Քննչական
դիտողականթյնը
մշակվմ է հանցագործթյնների կատարման և դրանց հետքերը թաքցնել
ﬕջոցների վերաբերյալ գիտելիքների
հիման վրա:
Քանի որ հանցագործթյնները
կապված են լինմ մարդկանց կյանքի
և կենցաղի ցանկացած ոլորտի հետ,
ապա դրանց կատարման և հետքերը
թաքցնել ﬕջոցները բավական տարբեր են, իսկ որպես ապացյցներ կարող են ծառայել ցանկացած փաստացի
տվյալներ։ Ուստի կարելի է ենթադրել,
որ քննիչի դիտողականթյնը կարող է
համընդհանր լինել:

նոﬖ առաջարկմ է ﬕ քանի ընդհանր կանոններ, որոնք կարևոր են դիտման արդյնավետ կազմակերպման
համար։ Ըստ այդմ անհրաժեշտ է՝
x ﬕնչև դիտմը պետք է առավել
լիաժեք պատկերացմ ստանալ սմնասիրվող մարդ, առարկայի կամ
երևյթի մասին,
x սահմանել նպատակը, ձևակերպել խնդիրը, մտովի կազﬔլ դիտման
պլանը կամ սխեման,
x դիտվող օբյեկտի ﬔջ որոնել
ոչ ﬕայն այն, ինչը կանխորոշվմ էր
գտնել, այլև դրան հակառակը,
x մասնատել դիտման առարկան՝
չմոռանալով դիտվողի ամբող ջականթյան մասին,
x պարզել առարկայի հատկթյնների առավելագյն քանակը և
դրա առանձնահատկթյնները,
x չվստահել ﬕանգամյա դիտմանը, սﬓասիրել առարկան կամ
երևյթը տարբեր տեսանկյններից,
տարբեր պահերին և տարբեր իրավիճակներմ՝ փոփոխելով դիտման պայմանները,
x կասկածի ենթարկել դիտվող
հատկանիշները, որոնք կարող են լինել
կեղծ ցցադրմ,
x անել «ինչո՞ւ» և «ի՞նչ է դա նշանակմ» հարցադրﬓեր դիտման յրաքանչյր տարրի նկատմամբ, մտածելով, ենթադրելով, քննադատթյան
ենթարկելով հետագա դիտման ﬔջ սեփական մտքերը և եզրակացթյնները,
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Չափազանցված կլինի այն կարծիքը,
որ այդ բոլոր տարբեր դեպքերմ քննիչը պետք է ﬕաժամանակ նենա տարբեր մասնագիտթյնների տեր մարդկանց դիտողականթյնը: Թեև ինչ որ
տեղ համընկնմ են այն գիտելիքները,
հմտթյնները և դիտման ﬔթոդները, որոնք անհրաժեշտ են բոլորին, բայց
դրանք տարբեր են իրենց նպատակային
ղղվածթյամբ:
Տեսթյան ﬔջ և պրակտիկայմ
առաջարկվմ է դիտարկման արդյնքների վերարտադրթյան երկ տարբերակ`
x ընկալման նկարագրմ,
x ընկալման բացատրմ։
Առաջինմ գլխավոր շադրթյնը
դարձվմ է փաստերի, իսկ երկրորդմ՝
նրանց նշանակթյան և ծագման վրա:
Օրինակ`
հանցագործթյան բացահայտման և
ճշմարտթյնը պարզել համար փաստերի պարզ արձանագրմը բավարար
չէ: Փաստերը որպես ապացյցներ օգտագործել համար, անհրաժեշտ է գտնել
նրանց ճիշտ բացատրթյնը, սահմանել
դրանց պատճառը, հայտնաբերել բոլոր
կապերը քննվող իրադարձթյան հետ:
Ճիշտ ապացյցը ոչ այլ ինչ է, քան
երևյթների ﬕջև ճիշտ կապերի հաստատմը, սխալ ապացցմը ենթադրմ է կեղծ կապեր, իսկ ապացցման
անընդնակթյնը սովորաբար այդ
երևյթները ճանաչել չկարողանալ
արդյնքն է1:

Քննիչի դիտողականթյնն նի
բացատրական բնյթ, որն իրավամբ
կարելի է անվանել խորաթափանց+թյ+ն:
Քննչական աշխատանքմ դիտման մշտական օբյեկտը մարդն է, նրա
հոգևոր կյանքը: Քննիչի դիտողականթյնն այդ յրահատկ ոլորտմ
կարելի է անվանել հոգեբանական դիտողականթյն: Այն արտահայտվմ
է մարդկանց ներքին աշխարհի արտաքին դրսևորﬓերը նկատել նակթյան, նրանց զգացմնքները, ապրմները, մղﬓերը, դրդապատճառները և
նպատակները հասկանալ ընդնակթյան, անձի հոգեկան հատկթյնները ճանաչել, յրաքանչյր գործողթյան և արարքի «հոգեբանական ենթատեքստը» հասկանալ նակթյան
ﬔջ:
Հոգեբանական դիտողականթյնը
մարդկային վարքի կանխատեսման և
դրանք՝ անհրաժեշտ ղով ղղորդել
անհրաժեշտ նախադրյալն է: Այն հատկապես կարևոր է լինմ այն քննչական
գործողթյնների իրականացման ժամանակ, որտեղ ապացցողական տեղեկատվթյան աղբյրը մարդիկ են և
օպտիմալ մարտավարական հնարքների ընտրթյնն ամբող ջապես պայմանավորված է նրանց հոգեբանական
առանձնահատկթյններով: Հոգեբանական դիտողականթյնն անհրաժեշտ է քննիչին նաև այն ﬕջոցառմների իրականացման համար, որոնք
անհրաժեշտ են քննվող գործի մասնա-

1
ʿ͘ʿ͘ʥ̨̡̛̣̦̭̜͘ʿ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̣̼̦̖̖̭̖̦̐́̔̌̏̌́̍̚Ͳ
̨̛̦̭̯̱̖̯̖̜̔ͨ͘ʦ̵̨̨̨̨̛̛̛̪̬̭̼̪̭̣͕̐ͩϭϵϲϰ͕ζϯ͕̭̯̬͘ϱϯ͘
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կիցների հետ ճիշտ փոխհարաբերթյնների համար:
Օրինակ`
խզարկվողի հոգեկան վիճակը ախտորոշել նակթյնը հեշտացնմ
է նրա կողﬕց թաքցված առարկաների
որոնմը:
Դիտողականթյնը բնածին տաղանդ չէ, այն ձևավորվմ է կյանքի ընթացքմ, կատարելագործվմ է մասնագիտական գործնեթյան ﬔջ և
աﬔնօրյա վարժանքի կարիք նի:

նին։ Բարոյականթյան մասին խոսելիս, նա նշմ է, որ «Նրանց հետ, ինչպես
ամր զենքով՝ ինչպես հավատարիմ ղեցյց, պետք է կյանք մտնել»2:
Հետագայմ` խորհրդային շրջանմ, նախկին ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազ Ա.Յա.Վիշինսկ՝ դատական
էթիկայի ստեղծման գաղափարի դեմ
կտրկ ելյթները արգելակել են այդ
կարևորագյն խնդրի մշակմը3:
Դատական էթիկայի, վարքի կոնկրետ հատկ կանոնների մշակմը,
որոնց կատարմը բնորոշ է տվյալ
մասնագիտթյանը, հանդիսանմ է
փիլիսոփաների, իրավաբանների, հոգեբանների և մանկավարժների համալիր հետազոտթյնների խնդիր: Տվյալ
աշխատանքմ այդ հարցերը շոշափվմ են հոգեբանական կողﬕց՝ կախված քննիչի մասնագիտական որակների առանձնահատկթյնների հետ:
Հետխորհրդային շրջանմ Հայաստանմ լրջ քայլեր կատարվեցին այդ
ղղթյամբ, մշակվեցին դատավորների, դատախազների վարքագծի կանոնակարգեր, որոնք հաջողթյամբ կիրառվմ են։ Կարծմ եմ մոտ ժամանակներմ կմշակվի  կյանքի կկոչվի նաև
քննիչների վարքագծի կանոնագիրքը։
Քննիչի անձի առանձնահատկթյնների ﬔջ մտնմ է իրավագիտակցթյնը՝ հասարակական գիտակց-

ՔՆՆԻՉԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Բարոյականթյան
ընդհանր
սկզբնքները որոշակիացվմ են հատկ բարոյական նորﬔրմ, վարքագծի կանոններմ, որոնք բնորոշ են տարբեր մասնագիտթյնների ներկայացցիչներին: Միևնյն փաստը տարբեր
բարոյական գնահատական կարող է
ստանալ՝ կախված նրանից, թե կյանքի
որ ոլորտին է այն վերաբերմ: Յրաքանչյր մասնագիտթյն իր ներկայացցիչների վրա հատկ բարոյական
պարտավորթյններ է դնմ: Օրինակ`
հայտնի է բժշկական էթիկա, դատական
էթիկա և այլ նմանօրինակ ինստիտտներ։ Յրաքանչյրն իր ոլորտմ սահմանմ է ընդնելի վարվեցողթյան
կանոնները։
Ժամանակին քրեական դատավարթյան և դատական էթիկայի ներդրման գործմ զգալի ավանդ է նեցել
ականավոր ռս իրավաբան Ա.Ֆ.ԿոøÜÜÆâ / N8 / 2018
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3
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թյան ձևերից ﬔկը, որը որոշիչ դեր է
խաղմ իրավական նորﬔրի պրակտիկ
կիրառման ժամանակ: Քննիչի աշխարհայացքը ձևավորվմ է իրավագիտակցթյան ﬔջ։
Քննիչի բարձր զարգացած իրավագիտակցթյնը հոգեբանական առմով իր ﬔջ ներառմ է իրավնքի բոլոր սկզբնքների և ինստիտտների
խորքային ընկալմը, հավատը դրանց
արդարացիթյան նկատմամբ, անհանդրժողականթյնը բոլոր իրավախախտﬓերի նկատմամբ, բոլոր
իրավական նորﬔրի անխոս կատարման կայն սովորթյնը, ճշմարտթյան, արդարթյան և օրինականթյան սրված զգացմը, որոնք էլ քննիչին դարձնմ են օրինապահ այդ բառի
դրական իմաստով1:
Գաղափարական և բարոյական կերպարի դրական գծերը, ամրապնդվելով
քննիչի հոգեկան աշխարհմ, դառնմ
են անձի գերակա հատկթյններ,
որոնք զգալիորեն ղղորդմ են հոգեկան գործընթացների ընթացքը և ձևավորմ են քննիչի այլ որակները:
Քննիչի մասնագիտական գործնեթյան կարևոր պայման է հանդիսանմ
նրա բարոյական կերպարը, այնպիսի
բարոյական հատկանիշներ, ինչպիսիք
են ազնվթյնը, արդարամտթյնը,
ճշմարտթյան ձգտմը, անկողﬓապահթյնը։

ՔՆՆԻՉԻ ԿԱՄԱՅԻՆ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Կամքը մարդ ընդնակթյնն
է` գիտակցված կերպով կառավարել
սեփական վարքը, մոբիլիզացնել սեփական բոլոր ժերը առաջադեմ նպատակին հասնել համար։ Մարդ կամքը դրսևորվմ է նախապես իր առջև
դրված նպատակը կատարել գործողթյնների (արարքների) ﬔջ2։
Մարդ կամային որակները անձի
ընդհանր հոգեբանական կառցվածքի ﬔջ կարևորագյն դեր նեն։ Քննիչն
իր աշխատանքային գործնեթյան ընթացքմ ստիպված է լինմ շարնակ իր
վրա զգալ օտար ազդեցթյններ, հակադրվել տարբեր, այդ թվմ ոչ իրավաչափ ազդեցթյնների, հաղթահարել
շահագրգիռ անձանց հակադրթյնը,
գործել շատ անցանկալի հետևանքների
վտանգի տակ և անբարենպաստ իրադրթյան ﬔջ՝ նյարդային և ֆիզիկական
ժերի ծայրահեղ լարվածթյան և ծանրաբեռնվածթյան պայմաններմ:
Քննչական աշխատանքը ձևավորմ
և ամրապնդմ է բազմաթիվ կամային
որակներ, կամքի ժ։ Յ Չֆարովսկին գտնմ է, որ իրավաբանը կարող է
նպատակաղղված ինքնակրթթյամբ
իր մոտ զարգացնել բոլոր դրական կամային հատկանիշները3։ Սակայն դրա
հետ ﬔկտեղ քննիչի մասնագիտթյամբ
երկարատև զբաղվելը անձի վրա թող2

Էլդա Գրին, Հոգեբանթյնը իրավապահ
գործնեթյնմ, Երևան, 2007, էջ 68։
3
 ˋ̴̨̡̛̱̬̭̜̌̏˓͘ʦ͕͘˓̸̵̡̨̨̛̛̛̛̬̖̭̪̭̣̔̌́̐́Ͳ̡̬̯̌Ͳ
̡̡̛̜̱̬̭͕ʺ͕͘ϮϬϬϱ͕̭̯̬͘ϯϵ͘

1
Шиханцов Г.Г., Юридическая психология, М.,
2003, стр. 121.
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նմ է յրահատկ հետք, երբեﬓ էլ
առաջացնմ մասնագիտական խեղմ։
Կամային գործընթացները կապված
են մարդկային հոգեկանի բոլոր կողﬔրի՝ զգացմնքների, երևակայթյան,
մտածողթյան, շադրթյան, հիշողթյան հետ: Առավել վառ կամային
որակները երևմ են բարդ իրավիճակներմ՝ քննչական աշխատանքի բարդ
խնդիրների լծման ժամանակ: Այստեղ
հատկապես բացասական է ազդմ թլակամթյնը, որն արտահայտվմ է
անհետևողականթյան և վարքի հակասականթյան, իրավիճակից լիարժեք կախվածթյան, գործի և խոսքի
ﬕջև հակասականթյան, իր ժերը
օգտագործել, իր գործողթյնները
գաղափարական դիրքորոշﬓերին և
ծառայողական պարտքի պահանջներին
ենթարկել անընդնակթյան ﬔջ:
Քննչական աշխատանք+մ հանդիպող շատ սխալներ և անհաջող+թյ+ններ +ղղակիորեն կապված են քննիչի
անձի թ+լակամ+թյան հետ։
Քննիչի բարոյակամային կերպարմ
աﬔնաէական գծերից ﬔկը ամր համոզմնքների, սկզբնքայնթյան առկայթյնն է  դրանք կյանքի կոչել
ակտիվ ձգտմը՝ անկախ հակազդեցթյնից։
Քննչական կառյցների որոշ ղեկավարներ նախընտրմ են ենթարկվող 
լսող քննիչների։ Դա թյլ ղեկավարին 
թյլ «քննիչին» բնորոշ մոտեցմ է։ Ուժեղ և պրոֆեսիոնալ ղեկավարը երբեք
չի հանդրժի թլակամ  իր տեսա-
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կետը չնեցող ոչ ﬕ քննիչի։ Քննիչին
բնթագրող առաջին հատկանիշները
հենց սկզբ+նքայն+թյ+նը, ինքն+ր+յն+թյ+նն + անկախ+թյ+նն են։
Քննչական կառյցի ղեկավարի կամ
հսկող դատախազի ցցﬓերը կրորեն` առանց հասկանալ կատարող
քննիչը չարիք է։ Նյնիսկ փոքր անհամաձայնթյան դեպքմ, քննիչը պարտավոր է արտահայտել այն, քննարկել
ցցմը նախքան կատարմը, դրանց
արդյնքմ նյն համոզմնքին չգալց հետո` քրեական դատավարթյամբ
սահմանված կարգով բողոքարկել այն։
Քննչական կառյցն այն զինվորական
ստորաբաժանմը չէ, որտեղ հրամանները կատարվմ են առանց քննարկման։ Նա պետք է խորապես գիտակցի
իրեն տրված յրաքանչյր ցցﬕ
ճշմարտացիթյնը և կատարի դրանք՝
որպես իր սեփական որոշմ։ Սկզբնքայնթյնը սակայն, չի նշանակմ
անհիﬓ համառթյն և պնդաճակատթյն։
Խիզախ+թյ+նը քննիչի այն հատկանիշն է, որ պետք է արտահայտվի
ինչպես վտանգի պահերին, այլև ցանկացած անսովոր, բարդ իրավիճակմ,
չկորցնելով մտքի պարզթյնն  հնարամտթյնը։
Հանցագործթյնների քննթյնն
անխսափելիորեն բախվմ է բազմաթիվ կեղծիքների  ստերի հետ։ Քննիչը
պետք է կարողանա տարբերակել ստն
 ճշմարիտը, հնարավորինս վաղ փլմ։ Այլ ազդեցթյանը հեշտ հավա-
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տալը, ենթարկվողականթյնը բնականաբար խոչընդոտմ են դրան: Այդ
իսկ պատճառով քննիչի համար կյանքի
անհրաժեշտթյնն է քննադատական
վերաբերմնքն աﬔն ինչի հանդեպ`
չվստահելով արտաքին տպավորթյանը:
Քննադատական վերաբերմ+նքի
հիմքմ կասկածն է, որն էլ իր հերթին`
ճանաչողթյան ճիշտ ճանապարհն է։
Եթե քննիչը չկասկածի, անպայման կմոլորվի, քանզի ﬕ քանի փաստերի չկասկածել դեպքմ, կառաջանան լրջ
հակասթյններ, եթե այդ փաստերից թեկզ ﬔկը կամ ﬕ քանիսը լինեն
կեղծ։ Անընդհատ կասկածել արդյնքմ ձևավորվմ է նոր որակ` կասկածամտ+թյ+ն։ Կասկածամտթյնն իր
հերթին առաջացնմ է զգոն+թյ+ն:
Քանի որ քննիչն իր պրակտիկայմ
բավականին հաճախ է շփվմ ստի,
խաբեթյան, երկերեսանիթյան և այլ
կեղծիքների հետ, ստի կարճ ժամանակ անց նրա մոտ ձևավորվմ է կեղծն
 ճիշտն իրարից տարբերակել ընդնակթյն, հաճախ ենթագիտակցական մակարդակմ։ Սակայն ինքնահսկողթյան բացակայթյան դեպքմ
կասկածամտթյնը կարող է վերածվել
լրջ թերթյան` անձամբ քննիչի համար, մտնելով նրա կենցաղ։ Նման դեպքերմ քննիչը կարող է ընդհանրապես
կորցնել մարդկանց նկատմամբ հավատը, կասկածել բոլորին: Նման աղավաղմ նեցող քննիչները ցանկացած
բացթողման ﬔջ տեսնմ են չար դիտա-

վորթյն, յրաքանչյր կասկածյալի
ﬔջ՝ հանցագործ, դրանով իսկ ստեղծմ
համատարած բացասական կարծիք քննիչների մասին` հասարակթյան ﬔջ:
Չափից ավելի կասկածամտ+թյ+նը
քննիչի մասնագիտական աﬔնավտանգավոր դեֆորմացիան է, որն ի վերջո
հանգեցնմ է ﬔղադրական հակման։
Արդյնքմ տժմ է նախաքննթյան
օբյեկտիվթյնը, լրիվթյնն  բազմակողմանիթյնը, քանի որ քննիչն
անկարող է դառնմ լիարժեք իրականացնել քրեադատավարական օրենքի այն պահանջը, որ նա պարտավոր
է հավաքել ինչպես ﬔղադրող, այնպես
էլ արդարացնող, ինչպես ծանրացնող,
այնպես էլ ﬔղմացնող ապացյցներ։
Պետք է հիշել, որ աﬔն վատ արարք
դեռևս հանցագործթյն չէ և արժե այն
դիտարկել նաև կատարողի տեսանկյնից։ Նյնիսկ բացասական արարքների սﬓասիրթյան ժամանակ անհրաժեշտ է որոնել և կարողանալ գտնել
դրանց դրական կողﬔրը:
Հարկ է նշել, որ իշխանական իրավասթյնների առկայթյնը, քննիչի
ինքնրյնթյնը և անկախթյնը, քննթյան սահմանափակ հրապարակայնթյնը, հանրային քննադատթյան բացակայթյնը քննչական
սխալների հնարավորթյն են թաքցնմ իրենց տակ: Այդ իսկ պատճառով
քննչական աշխատանքմ օրինականթյան պահպանմը ﬔծամասամբ
կախված է քննիչի ինքնաքննադատ+թյ+նից։ Քննիչը պետք է սովորի
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պարբերաբար վերլծել  գնահատել
իր որոշﬓերն և գործողթյնները,
սխալներն  բացթողﬓերը։ Ինչպես
ﬖասակար է ցանկացած ծայրահեղթյն, այստեղ ևս այն կարող է ﬖասակար լինել` ինքնաքննադատթյնը
չպետք է վերածվի սեփական ժերի
նկատմամբ հավատի կորստի կամ անվճռականթյան։ Դա առավել քան անթյլատրելի է քան դրա բացակայթյնը։
Վճռական+թյ+նը կարևոր հատկանիշ է, որ արտահայտվմ է նրանմ, որ
կարիք է լինմ անհապաղ արձագանքել
ծագած իրավիճակին, ձեռնարկել անհապաղ ﬕջոցներ՝ հանցագործթյնը
կանխել, դրա հետքերը պահպանել,
տժողներին օգնթյն ցցաբերել,
ինչպես նաև հանցագործին ձերբակալել ﬔջ: Ակնհայտ է, որ այսպիսի իրավիճակներմ տատանողականթյնը,
շփոթվածթյնը, անվճռականթյնը
հանգեցնմ են վատ հետևանքների:
Լավատեսթյան բացակայթյնը
ապակազմակերպմ է քննիչին: Կորցնելով հավատը հաջողթյան ﬔջ՝ քննիչը հաճախ իր պարտականթյնները կատարմ է ձևական։ Նման տրամադրվածթյան ժամանակ դժվար է
դրական արդյնքի հասնել: Այդ իսկ
պատճառով ծայրահեղ անցանկալի է
բարդ խնդիրը հանձնարարել այն քննիչին, ով գտնվմ է կամային անկման վիճակմ և ով չի հավատմ գործի բարեհաջող ավարտին:
Մեկ այլ ծայրահեղթյան դրսևորմ

øÜÜÆâ / N8 / 2018

է չափազանց բարձր կարծիքն  հավատը սեփական անձի, սեփական «հոտառթյան», դատողթյնների անսխալականթյան ﬔջ։ Այս հատկանիշը
նյնիսկ փորձառ քննիչին տանմ է
դեպի մակերեսայնթյն և անփթթյն: Քննիչը պետք է հասկանա, որ
անտրամաբանական է հյսը դնել հեշտ
հաջողթյան վրա: Հեշտթյամբ տրվող
հաջողթյնը ﬕշտ կասկածելի է։
Տեղին է աﬔրիկյան ասացվածքը` It’s
too easy, to be true` այն չափազանց
հեշտ է, որպեսզի ճշմարիտ լինի։
Քննչական գործնեթյնը պահանջմ է աշխատասիրթյն, բարձր
աշխատնակթյն, կամքի լարմ:
Գործի քննթյան հաջող ավարտին
պետք է գնալ երկար և դժվարին ճանապարհով: Պատահմ է, որ գործի
ընդաﬔնը ﬔկ հանգամանք պարզել
համար պահանջվմ է հայտնաբերել և
հարցաքննել տասնյակ վկաների, սմնասիրել հարյրավոր փաստաթղթեր,
իրականացնել բազմաթիվ քննչական
գործողթյններ, իսկ դրանց անարդյնավետթյան դեպքմ` փնտրել նոր
ճանապարհ դեպի ճշմարտթյնը:
Նախաքննթյան ընթացքմ լինմ են իրենց ակտիվթյամբ տարբերվող
տարբեր փլեր` մասնավորապես, սկզբնական փլմ պահանջվմ են ակտիվ, արագ քննչական գործողթյններ, նյնիսկ ﬕ քանի օր
շարնակ, առանց հանգստի։ Հետո
անհրաժեշտ է լինմ կատարել գրասենյակային, փաստաթղթային աշխա-
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տանքներ, հետո վերլծական գործնեթյն, այնհետև կարող է սկսվել
ակտիվ քննչական գործողթյնների
նոր շրջան և այսպես շարնակ։ Քննիչը
չպետք է տարբերակված մոտեցմ ցյց
տա այս տարբեր փլերի նկատմամբ,
բոլոր դեպքերմ նա պետք է գործի բավարար լիցքով, բարձր շարժնակթյամբ և կազմակերպված ձևով։ Սա կոչվմ է հաստատակամթյն։
Հաստատակամ+թյ+նը
կամքի
առանցքային որակ է և արտահայտվմ
է խոչընդոտները հաղթահարել շարնակ պատրաստակամթյան, գիտակցթյան ﬔջ երկար ժամանակ որոշակի նպատակ պահել ընդնակթյան
ﬔջ՝ կենտրոնացնելով բոլոր ժերը դրա
նվաճման վրա: Այն սերտորեն կապված
է քննիչի բարոյական կերպարի և բնավորթյան այնպիսի որակների հետ,
ինչպիսիք են կազմակերպվածթյնը
և կայնթյնը:
Կազմակերպված+թյ+նը
որոշիչ
գործոն է քննիչի գործնեթյան ﬔջ։
Այն իր ﬔջ ներառմ է ﬕ շարք հոգեբանական տարրեր՝ կատարողականթյն, ճշտապահթյն, կարգապահթյն: Կարող եմ վստահաբար ասել, որ
քննչական աշխատանքմ հանդիպող
բոլոր անհաջողթյնների պատճառը
կազմակերպվածթյան
բացակայթյնն է կամ դրա ցածր մակարդակը։
Անկազմակերպ քննիչի մոտ պարբերական ծանրաբեռնվածթյնները
հաճախ հանգեցնմ են նրան, որ նա
սկսմ է աշխատել վայրիվերﬓե-

րով, ակտիվթյն դրսևորելով գործի
սկզբին և ավարտին։ Նրա մոտ առաջանմ է այնպիսի աշխատանքի շարնակ հետաձգել հակմ, որն առանց
անհաջողթյնների ռիսկի կարելի է
կատարել նաև հետո: Ժամանակի ընթացքմ այդ հակվածթյնը դառնմ
է սովորթյն: Այն փոխարինվմ է
նախկին ծանրաբեռնվածթյան արդարացﬓերով ղեկցվող անգործթյան
առավել երկար շրջաններով։ Դրա հետ
ﬔկտեղ հին գործերը և նյթերը հոգնեցնմ են քննիչին, նա ավելի դժվար
է կարողանմ ստիպել իրեն զբաղվել
դրանցով: Եվ ﬕայն այն ժամանակ, երբ
հետագա շարժն անհնար է դառնմ, նա
անփթորեն աշխատանքը կատարմ
է ինչ-որ կերպ՝ թեկզ խախտﬓերով,
ﬕայն թե արագ ազատվի դրանցից:
Երկարատև և կազմակերպված աշխատանքի նկատմամբ իներտթյնը,
պասիվթյնը, անընդնակթյնը
կարող է լինել նեվրաստենիայի՝ քննչական աշխատակիցների մասնագիտական հիվանդթյան հետևանք, այդ ժամանակ անհրաժեշտ է երկարատև հանգիստ, բժմ և աշխատանքի ժամանակավոր փոփոխթյն: Բայց առավել
հաճախ այսպիսի բարոյական անզորթյնը և կամքի խանգարմը լինմ է
ալարկոտթյան և բարձիթողթյան
հետևանք: Դրանց կանխարգելման
հիﬓական ﬕջոցը քննիչի աշխատանքի
նկատմամբ կանոնավոր վերահսկողթյնն է, օգնթյնը նրա աշխատանքի
կազմակերպման և ինքնակազմակերպ-
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ման ﬔջ:1
Անհրաժեշտ է, որպեսզի քննիչը գիտակցի այդ խառնաշփոթի անձնական
և հասարակական վտանգավորթյնը, հիշի և անշեղ կատարի պարզ, բայց
իմաստն կանոնը՝ այսօրվա գործը
չպետք է թողնել վաղվան:
Քննչական գործնեթյնը պահանջմ է ﬔծ ակտիվթյն, նախաձեռնողականթյն, գործի նկատմամբ ստեղծագործական վերաբերմնք: Այս առմով խիստ վտանգավոր է կաղապարային
մտածողթյնն  գործնեթյնը,
որոնք շատ հաճախ թաքցվմ են դատախազի կամ պետի ցցﬕ տակ։
Անﬕտ ձևական+թյ+նը բաղկացած
է բարոյական թլթյնից, վախկոտթյնից, ինքնաապահովագրման ձգտﬕց, անինքնրյնթյնից, նորին 
արդյնավետին չձգտել հատկանիշից։
Աշխատանքմ ստեղծագործական
մոտեցﬓ  ինքնրյնթյնը կապված են կամքի և մտածողթյան բարձր
զարգացման հետ: Նախաձեռնողական+թյ+նը՝ որպես ամրապնդված կամային որակ, խիստ անհրաժեշտ է քննիչին։ Դրա բացակայթյան կամ ցածր
մակարդակի դեպքմ, քննիչի ղեկավարը պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկի այն
զարգացնել համար, հաճախ թյլ տալով քննիչին ինքնրյն որոշﬓեր կայացնել։ Դրանով հանդերձ ձևավորվել
է պատասխանատ վերաբերմնքը
գործի նկատմամբ։
Հարկ է նշել, որ հաջողթյններն
1
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 անհաջողթյնները տարբեր կերպ
են ընդնվմ մարդկանց կողﬕց` կախված նրանց անհատական բարոյակամային որակներից: Հաջողթյնը գրեթե ﬕշտ առաջացնմ է ոգևորթյն,
խթանմ աշխատանքը, մղմ նոր նվաճﬓերի: Այդ իսկ պատճառով կարևոր
է ժամանակին խրախսել քննիչին` նրա
արձանագրած հաջողթյան համար,
ինչի մասին երբեﬓ մոռանմ են որոշ
ղեկավարներ: Ղեկավարների ﬔծ մասը
նախընտրմ են խստթյնը, քննադատթյնը և պատժողական քաղաքականթյնը ենթակաների նկատմամբ։ Չնչին առիթով կարող են տյժի
ենթարկել քննիչին այն դեպքմ, երբ
չափազանց կարևոր ձեռքբերման  հաջողթյան դեպքմ չեն խրախսմ։
Այս անարդարթյան զգացմը քննիչի
մոտ առաջացնմ է հոգեկան անկմ
և բնականաբար նաև աշխատանքի
արդյնավետթյան անկմ։ Այնաﬔնայնիվ խիստ կարևոր է չափի զգացմը խրախսման դեպքմ, որպեսզի
այն չհանգեցնի անհաﬔստթյան 
փառասիրթյան։
Մյս կողﬕց անհաջողթյնները, մշտական քննադատթյններն
 նախատինքը սովորաբար ստեղծմ
են հսալքթյն, անհեռանկարայնթյան զգացմ, ամրապնդվմ է դիմադրողականթյնը քննադատթյան և
անհաջողթյնների նկատմամբ։ Քննիչին նման վիճակից հանել համար
անհրաժեշտ է նրան ղղորդել դեպի
հաջողթյն, թյլ տալ ինքնադրսևոր-
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վել և իր աշխատանքից բավարարվածթյն ապրել:
Քննիչի համար խիստ կարևոր հատկանիշներ են համբերատար+թյ+նը և
սեփական զգացմ+նքները տիրապետելը:
Աշխատանքմ հյզերը կարող են
ինչպես դրական դեր նենալ, այնպես
էլ բացասական: Դրական հյզերը, սերը սեփական գործի նկատմամբ, ոգևորթյնը և նմանատիպ վիճակները՝ քննիչի հավատարիմ ղեկիցները պետք է
լինեն: Դրա հետ ﬔկտեղ քննիչն ստիպված է լինմ ապրել բազմաթիվ զգացմնքներ, որոնք ընդնակ են բացասաբար ազդել նրա և նրա աշխատանքի արդյնքների վրա: «Նա պետք է
նայի այլոց դառնթյանը՝ չտրվելով այդ
զգացմնքին, ահավոր չարագործթյններին՝ չբարկանալով դրանց դեմ,
որպեսզի իր գործողթյններմ և ցցﬓերմ չտրվի այդ տպավորթյններին ի ﬖաս պարտքին և ճշմարտթյանը»1:
Հզական բռնկﬓերը խանգարմ
են հոգեկան գործնեթյանը, նեղացնմ են գիտակցթյնը, խախտմ են
հիշողթյան և շադրթյան գործընթացները, աղավաղմ են ընկալմը և
քննիչի մտածողթյնը, ինչը հաճախ
հանգեցնմ է սխալների: Շահագրգիռ անձինք հաճախ փորձմ են ազդել
քննիչի հյզերի վրա, դրանով շեղելով  հավասարակշռթյնից հանե-

լով նրան` հասկանալով, որ նյարդային,
գրգռված մարդ համար ավելի դժվար
է կատարել իր աշխատանքը: Բացթողﬓերի  սխալների դեպքմ ծագմ
է արգելակվածթյն, շփոթվածթյն,
ճնշվածթյն, արագ որոշﬓերի և
վստահ գործողթյնների նկատմամբ
անընդնակթյն:
Քննիչից պահանջվմ է ինքնատիրապետ+մ,
հավասարակշռված+թյ+ն և սառնասրտ+թյ+ն:
Սեփական անհանգստթյնները
շարնակ թաքցնել և ճնշել անհրաժեշտթյնը, հյզերի և բնազդների
նկատմամբ կամային վերահսկողթյան
գերակայթյնը հաճախ բացասական
են ազդմ քննիչի բնավորթյան վրա
և կարող են առաջացնել ﬔկ այլ մասնագիտական շեղմ` անտարբերթյն
մարդկանց, նրանց զգացմնքների 
ապրﬓերի նկատմամբ:

1

ʤ͘ʤ͘ ʶ̸̡̛̖̭̜̏̌̏͘ ʽ̍ ̨̨̨̱̣̦̥̐̏ ̨̛̛̪̬̖̭̣̖̦͕̔̏̌
̨̡̛̛̼̦̔̌̏̌̚ ̛ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̥̔̏̌̽ ̨̛̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌
̛̪̬̖̭̯̱̪̣̖̦̜͘ˁ̪͕̍͘ϭϴϲϲͲϭϴϳϬ̸͕͘ϯ͕̭̯̬͘ϯϲ͘
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ՔՆՆԻՉԻ ԻՆՏԵԼԵԿՏԱԼ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Քննիչը պետք է լինի բազմակողմանի
զարգացած անձ, պետք է նենա բազմաբնյթ և լայն գիտելիքներ: Դրանց
ձեռք բերման համար նա պետք է օգտագործի բոլոր հնարավոր աղբյրները՝ գրքերը, համացանցը, հեռստատեսթյնը, անձնական և այլ անձանց
փորձը։ Քննիչից պահանջվմ է բազմակողմանի կրթվածթյն, նա պետք
է հիﬓարար պատկերացﬓեր նենա մարդկային գիտելիքների գխավոր
ճյղերի մասին, խորապես տիրապե-
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տի հասարակական գիտթյններին
և հատկապես իրավնքի հարցերին:
Բացի դրանից, քննիչին պետք են հատկ գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ
են մասնագիտական գործնեթյան
համար:
Նյնիսկ բարձրագյն կրթթյնը դեռևս կրթվածթյան երաշխիք չէ,
ավելի ճիշտ ձևական պահանջ, որը
ներկայացվմ է քննիչի պաշտոնի թեկնածին: Դպրոցը տալիս է գիտելիքների նվազագյն պաշար: Քննիչի գործնեթյան ﬔջ շատ բան որոշմ են
այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անհնար
է վերցնել սﬓական լսարանից:
Անհրաժեշտ տեսական և գործնական
պաշարը լրացվմ է ինքնակրթթյամբ
և ինքնասցմամբ արդեն աշխատանքի ընթացքմ:
Դրա համար քննիչը պետք է շատ
կարդա գեղարվեստական և գիտական,
իրավաբանական, հատկ կրիﬕնալիստիկական և մասնագիտական գրականթյն: Ցավոք սրտի, քննիչների շրջանմ հանդիպմ են մարդիկ, ովքեր
քիչ են կարդմ նյնիսկ մասնագիտական իրավաբանական գրականթյն։
Մասնագիտական
գրականթյնը
առանձնահատկ նշանակթյն նի
այն առմով, որ դրանցմ լսաբանվմ է լավագյն քննիչների փորձը:
Սովորաբար նման քննիչները իրենց
վարքագիծը պատճառաբանմ են ժամանակի սղթյամբ, ինչն ընդաﬔնը
հիﬓազրկ պատճառաբանթյն է և
ինքնակրթման նպատակի բացակայ-
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թյն։ Դա իր հերթին բացառմ է նորթյնների ներդրﬓ  զարգացմը
աշխատանքմ։ Պրակտիկան ցյց է
տալիս, որ նման քննիչներն աշխատանքմ ցցաբերմ են ցածր ցցանիշներ, նման դիրքորոշմը նրանց զրկմ
է արդյնավետ գործել հնարավորթյններից:
Պրակտիկայի +ս+ﬓասիր+թյ+նն
+ ընդհանրապես ընթերցան+թյ+նը
քննիչի աշխատանքի որակի բարձրացման լավագ+յն ﬕջոցներն են։
Քննիչը ﬕշտ պետք է ձգտի առավելագյնս օգտագործել ընկերների, կոլեկտիվի օգնթյնը, հատկապես այն
հարցերի լծման ժամանակ, որոնք իր
համար դժվարթյններ են առաջացնմ: Նա կարող է իր փորձը լրացնել կոլեկտիվ փորձի հաշվին՝ ներկա լինելով
խորհրդակցթյններին, ինչպես նաև
պարզաբանﬓերի համար
դիﬔլով
առավել փորձառ ընկերներին: Կոլեգայի օգնթյանը և խորհրդին դիﬔլը
երբեք չի նվաստացնմ նյնիսկ աﬔնափորձառ քննիչի հեղինակթյնը,
իսկ նման քայլի չդիﬔլը` կարող է պատճառ լինել ﬔծամտթյան:
Դեպի ճանաչման ոլորտ տանող
շարժիչ ժն այն որակներն են, որոնք
հոգեբանական գրականթյան ﬔջ
տարբեր կերպ են կոչվմ՝ գիտելիքների
ձգտմ, ճանաչողական հետաքրքրթյն, հետաքրքրասիրթյն: Քննիչի
պարագայմ նշված տերﬕնները բավարար չափով հստակ չեն փոխանցմ
այդ բարդ հոգեկան երևյթի բնյթն 
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առանձնահատկթյնները, քանի որ
քննիչ հասկացթյնն ինքնին տարողնակ է և բնականաբար իր ﬔջ ներառմ է այդ որակները։
Որոշակի գիտելիքների ձեռք բերմանն ղղված ճանաչման պահանջմնքը ղղակիորեն կամ անղղակիորեն կապված է մասնագիտական հետաքրքրթյնների և նպատակների
հետ։ Դա ջանասիրթյնն է: Ջանասիր+թյ+նն ապահովմ է անհրաժեշտ
գիտելիքների ձեռք բերման մշտական
պատրաստակամթյն և ընդնակթյն:
Գիտելիքների առկա պաշարը մտավոր կապիտալ է և այն պետք է մշտապես լրացվի: Քննիչին անհրաժեշտ գիտելիքների ամբող ջթյան ﬔջ կարևոր
դեր նի նաև այն սովորյթների, բարքերի, ավանդյթների, հայացքների
իմացթյնը, որոնք բնորոշ են այն ﬕջավայրին, որմ տեղի է նեցել քննվող
իրադարձթյնը և որին առնչվմ է
քննիչի վարյթմ քննվող գործը:
Նախաքննթյան գործընթացի վրա
բացասաբար կարող է ազդել քննիչի
կողﬕց այն տեղանքի, կյանքի, լեզվի,
ազգային առանձնահատկթյնների
չիմացթյնը, որոնք առկա են բնակչթյան որոշակի խմբերի գիտակցթյան ﬔջ: Հաճախ քննիչին օգնմ է այս
կամ այն մասնագիտական խմբմ՝ զինվորականների, որսորդների, առևտրականների, վարորդների և մյսների մոտ
առկա տարբեր ավանդյթների  սովորթյնների իմացթյնը: Քննիչը

պետք է նաև լավ կողﬓորոշվի քրեական
աշխարհի բարքերմ և չգրված օրենքներմ, ծանոթ լինի նրանց ժարգոնին,
կենցաղավարթյանը, առանց որոնց
իմացթյան դժվար է քննել այնպիսի
քրեական գործեր, որոնք առնչվմ են
կրկնահանցագործների կամ հանցավոր
խմբավորﬓերի գործնեթյան հետ։
Որպեսզի կարողանաս` պետք է իմանաս։ Կարողթյնը գիտելիքն է` գործնական կիրառթյան ﬔջ: Այլ խոսքով`
կարողթյնը մարդ կողﬕց ձեռք
բերված հատկ գիտելիքները գործնական աշխատանքի ընթացքմ նպատակաղղված և ստեղծագործաբար
օգտագործել ընդնակթյնն է:
Կատարելթյան որոշակի մակարդակի հասցված նակթյնը դառնմ է
մարդ հատկթյն՝ հմտթյն:
Հմտ+թյ+նը ենթադրմ է ﬕ քանի տարրերից բաղկացած ցանկացած
բարդ գործողթյնը ﬕ քանի անգամ կատարել ժամանակ այն կազմող
տարրերի ﬕ մասի ավտոմատացված
կատարմ, առանց դրա գիտակցման։
Մասնագիտթյան յրացման ընթացքմ քննիչի մոտ ձևավորվմ են տարբեր հոգեբանական կառցվածքի հմտթյններ: Շարժողական և զգայական հմտթյնների հետ ﬔկտեղ ծագմ են նաև բարդ մտավոր հմտթյններ, այսինքն ամր կերպով յրացված մտավոր աշխատանքի հնարքներ`
տվյալների վերլծթյն, վարկածների
կառցմ, աշխատանքի պլանավորմ
և այլն։
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Հմտթյնը ենթադրմ է նաև
հնարքների օգտագործման ճկնթյն՝ տարբեր հնարքների կիրառման
հնարավորթյն այս կամ այն նպատակի նվաճման համար՝ կախված առկա տվյալներից և ձևավորված իրավիճակից: Զննթյան, խզարկթյան,
հարցաքննթյան ﬔթոդների և հնարքների բազմազանթյնը՝ հաշվի առնելով կոնկրետ դեպքի անհատական
առանձնահատկթյնները՝ քննչական
աշխատանքմ հաջողթյան կարևոր
պայմաններից է։ Անթյլատրելի է գործողթյնների կարծրատիպային կիրառմը քննչական գործողթյնների
ընթացքմ:
Քննիչը պետք է նակ լինի ձևավորել նոր հմտթյններ, քննթյան 
հանցագործթյան բացահայտման նոր
ﬔթոդներ` հիﬓված գիտելիքի, փորձի
 գիտատեխնիկական առաջընթացի
և հնարավորթյնների վրա։ Այդ ընդնակթյնը զարգանմ է տարբեր
և նախկինմ անծանոթ խնդիրների
լծման պարբերական վարժանքների
արդյնքմ, որոնք մարդն մղմ են
աﬔն անգամ նոր գիտելիքների ձեռք
բերմանը և նախկինմ չկիրառված
հնարքների և ﬔթոդների մշակմանը:
Այս առմով շատ կարևոր դեր նի
հիշող+թյ+նը։

տարել, ապրել կամ զգացել է։
Հոգեբանթյան գիտթյնը տարբերմ է հիշողթյան ﬕ քանի տեսակ։
Դրանք են`
Շարժողական հիշող+թյ+նը մտապահմ և վերարտադրմ է շարժﬓերը։
Հ+զական հիշող+թյ+նը մտապահմ և վերարտադրմ է մարդ ապրﬓերը։
Ակնառ+ պատկերային հիշող+թյ+նը տեսողական, լսողական, շոշափողական, հոտառական և հաﬕ պատկերներն են։
Բառատրամաբանական հիշող+թյ+նը շարադրթյան իմաստի, նրա
տրամաբանթյան`
բառային
ձևով
ստացված տեղեկատվթյան հիշողթյնն է։
Կարճատև հիշող+թյ+նը բնթագրվմ է ﬕապատիկ, ոչ տևական
ըմբռնﬕց հետո նյթի շատ կարճ
պահպանմամբ։
Երկարատև հիշող+թյ+նը ապահովմ է տեղեկատվթյան տևական
պահպանմ, երբեﬓ ողջ կյանքի ընթացքմ, որ հաճախ մտապահվմ է
բազﬕցս կրկնթյններից հետո։
Օպերատիվ (գործարարական) հիշող+թյ+նը նյթի մտապահﬕց հետո դրա պահպանﬓ է այնքան ժամանակ, որքան պահանջվմ է խնդրի
կատարման համար։
Մեխանիկական հիշող+թյ+նը տեղեկատվթյան մտապահﬓ է այն
ձևով, ինչպես այն ընկալվմ է։

ՔՆՆԻՉԻ ՀԻՇՈՂՆԸ
Հիշող+թյ+նը մարդ կողﬕց այն
աﬔնի մտապահման և վերարտադրման
գործընթացն է, ինչ նա արտացոլել, կաøÜÜÆâ / N8 / 2018
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Տրամաբանական
(իմաստային)
հիշող+թյ+նը սﬓասիրվող տեղեկատվթյան ոչ թե արտաքին ձևի, այլ
իմաստի մտապահﬓ է։
Դատական հոգեբանթյան համար
հիշողթյան հիﬓախնդիրը հատկ
նշանակթյն նի` կապված ցցմնքների ձևավորման և դրանց ճշմարտացիթյան կամ կեղծ լինել հարցի
լծման հետ:
Քննիչի հոգեբանթյան առմով հետաքրքրական է հիշողթյան դերը փորձի կտակման և գիտելիքների պահպանման հարցմ:
Գիտելիքների ստացմ չի կարող տեղի նենալ և արդյնավետ լինել, եթե
այն չհիշվի։ Քննիչը պետք է գիտելիքներ
և տեղեկթյններ ձեռք բերել հետ
ﬕասին նաև հիշի դրանք։
Քննթյան ընթացքմ ստացվող տեղեկատվթյան ողջ ծավալը կարելի է
բաժանել երկ մասի:
Առաջինը` քննիչի մասնագիտական
գիտելիքների և փորձի ողջ համալիրն
է, որը քննիչի արդյնավետ գործնեթյան նախադրյալն է: Այդ գիտելիքն 
փորձը հանդիսանմ են քննիչի առջև
ծառացած խնդիրների լծման ﬕջոց և
պահպանվմ են նրա երկարաժամկետ
հիշողթյան ﬔջ:
Տեղեկատվթյան երկրորդ մասը վերաբերմ է քննվող իրադարձթյանը:
Դա գործի կոնկրետ հանգամանքների,
փաստացի տվյալների իմացթյնն է։
Ամբողջ ծավալով դրանք պահպանվմ
են օպերատիվ հիշողթյան ﬔջ:

Մարդ հիշողթյնը բարդ հոգեկան գործընթաց է, որն իր ﬔջ ներառմ է. ա) առարկաների, երևյթների,
մարդկանց, մտքերի, տեղեկթյնների
և այլնի մտապահմը, բ) մտապահվածի պահպանմը հիշողթյան ﬔջ և գ)
կրկնակի վերարտադրթյան դեպքմ
ճանաչմը և հիշվածի վերարտադրմը1։
Հարկ է նշել, որ ժամանակակից համակարգչային տեխնիկան ևս ստեղծվել
է մարդ ղեղի սկզբնքով և փորձմ
է փոխարինել նրան, առայժմ, որոշ դեպքերմ առանց զգայական գործոնների։ Համակարգչի հիշողթյնը ևս նի «մայր» հիշող+թյ+ն` պահպանվող
տեղեկթյնների ողջ ծավալը և օպերատիվ հիշող+թյ+ն` տեղեկթյնների այն հատվածը, որը օգտագործվմ է
կոնկրետ առաջադրանքը կատարելիս։
Եթե տեղեկատվթյան առաջին մասմ հիշողթյան խնդիրը հանդես է
գալիս ընդհանր հոգեբանական պլանմ, ապա երկրորդի մասով՝ կարելի է
առանձնացնել ﬕ շարք առանձնահատկթյններ:
Քննչական սխալների վերլծթյնը ցյց է տալիս, որ քննթյան անհաջողթյան առավել տարածված պատճառներից ﬔկը քննիչի կողﬕց գործի
նյթերի չիմացթյնն է կամ ոչ բավարար իմացթյնը և առկա տվյալները
չօգտագործելը:
Տևական ժամանակ չբացահայտված
և հետագայմ բացահայտված հանցա1

ǿțȜȈȘȖȊșȒȐȑ ȆǪ ȆȘȐȌȐȟȍșȒȈȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ
ȒȘȈȚȒȐȑȒțȘșǴșȚȘ͘
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խատանքի համակարգված բնյթը
վարժմ է, զարգացնմ հիշողթյնը,
դրա գործընթացները դարձնմ է այնքան արդյնավետ, որ քննիչը որպես
կանոն, նյնիսկ ﬕ քանի տարի անց հիշմ է ինչպես քննված քրեական գործի
բոլոր մանրամասները, այնպես էլ մասնակից անձանց:
Այլ է իրավիճակը, երբ որևէ քրեական
գործի նախաքննթյան շարնակմը
որոշակի փլից հանձնարարվմ է այլ
քննիչի կամ նախաքննթյնն իրականացվմ է քննչական խմբի կողﬕց։
Այս դեպքերմ անհրաժեշտ է առավել
շադիր ծանոթանալ քրեական գործի
նյթերին, լարել ընդնակթյնները
և հիշել այսպես կոչված երկրորդ փլից
ստացված տեղեկթյնները, քանի որ
ընկալողը տեղեկթյններն այս դեպքմ ստանմ է ﬕայն փաստաթղթերից
և ոչ թե անﬕջական ընկալման արդյնքմ, ինչպես դա եղել է առաջին քննիչի
պարագայմ։
Դժվար իրավիճակ է առաջանմ և
տեղեկատվթյան յրացման խնդիրը բավական բարդանմ է նաև այն
դեպքմ, երբ քրեական գործը բազմադրվագ է կամ բարդ, որով ստացվմ
են ﬔծ ծավալի տեղեկթյններ։ Նման
իրավիճակներմ, և ընդհանրապես անհրաժեշտ է օգտագործել համակարգչի
հնարավորթյնները,
նախաքննթյամբ ստացված տեղեկթյնները համակարգված ձևով դրանմ հաշվառել
և անհրաժեշտթյան դեպքմ դրանք
հեշտթյամբ գտնել, վերլծել հա-

գործթյնների
սﬓասիրթյնը ցյց է տալիս, որ նախաքննթյան
անարդյնավետթյնը պայմանավորված է եղել մասնավորապես այն հանգամանքներով, որ չեն օգտագործվել
գործմ առկա տվյալները ճիշտ վարկածներ առաջադրել, ինչպես նաև
հարցաքննթյնների,
փորձաքննթյնների և այլ քննչական գործողթյնների իրականացման համար, հաշվի չեն առնվել գործմ առկա տվյալները, որոնք հակասմ են քննիչի գնահատականներին։
Նշված սխալները այս կամ այն չափով կապված են հիշողթյան հետ, ստի գործմ առկա տվյալների մտապահﬓ  անհրաժեշտ պահին դրա վերարտադրթյնը ՝ քննիչի աշխատանքի հաջողթյան գրավականն է։
Երբ քննթյնը հենց սկզբից իրականացվմ է նյն քննիչի կողﬕց, ապա
տեղեկատվթյան տպավորմը, յրացմը և հիշմը իրենից ﬔծ դժվարթյն չի ներկայացնմ: Գործի նյթերի
մշտական կարգավորմը, բազմակողմանի և ինքնրյն սﬓասիրթյնը, տեղեկթյնների  այլ փաստերի համադրﬓերը, առկա և նոր տեղեկատվթյան կապի հաստատմը,
տարբեր քննչական գործողթյնների
ժամանակ դրանց օգտագործմը, տեղեկատվթյան կտակման, իմաստավորման և ակտիվ մշակման գործընթացը նպասմ են դրանց ամրապնդմանը
հիշողթյան ﬔջ:
Քրեական գործի նյթերի հետ աշ-
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մար։ Նյն նպատակի համար կարող
են օգտագործվել նաև նոթատետրեր։
Էլեկտրոնային կամ գրավոր գրանցմները պահպանմ են այն, ինչը մտապահելը դժվար է կամ անհնար: Առանց
դրանց անհրաժեշտ տեղեկթյնները
և մտքերը կարող են մոռացվել:
Աﬔն դեպքմ ստացված տեղեկթյնները պետք է կանոնակարգվեն և
պահպանվեն համակարգված ձևով` լինի
դա հիշողթյան ﬔջ, համակարգչմ,
թե նոթատետրմ։ Կանոնակարգված
և համակարգված պահպանմը դյրին է դարձնմ անհրաժեշտ տեղեկթյան ինչպես մտապահմը, այնպես
էլ հետագա փնտրﬓ  կիրառմը։
Դրա համար նպատակահարմար է կազﬔլ համառոտագրեր։ Համառոտագրի
կազմման գործընթացը կրկնողթյն
է հիշողթյան համար: Սեփական բառերով մտքերն արտահայտելով՝ քննիչը
ստիպված է լինմ վերամշակել դրանք,
իր գիտակցթյան ﬔջ կենտրոնացնել
դրանց վրա իր շադրթյնը: Դրանով
իսկ գրանցմը օգնմ է գործի նյթերի  տեղեկթյնների ընկալմանը, յրացմանը և հետագա օգտագործմանը:
ՔՆՆԻՉԻ ԽՈՍՔԸ
Խոսքը լեզվի անհատական օգտագործման գործընթաց է, առաջին հերթին` այլ մարդկանց հետ հաղորդակցման նպատակով1։
Խոսքի տեսակները երեքն են` բանավոր խոսքը, գրավոր խոսքը և ներ1

 ɐʃɻɸ Ɍʗʂʍ əʏɺɼɹɸʍʡʀʌʡʍɿ ʂʗɸʕɸʑɸʇ
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քին խոսքը։ Քննչական պրակտիկայմ
բանավոր  գրավոր խոսքերն իրենց
հերթին արտահայտվմ են երկխոս+թյան կամ ﬔնախոս+թյան ձևով։ Ներքին խոսքը կարող է նախորդել բանավոր կամ գրավոր խոսքին` մտքերը ճիշտ
 նպատակային գործածել համար։
Գրավոր կամ բանավոր ﬔնախոսթյան
դրսևորﬓեր են հարցաքննվողի ինքնրյն մտքերի ազատ շարադրմը։
Քննիչի կողﬕց հարցադրﬓերի առկայթյամբ ընթացող խոսքը երկխոսթյն
է` զրյց։ Ի դեպ, հարցաքննթյան որևէ
հատվածմ քննիչը ևս կարող է կիրառել
խոսքի բանավոր ﬔնախոսթյան տեսակը` տակտիկական նպատակներով։
Խոսքը քննիչի աշխատանքի կարևոր
գործիք է։ Այն քննիչի և գործով անցնող
անձանց փոխհարաբերթյնների և
փոխգործակցթյան բարդ համակարգ
է: Քննթյան ինչպես ճանաչողական,
այնպես էլ հավաստիացնող կողﬔրը
անքակտելիորեն կապված են խոսքի
հիﬓական՝ բանավոր և գրավոր ձևերի
օգտագործման հետ:
Հին հնական Աթենք քաղաքմ`
Պերիկլեսի օրոք (5-րդ դար Մ.Թ.) տեղի
էին նենմ հրապարակայնի ժողովներ, որոնց կարող էր մասնակցել յրաքանչյր աթենացի, որն ազատ քաղաքացի էր և ոչ թե ստրկ։ Նման ժողովի
ցանկացած մասնակից կարող էր ելյթ
նենալ ցանկացած թեզի օգտին և
փորձել իր խոսքի ժով, մտքի ճկնթյամբ համոզել նկնդիրներին։ Համոզելով ժողովականներին` նա կարող էր
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իր հետևից տանել նրանց` անգամ մարտի
դաշտ, գրավել այս կամ այն բնակատեղը, այս կամ այն քաղաքը կամ կատարել
ﬔկ այլ նմանատիպ գործողթյն։ Դա էլ
ստեղծմ էր աթենացիների մոտ խոսքի
ժի պաշտամնքը և այն կարծիքը, որ
խոսել վարպետթյամբ կարելի է լծել
աﬔն ﬕ հարց` վերաբերի այն անձնական
կյանքին, թե ﬕ ողջ ժողովրդի բախտին2։
Իրավաբանի խոսքի կարևորթյնն
առավել ցայտն երևմ է հրապարակային գործնեթյան` դատաքննթյան ընթացքմ, երբ կողﬔրը` դատախազն  պաշտպանը, իրենց խոսքի
վարպետթյամբ են հասնմ արդյնքի։ Իր հերթին քննիչի խոսքի կարևորթյնն, ինչ խոսք էական նշանակթյն
նի նախաքննթյան գործընթացմ,
որտեղ լսարանն ավելի փոքր է և ավելի
հաճախ ընդաﬔնը ﬔկ հոգի։
Հայտնի իրողթյն է, որ որքան
ﬔծ է լսարանը, այնքան հեշտ է ազդել
նրա վրա։ Միանգաﬕց պարզ է դառնմ
քննիչի առջև ծառացած դժվարթյնը`
իր խոսքով տպավորթյն և ազդեցթյն թողնել անհատի վրա այնպես, որ
հնարավոր լինի նրանից ստանալ անհրաժեշտ տեղեկթյնը։
Տեղին է ռս իրավաբան Յ.Չֆարովսկ տեսակետն առ այն, որ իրավաբանի գործնեթյան ընթացքմ
խոսքը հանդես է գալիս որպես տեղեկթյան կրիչ և ներգործթյան ﬕջոց3։

Քրեական գործի բանավորթյնը համակցվմ է ստացված տվալների
գրավոր տեսքով ամրագրման, ինչպես
նաև քննթյան արդյնքների պարտադիր արձանագրման` փաստաթղթավորման հետ: Այստեղից բխմ է քննիչի
համար լեզվի անաղարտ իմացթյան
անհրաժեշտթյնը, որով իրականացվմ է դատավարթյնը և խոսքի տիրապետման բարձր կատարելթյնը4:
Լեզվի հստակթյնը մտածողթյան հստակթյան արդյնք է: Մանկավարժական հոգեբանթյան ﬔջ հայտնի է, որ մարդ՝ խոսքային բնորոշմ,
նկարագրթյն և հարցին հստակ պատասխան տալ անընդնակթյնը
ﬕշտ ցյց է տալիս առարկայի չիմացթյնը կամ չհասկանալը5:
Խոսքային ձևակերպման ժամանակ
ﬕտքը ձեռք է բերմ առավելագյն
հստակթյն, հատկապես երբ անցմ
է կատարմ կրճատված հակիրճ ներքին խոսքից առավել հստակ ծավալն
բանավոր կամ գրավոր խոսքի:
Գրավոր խոսքը, որն օգտագործվմ
է պաշտոնական և դատավարական
փաստաթղթերմ, սահմանափակվմ է
փաստացի տեղեկատվթյամբ։
Քրեական գործի ընթացքը` նախաքննթյնը, արձանագրային է։ Քրեադատավարական օրենսդրթյնը հստակ
սահմանմ է, որ դատավարական գործողթյնների ընթացքը և արդյնքնե-

2
Ա.Բրտյան, Գ.Բրտյան, Քաղաքական փաստարկման 101 կանոն,Երևան, 2003, էջ 9-10։
3
ˋ̴̨̡̛̱̬̭̜̌̏ ˓͘ʦ͕͘ ˓̸̡̛̛̬̖̭̔̌́ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐́Ͳ ̡̬̯̌Ͳ
̡̡̛̜̱̬̭͕ʺ͕͘ϮϬϬϱ͕̭̯̬͘ϯϮ͘

4
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̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́͘˃̡̹̖̦̯͕̌ϭϵϲϰ͘
5
ˀ̨̛̯̦̌̏ʤ͘ˀ͘ˁ̵̨̨̨̛̛̱̖̦̪̭̣̣̭̣̖̯̖̣̖̜͕̔̍̌́̐́̔́̔̏̌
ʺ͘ϮϬϬϭ͕̭̯̬͘ϭϭϳ͘
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րը արտացոլվմ են արձանագրթյնմ, որը կազմվմ է դատավարական
գործողթյան ընթացքմ կամ դրա
ավարտից անﬕջապես հետո։ Ուստի
խիստ կարևոր է, որպեսզի քննիչը կարողանա շարադրել իր մտքերը: Միևնյն
ժամանակ նրա լեզն ոչ ﬕշտ է բավարար հստակ և ճկն լինմ: Իրավաբանների, հատկապես քննիչների մոտ ընդնված մասնագիտական լեզն դեռևս
հեռ է կատարյալ լինելց։ Դրանմ
առկա է ոչ գրական, այդ թվմ ժարգոնային բառապաշար:
Փաստաթղթերի լեզն առանձնանմ է իր հակիրճթյամբ, այն ավելի կարճ է, քան բանավոր խոսքը: Դրա
հետ ﬔկտեղ այն նի կառցվածքային
որոշակի կարգ։ Քրեադատավարական
օրենսդրթյնը սահմանմ է, որ դատավարական գործողթյնները արձանագրթյններմ նկարագրվմ են
այն հաջորդականթյամբ, որով իրականմ տեղի են նեցել։ Արձանագրթյններմ նշվմ են դրանց կատարման ընթացքմ ձեռք բերված և գործի
համար նշանակթյն նեցող հանգամանքները։ Այն պետք է լինի գրագետ,
առանց քերականական և շարահյսական սխալների։
Քննչական գործող+թյան ամրագր+մը, փաստաթղթավոր+մը գործող+թյան բ+ն է+թյ+նը արտացոլող
գործիք է։
Լրջ ապացցողական նշանակթյն նեցող փաստը կարող է զրկվել
իր նշանակթյնից, եթե այն փաս-

տաթղթավորվի ոչ պատշաճ կարգով և
անգրագետ ձևով։ Հաճախ լինմ է նաև
հակառակը։
Հարցաքննթյան արձանագրթյնը կազﬔլիս ցցմնքները` այսինքն
վկաների, տժողների, կասկածյալների և ﬔղադրյալների կենդանի խոսքը,
քննիչը պետք է արձանագրի բառացի,
դրանով իսկ անﬕջականորեն ցցմնքն ընկալել հնարավորթյն
ստեղծելով։ Հաճախ են հանդիպմ տարատեսակ ցցմնքներ, որտեղ տարբեր մասնագիտթյնների, կրթական
ցենզի, աշխարհայացքի  տարիքի անձինք «օգտագործմ» են իրավաբանական տերﬕններ, բարդ գրական արտահայտթյններ։ Փորձելով հանցակազﬕ հատկանիշներ ցյց տալ ցցմնքմ, քննիչները հաճախ հարցաքննթյան արձանագրթյան ﬔջ գրանցմ
են տվյալ հանցակազﬕ դիսպոզիցիայի
արտահայտթյնները, իրենց բառերով են արձանագրմ հարցաքննվողի
մտքերը, չմտածելով, որ հարցաքննվողը
օբյեկտիվորեն չէր կարող տիրապետել
այդ տերﬕններին։ Հետագա ընթերցողների համար ակնհայտ է դառնմ, որ
քննիչը հարցաքննվողի խոսքը վերարտադրել է իր ձևով։ Դա նվազեցնմ է
ցցմնքի
արժանահավատթյնը։
Դա անթյլատրելի է, քանզի որոշակի
իրավիճակմ այդ հանգամանքը կարող է ապացցել, որ ցցմնքի հեղինակը հարցաքննվողը չէ և հետագայմ`
դատական քննթյան ժամանակ հարցաքննվածի կողﬕց իր տված ցցմնք-
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ներից հրաժարվել դեպքմ հեշտթյամբ հնարավոր է ապացցված համարել ցցմնքից հրաժարվողի փաստարկը։ Նման վարքագիծը նվազեցնմ
է ապացյցների նշանակթյնը և ի
վերջո ազդմ նախաքննթյան որակի
և արժանահավատթյան վրա։
Անհրաժեշտ է ըստ հնարավորթյան,
արձանագրել հարցաքննվողի խոսքային
ձևակերպﬓերի, ոճի սահմաններմ:
Աﬔն դեպքմ, հարցաքննթյան իրական տպավորթյան համար անգնահատելի դեր նի հարցաքննթյան տեսաձայնագրառմը։ Այս դեպքմ առավել
ևս անհրաժեշտ է դառնմ հարցաքննվողի խոսքի բառացի արձանագրմը,
որը ցանկացած դեպքմ կարելի է հաﬔմատել տեսագրթյան հետ և նկատել
անհամապատասխանթյնը։
Մյս փաստաթղթերմ` դատավարական որոշﬓերմ, քննչական այլ
գործողթյնների արձանագրթյններմ, պաշտոնական գրթյններմ
գրավոր խոսքը պետք է լինի խիստ գրական, գրագետ և փաստաթղթային։
Քննիչը պետք է շարնակ վարժվի այլոց խոսքի հստակ փոխանցման,
իրադարձթյնների և առարկաների
հստակ, լիարժեք, ճիշտ և հաջորդական
նկարագրման ﬔջ՝ օգտագործելով նվազագյն քանակով բառեր։
Եթե բանավոր խոսքմ, հանդիպելով ասվածի սխալ ընկալմ, կարելի է
ﬕանգաﬕց վերացնել թյրիմացթյնը, ապա գրավոր խոսքի դեպքմ դա
վտանգավոր է և ցանկացած ղղմ
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հետագայմ կարող է տարաբնյթ ﬔկնաբանթյնների ենթարկվել։ Աﬔն
դեպքմ, այդ իրավիճակն օրենսդրորեն
նախատեսված է և իրավնք է տալիս
դատավարական գործողթյանը մասնակցած անձանց ծանոթանալ արձանագրթյանը, կատարել լրացﬓեր և
ղղﬓեր։
Հաճախ քննիչի ապրﬓերը կլանմ
են նրա էներգիան, և արձանագրթյնը
կազﬔլ ժամանակ նրա մոտ առաջանմ է համապատասխան հոգեկան ռեակցիա, անտարբերթյն շարադրման
լիարժեքթյան և ճշգրտթյան նկատմամբ:
Որքան արդյնավետ և ինտենսիվ
է տեղի նենմ քննչական գործողթյնը, այդքան արագ է քննիչը ցանկանմ վերջացնել դրա արդյնքների
շարադրման հետ կապված աշխատանքը, ինչը նրան ձանձրացնող ձևականթյն է թվմ: Պատահմ է նաև, որ
երբ գործողթյնը բավական հաջող
է ընթանմ, քննիչի մոտ առաջանմ է
մանրամասն նկարագրթյնների անհրաժեշտթյան բացակայթյան տպավորթյն։ Արդյնքմ արձանագրթյնը գրվմ է բավական հակիրճ և չի
արտացոլմ տեղի նեցածի ողջ ծավալն  բովանդակթյնը:
Ներկայմս նպատակահարմար է բոլոր հնարավոր դեպքերմ կիրառել համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ
արձանագրթյններ կազﬔլ դատավարական կարգը, բացառթյամբ
թերևս այն դեպքերի, երբ ղղակի ան-
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տալ մակարդակին համապատասխանեցնել ընդնակթյան դեպքմ: Այդ
ընդնակթյնն էլ իր հերթին ձևավորվմ է նախ և առաջ կարդացածթյան բարձր մակարդակի դեպքմ։ Քննիչը պետք է ﬕշտ մտածի այն մասին,
թե ինչպես կընկալվի իր հարցը, և ինչպես պետք է ձևակերպի այն, առավելագյնս ընկալելի լինել համար։ Հակառակ դեպքմ հարցաքննվողը կարող
է չհասկանալ առաջադրված հարցը և
տալ սխալ պատասխան: Քննիչի կողﬕց
չհասկանալ կամ սխալ հասկանալ
վտանգը հատկապես ﬔծ է թարգմանչի մասնակցթյամբ հարցաքննթյան
ժամանակ: Այստեղ անհրաժեշտ է առաջադրվող հարցերի հստակթյն և ﬕանշանակթյն։
Բավական տարածված է նաև հակառակ երևյթը՝ քննիչի կողﬕց հարցաքննվողի սխալ հասկացմը և ընկալմը: Այս դեպքմ էլ էական է դիմացինի մտավոր մակարդակի արագ ճանաչմը քննիչի կողﬕց, նրա խոսքը ճիշտ
հասկանալ համար։
Շատ կարևոր է մարդկանց «կես
բառից» հասկանալ քննիչի նակթյնը։ Այն ձևավորվմ է փորձի հետ,
սակայն այս նակթյնը, բոլոր արժանիքների հետ ﬔկտեղ, նի նաև
մյս կողմը` աﬔն դեպքմ առկա է
զրցակցի մտքերը և բառերը աղավաղված ընկալել վտանգ: Իմաստի ճիշտ
պարզաբանմանը երբեﬓ խոչընդոտմ
է կանխակալթյնը, կարծրատիպերը,
որոշակի տարբերակով գրավվածթյ-

հրաժեշտ է, որ ցցմնքը կամ դրա ﬕ
մասը անձամբ իր ձեռքով արձանագրի
հարցաքննվողը, հաշվի առնելով նյթի
կարևորթյնը։
Մինչև
դատավարական
փաստաթղթի վերջնական ստորագրմը
անհրաժեշտ է այն վերընթերցել, հնարավոր սխալները ղղել և թերթյնները շտկել նպատակով։
Կարծմ եմ քննիչների համար ավելորդ չի լինի տեղեկանալ, որ խոսքն նի
հատկթյններ։ Դրանք են`
x Հասկանալիթյնը,
x Արտահայտչականթյնը,
x Բովանդակալիթյնը,
x Ներգործնթյնը։
Խոսքի հասկանալի թյ ն
Քննիչը պետք է առավելագյնս
պարզ լինի այլոց համար:
Խոսքի հասկանալի+թյ+նը ձեռք
է բերվմ նախադասթյան շարահյսորեն ճիշտ կառցմամբ, ինչպես նաև
դրա համապատասխան տեղերմ անհրաժեշտ դադարների գործադրմամբ
կամ էլ բառերի առանձնացմամբ` տրամաբանական շեշտի օգնթյամբ։ Միևնյն ժամանակ քննիչը պարտավոր է
հստակեցնել լսածը՝ րիշի խոսքը, վերացնելով երկիմաստթյնը:
Ճիշտ հասկացված լինել անհրաժեշտթյնը քննիչից պահանջմ է
այն լեզվով խոսել նակթյն, որը
հասանելի է զրցակցին, իսկ դա հնարավոր է ﬕայն ﬔծ խոսքային դիապազոնի, սեփական խոսքը քննարկվող
առարկային և զրցակցի ինտելեկ-
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է նախադասթյնների կառցվածքից, որոնցմ բացահայտվմ է բառերի որոշակի նշանակթյնը: Այստեղ
նյնպես թաքնված է տեղեկատվթյան
աղավաղման վտանգ: Անհրաժեշտ է
հաշվի առնել, որ բանավոր խոսքը երբեﬓ տարբերվմ է գրավորից։ Կրճատﬓերը, բացթողﬓերը, բառակապակցթյնների ոչ ճիշտ կառցմը,
տեղաննների ոչ ճիշտ օգտագործմը
թյլ են տալիս ասվածի տարբեր ﬔկնաբանմ, թեև հիﬓականմ հասկանալի
է լինմ ﬕտքը: Երբ մարդիկ խոսմ են
իրար հետ, ապա շատ բան չի ասվմ
խոսքմ, այլ ենթադրվմ է։
Զրցակցի տեսողական ընկալմը
քննչական գործողթյան ընթացքմ՝
ﬕﬕկա, ժեստեր, ինտոնացիա, պայմանավորմ են կրճատﬓերի և լռմների ﬕ ամբողջ շարք: Ընդ որմ, գիտակցթյան ﬕանման ղղվածթյնը
և հոգեկան մտերմթյնը թլ է տալիս
զրցակիցներին իրար հասկանալ կես
խոսքից և ավելորդ են դարձնմ լրացցիչ պարզաբանﬓերը:
Այդ է պատճառը նաև այն դեպքերմ, երբ չի հաջողվմ հարցաքննթյան ժամանակ պարզաբանել, թե ինչպես է տեղի նեցել համաձայնթյնը հանցավոր խմբի անդաﬓերի ﬕջև:
Ձեռնարկելով հանցավոր գործնեթյնը` հանցակիցները հազվադեպ են
համաձայնթյան գալիս բառի իմաստային նշանակթյամբ, քանի որ հաճախ նրանց աﬔն ինչ պարզ է առանց
բառերի, քանի որ նրանք նեն ընդհա-

նը, որը հանգեցնմ է նրան, որ մարդը
հաճախ լսմ է ոչ թե այն, ինչ իրականմ ասվել է, այլ այն, ինչը նա ցանկանմ էր, կամ սպասմ էր լսել:
Տեղեկատվթյան էական կորստ
կարող է տեղի նենալ այն դեպքմ,
երբ քննիչն ընկալմ է ոչ ամբողջ ասվածը: Խոսքը սովորաբար բովանդակմ է
ﬔծ քանակթյան ավելորդ տեղեկատվթյն, իսկ քննիչը իրականացնմ է
էականի ընտրթյն՝ մաղմ է տվյալները, որոնք իր կարծիքով գործի համար կարևոր նշանակթյն չնեն: Ոչ
ճիշտ մաղման արդյնքմ էլ կորսվմ
է կարևոր տեղեկատվթյան ﬕ մասը:
Ուստի լսել նակթյնը ոչ պակաս
կարևոր է քննիչի համար, քան խոսել
նակթյնը:
Ոչ ճիշտ ընկալմը հաճախ քննիչի անտեղյակթյան արդյնք է այն
ոլորտից, որմ պարզաբանման ենթակա հարցեր կան` օրինակ արտադրթյան տեխնոլոգիայի, երթևեկթյան
անվտանգթյան,
հաշվապահական
հաշվառման և այլն: Որոշ, հատկապես
երիտասարդ քննիչներ, սիրմ են խոսել այնպիսի արտահայտթյններով,
որոնք վերցված են գողական բառապաշարից, մտածելով, որ այդպիսի ոճը
նպաստմ է ﬔղադրյալի հետ կապի
հաստատմանը: Բայց դա սխալ կարծիք
է: Քննիչին օգտակար է իմանալ ժարգոնային արտահայտթյնները որոշ
մարդկանց մտքերը ճիշտ հասկանալ,
ոչ թե դրանք օգտագործել համար:
Խոսքի հասկանալի լինելը կախված
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նր մտքեր, մղﬓեր:
Օրինակ`
«Մտնե՞նք երկրորդ հարկի տնը» արտահայտթյնը տարբեր կերպ կարող
է ընկալվել տարբեր մարդկանց կողﬕց։
Հանցավոր խմբի դեպքմ դա կարող է
նշանակել ղղակի առմով` «ավազակային հարձակմ կատարենք երկրորդ
հարկի բնակարանմ»։ Բավարար է լինմ նյնիսկ որևէ ժեստ, նախկին իրադարձթյան հիշատակմ և այլն:
Հոգեբանական իմաստով նման ﬕ
բան է տեղի նենմ նաև նախաքննթյան գործընթացմ, երբ քննիչը կրկին
անգամ հանդիպմ և քննարկմ է որևէ
հարց գործի այս կամ այն մասնակցի հետ:

կալիթյնը և ներգործնթյնը:
Դրանք խիստ փոխկապակցված են ﬕմյանց հետ։ Միայն բովանդակալից խոսքը կարող է պատշաճ ներգործթյն նենալ զրցակցի վրա։
Խոսքի
բովանդակալի+թյ+նը
որոշվմ է դրա ﬔջ արտահայտված
մտքերի, զգացմնքների, մղﬓերի
քանակով և դրանց նշանակալիթյամբ։
Խոսքի ներգործ+ն+թյ+նը այլ
մարդկանց մտքերի, զգացմնքների
և կամքի, ինչպես նաև նրանց համոզմնքների  վարքի վրա նրա ազդեցթյան ﬔջ է։
Խոսքը գործմ է մարդկանց վրա
առաջին հերթին իր փաստացի բովանդակթյամբ, իր տրամաբանթյամբ,
բանականթյան ﬕջոցով կամքի վրա
ազդեցթյամբ: Բայց դա բավարար
չի, որպեսզի մարդն մղի անհրաժեշտ
վարքի կամ հետ պահի քննիչի համար անցանկալի գործողթյններից:
Անհրաժեշտ է ազդել զգացմնքների
վրա, որոնք ձևավորմ են մարդկային
վարքի դրդապատճառները:
Խոսքի ներգործթյան գործառնթյնը խոսքի ﬕջոցով այլ մարդկանց
գործողթյան դրդել քննիչի ընդնակթյնն է։
Վ.Գ.Բալինսկին շատ հստակ է սահմանել գիտնականի և գրողի լեզվի հարաբերակցթյնը: «Մեկը ապացցմ
է, մյսը ցյց տալիս, և նրանք երկսն
էլ համոզմ են, ﬔկը՝ տրամաբանական
փաստարկներով, մյսը՝ նկարներով»1:
Քննիչը գործմ է և՛ ﬔկով, և՛ մյսով: Այդ

Խոսքի արտահայտչական թյ ն
Կենդանի խոսքը արտահայտմ է
անհաﬔմատ ավելի շատ բան, քան այն
կազմող բառակապակցթյնների ղղակի իմաստը: Նրա արտահայտչականթյնը որոշվմ է հզական հոգեբանական ենթատեքստով, որը նյնպես պետք է հասկանալի լինի քննիչի և
նրա զրցակցի համար: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է պարզել խոսքի
բովանդակթյան և նրա ձևի ﬕջև կապը։ Կարևոր է, թե ի՞նչ է ասված, ինչպե՞ս
է ասված, ինչպիսի՞ առոգանթյամբ և
դիմախաղով  արտահայտման ոճական ի՞նչ ﬕջոցներով է ղեկցվմ այն:
Խոսքի բովանդակալի թյ ն
և ներգործ ն թյ ն
Քննչական աշխատանքմ ﬔծ նշանակթյն նեն խոսքի բովանդա-

1

ʦ͘ʧ͘ʥ̡̛̛̖̣̦̭̜͘ˁ̸̨̨̛̛̛̬̦̖̭̦̖̦̜̍̌͘ʧ̨̛̛̭̣̯̯͕̔̌̚
ϭϵϰϴ͕̯͘///͕̭̯̬͘ϳϵϴ͘
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իսկ պատճառով նրա բանավոր խոսքմ
լրիվ իրավաչափ են լեզվի պատկերավոր, արտահայտչական, գեղարվեստական ﬕջոցները, որոնք նրան հատկ
ժ են տալիս: Անվերապահորեն կարելի
է ասել, որ քննիչը պարտավոր է ճարտար լինել: Սակայն չի նշանակմ, որ
արձանագրթյններմ պետք է տեղ
գտնեն բանաստեղծական կամ լիրիկական արտահայտթյններ  մտքեր։
Մտքերը պետք է լինեն այն չափով բովանդակալից, որքան անհրաժեշտ է այն
ղղակիորեն ընկալել և տպավորվել
համար։
Ներգործնթյնը դրսևորվմ է
հորդորի կամ խրատի տեսքով։ Սրանք
էլ իրենց հերթին արտահայտվմ են
խնդրանքի, հրամայել+, հրահանգել+
կամ խորհրդի ձևով։
Ճարտասանական վարպետթյան,
վեճի արվեստի, դատական հռետորթյան լավագյն նմշների սﬓասիրթյնը, ընթերցանթյնը, բառապաշարի ընդլայնմը, հեռստատեսթյնից կամ ռադիոյից վերցված
խոսքային լավագյն նմշների ընդօրինակմը, մշտական շադրթյնը
սեփական մտքերի  խոսքի ճիշտ և
ազատ շարադրման նկատմամբ և աշխատանքը դրա կատարելագործման
ղղթյամբ՝ այդ արվեստի տիրապետման հիﬓական ղին է2:
Վերջմ անդրադառնամ քննարկ-

վող գործընթացին առնչվող ﬕ կարևոր
հոգեկան երևյթի։ Սովորաբար մարդիկ այնքան պատասխանատ չեն վերաբերվմ իրենց բանավոր խոսքին,
որքան գրավորին: Հաճախ նյնիսկ
նյն բովանդակթյան նյթը բանավորից գրավորի անցման դեպքմ,
հարցաքննվողը դառնմ է զգշավոր,
փոփոխմ է բառերը, գտնմ այլ հոմանիշներ, որոնք իր կարծիքով ավելի
«անﬖաս» են։ Դա թյլատրելի մոտեցմ է, եթե իհարկե ﬔկ կամ ﬕ քանի
արտահայտթյնների փոփոխթյնը չի հանգեցնի բովանդակային փոփոխթյան։

2

Այս առմով բավական օգտակար կարող են
լինել հետևյալ գրքերըɵ ˁ̸̛̖̬̖̐ ʿ͘ ʰ̡̨̭̱̭̭̯̏ ̸̛̬̖
̦̌ ̭̱̖̔͘ ʧ̨̛̭̬̯͕̀̔̌̚ ϭϵϲϬ͖ ʿ̨̛̬̦̦̏̌ ˁ͘ ˁ̨̪̬͕ ˁʿ̍͘
ϭϵϭϮ͖ ʧ̨̡̨̣̱̍̏ ʦ͘ʦ͘ ʺ̨̭̯̖̬̭̯̌̏ ̨̱̭̯̦̜ ̸̛̬̖͘ ʰ̔̚͘
ͨʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖͕̏ͩϭϵϲϱ͘
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ՔՆՆԻՉԻ ԵՐԵՎԱԿԱՅՆԸ
Երևակայթյնը` առկա փորձի հիման վրա նոր` նախկինմ չընկալված
մտապատկերների, պատկերացﬓերի, գաղափարների ստեղծման հոգեկան իմացական գործընթաց է։
Այն անհրաժեշտ է մարդկային գործնեթյան ցանկացած տեսակմ և
առանձնահատկ նշանակթյն նի
քննչական աշխատանքմ: Երբ քննիչը
ծանոթանմ է հերթական հանցագործթյան գործի հետ, նա պետք է պատկերացնի, թե ինչի մասին են սմնասիրվող նյթերը: Երբ քննիչը հարցաքննմ է մարդն, ապա երևակայմ
է նկարագրվող իրադարձթյնները:
Դեպքի վայրի զննթյան ժամանակ
նա հայտնաբերված հետքերով և ականատեսների ցցմնքներով իր երևակայթյան ﬔջ վերականգնմ է հանցագործթյան պատկերը: Կազﬔլով
քննթյան պլանը՝ նա կանխատեսմ է
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իրադարձթյնների երևակայելի ընթացքը: Վարկածները նյնպես երևակայթյան արդյնք են: Կարճ ասած,
քննիչի յրաքանչյր քայլ կապված է
երևակայթյան հետ:
Կախված գործնեթյան բնյթից
և բովանդակթյնից՝ տարբերմ են
երևակայթյան այնպիսի տեսակներ,
որոնք են գեղարվեստականը, գիտականը, տեխնիկականը և այլն: Հաշվի առնելով քննչական աշխատանքի յրահատկթյնը, կարելի է խոսել քննչական երևակայթյան մասին: Բայց եթե
օրինակ, թերապևտի երևակայթյանը
բնորոշ է հիվանդի ներքին օրգանների
աշխատանքի, հիվանդթյան ընթացքի
և բժման ընթացի մասին վառ պատկերացմը, ապա քննիչի երևակայթյանը բնորոշ չէ այդպիսի նեղ մասնագիտացմը: Կյանքի երևյթների
բազմազանթյնը, որոնց հետ քննիչն
ստիպված է լինմ գործ նենալ, նրա
երևակայթյանը համընդհանր բնյթ
է տալիս, նրա մոտ ձևավորմ է ցանկացած պատկերների ստեղծման հնարավորթյն։ Դրանք արտացոլմ են
կյանքի իրավիճակները և մարդկային
վարքի տարբեր ձևերը, և երևյթները,
որոնք պատկանմ են մարդկային գործնեթյան տարբեր ոլորտներին:
Բայց որքան էլ որ բարդ և տարօրինակ լինեն երևակայթյան արդյնքները՝ նրանք ներկայացնմ են իրական
երևյթների և առարկաների հատկանիշների համակցթյնը, որոնք այս
կամ այն չափով արդեն հայտնի են մարդն: Երևակայթյնը ոչնչից չի կարող

արարվել: Նրա համար աղբյր կարող
է լինել նախկին փորձը: Եվ որքան այն
հարստ է, այդքանով հարստ է երևակայթյնը: Նշանակմ է, որ քննիչի
երևակայթյան զարգացման հիﬓական պայմանը նրա գիտելիքների և
փորձի հարստացﬓ է և կտակմը:
Քննիչի երևակայթյնը կապված է
ինչպես պատկերների և պատկերացմների հետ, որոնք լիարժեք և կոնկրետ արտացոլմ են որոշակի հատկթյնները,
հատկանիշները, մանրքները, այնպես
էլ` ընդհանրացված պատկերների հետ։
Քննթյան ընթացքմ չի կարող լինել անհիﬓ երևակայթյն: Այն պետք
է հիﬓված լինի տվյալ գործի հանգամանքներից ծնված պատկերների վրա,
որոնք էլ իրենց հերթին պետք է բխեն
իրական հանգամանքներից և հիﬓված
լինեն որոշակի տեղեկատվթյան վրա:
Ոչ իրական վարկածն  երևակայթյնը քննթյնը կտանի դեպի փակղի:
Նախաքննթյնը՝ որպես ճանաչողական գործընթաց, առաջին հերթին հիﬓվմ է վերաստեղծող երևակայթյան, այսինքն որևէ բանի բառային նկարագրման կամ պայմանական պատկերացման հիման վրա, որը
նախկինմ մարդ կողﬕց ընկալված
չի եղել: Վերականգնող՝ վերաստեղծող
երևակայթյնը կապված է
բառերից տեղեկատվթյան վերակոդավորման հետ պայմանական նշաների կամ
գրաֆիկական նկարների պատկերավոր
ներկայացման, իրականթյան կենդանի պատկերների ﬔջ1:
1

ǸȈȚȐȕȖȊǨǸǹțȌȍȉȕȈȧȗșȐȝȖȓȖȋȐȧȌȓȧșȓȍȌȖȊȈȚȍ
ȓȍȑǴșȚȘ͘
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թյններ հատկապես նրանց մոտ, մ
մոտ թյլ է զարգացած և աղքատ է
երևակթյնը: Դրա համար խորհրդ
է տրվմ վարժթյններ իրականացնել տարբեր առարկաների և մարդկանց
նկարագրթյան և այլ մարդկանց կողﬕց նկարագրթյան հիման վրա նրանց
ճանաչման վերաբերյալ:
Գործի նյթերի արագ ընթերցման կամ ցցմնքների արագ լսման
ժամանակ ծագմ են ոչ լիարժեք և ոչ
հստակ պատկերացﬓեր, իսկ խորը
ընթերցմը, նյթի կրկնակի սմնասիրթյնը, ցցմնքների շադիր
լսմը, հանգեցնմ են առավել լիարժեք
և վառ պատկերացﬓերի ծագմանը:
Բավարար է հաﬔմատել դեպքի վայրի զննթյան արձանագրթյան հետ
առաջնային և կրկնակի ծանոթացմը,
համոզվել համար, որ երևակայթյան
ﬔջ պատկերներն առաջանմ են ոչ
թե պահի տակ ավարտն տեսքով, այլ
ձևավորվմ են աստիճանաբար՝ կատարելագործվելով ընկալման և մտածական գործնեթյան նոր ակտերի
ազդեցթյան տակ:
Այստեղից բխմ է քննիչի համար ﬕ
կարևոր կանոն, այն է՝ չսահմանափակվել գործի նյթերի ﬔկանգամյա սմնասիրթյամբ, այլ դրանք սﬓասիրել կրկին և կրկին:
Քննչական երևակայթյան աշխատանքը զգալիորեն հեշտացնմ են
տեսագրթյնները, լսանկարները,
գծագրերը, սխեմաները և այլն:
Ապացցման կարիք չնի այն հանգամանքը, որ ցանկացած պատկերա-

Քննիչը տեղեկատվթյան ﬔծ մասը
վերցնմ է բանավոր խոսքից, արձանագրթյններից և այլ փաստաթղթերից: Այդ նյթը արտացոլվմ է քննիչի
գիտակցթյան ﬔջ ոչ ﬕայն հասկացթյնների և դատողթյնների տեսքով, այլև պատկերների ձևով, որոնք
այս կամ այն չափով համապատասխան
են նկարագրթյանը: Ընդ որմ, վերացական գաղափարները որոշակի պատկերներ են առաջացնմ, ձեռք են բերմ պատկերավոր ձև: Պատկերավոր
պատկերացﬓերի բացակայթյամբ
անհնար է քննթյն կատարել։
Նախաքննթյան արդյնքմ քննիչը մշտապես ստիպված է լինմ նկարագրել տարբեր օբյեկտներ` դրանց հետագա որոնման և ճանաչման համար՝
հանցագործի
կամ որոնվող մարդ
արտաքինը կամ հափշտակված գյքի,
հանցագործթյան գործիքի տեսակը:
Բայց նկարագրթյան ժամանակ բավարար չէ պարզապես թվարկել դրանց
նշանները և առանձնահատկթյնները: Անհրաժեշտ է նաև ձևակերպել
մարդ կամ իրի կերպարը, որպեսզի
հետո հնարավոր լինի տեսնել կոնկրետ
օբյեկտմ հենց այն, ինչը հետաքրքրմ
է քննիչին: Ըստ նկարագրթյան պատկերի վերականգնմը չի սահմանափակվմ տարրի բաղադրիչների մասին
պատկերացﬓերով, այլ ենթադրմ է
դրանց ﬕավորմը ﬔկ ամբող ջթյան
ﬔջ:
Ուսﬓական և պրակտիկ աշխատանքմ անհրաժեշտ է հատկ դաստիարակել և վարժել այդպիսի հմտøÜÜÆâ / N8 / 2018
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վոր ցցադրթյնը մտքին զգայական
հիմք է տալիս և թյլ է տալիս մոտեցնել
ﬔր պատկերացﬓերը իրական երևյթին կամ առարկային՝ բարձրացնելով
դրանց արտացոլման հստակթյնն 
լիարժեքթյնը: Պատկերավոր հիմքերի օգտագործմը հնարավորթյն է
տալիս առավելագյնս կազմակերպել
ապացցողական նյթը, իմաստավորել սﬓասիրվող երևյթների փոխկապվածթյնը և դինաﬕկան, տեսնել
դրանց՝ որպես կենդանի նկար:
Այդ իսկ պատճառով քննչական մարﬕններմ պետք է նենալ բոլոր տեսակի տեսանկարահանող սարքավորﬓեր, ակտիվորեն կիրառել դրանք
պրակտիկայմ, զգակցելով սխեմավորման և գծագրման հետ։
Արտացոլման հստակթյնն ավելի
է աճմ, երբ քննիչը հնարավորթյն
նի անձամբ ընկալել գոնե իրական
իրավիճակի ﬕ մասը՝ դեպքի վայրն 
առանձին իրեղեն ապացյցներ անձամբ տեսնել ﬕջոցով: Այն հարստացնմ է երևակայթյնը: Փորձառ քննիչները լավ գիտեն, թե որքան կարևոր
է աﬔն ինչ տեսնել սեփական աչքերով,
և երբեք հնարավորթյնը բաց չթողնել գտնվել դեպքի վայրմ, ծանոթանալ իրեղեն ապացյցներին՝ հյսը
չդնելով իրենց նախորդների արձանագրային նկարագրթյնների վրա, հարցաքննթյն և ցցմնքների ստգմ իրականացնել տեղմ:
Արտացոլելով ներկա ժամանակի
երևյթները՝ քննիչի երևակայթյնը
ենթադրթյններ է ստեղծմ քննվող

իրադարձթյան
հետքերի
մասին,
որոնց ﬕջոցով կարող է ապացցվել
ճշմարտթյնը: Վերջապես, կարգավորելով և ղղորդելով սեփական գործողթյնները, պլանավորելով քննթյնը՝ քննիչը նայմ է դեպի ապագա,
կանխորոշմ է իր աշխատանքի արդյնքները: Իսկ կանխատեսել նշանակմ է երևակայել:
Մարդկային ինտելեկտը անսահմանափակ է պատկերացﬓերի ստեղծման ընդնակթյան առմով: Նա
կարող է կիրառել ստեղծագործական
երևակայթյան ﬔխանիզմը պատկերների նկատմամբ, որոնք իրենց հերթին
արդեն հանդիսանմ են ստեղծագործական երևակայթյան արդյնք: Դա
վտանգավոր երևյթ է։ Խոսքը վերաբերմ է այն դեպքերին, երբ ստացված
կեղծ տեղեկթյնների հիման վրա
քննիչը կարող է երևակայորեն ստեղծել
իրականթյնից բավականին հեռ
վարկած։
Մեկ այլ վտանգ են իրենց ﬔջ ներառմ շաբլոնային պատկերները՝ կարծրատիպերը: Քննչական աշխատանքմ
հանդիպմ են դեպքեր, երբ քննիչի
երևակայթյնը
սահմանափակվմ
է տիպային պատկերացմամբ, այնինչ
ավելորդ չէ ﬔկ անգամ ևս հիշեցնել` ոչ
ﬕ հանցագործթյն չի կրկնվմ։
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