Ուղեցույց
Պաշտպանության իրավունքը քրեական
վարույթի շրջանակներում

Հունվար, 2020թ․

Սույն ուղեցույցը ֆինանսավորվել է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան դրամաշնորհի
շրջանակներում։ Այս կայքում/ուղեցույցում արտահայտված է հեղինակի դիրքորոշումը, որի
համընկնումը «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան հետ պարտադիր չէ

1. Ո՞վ է քրեական գործով պաշտպանը
Պաշտպան է այն փաստաբանը, որը քրեական գործով վարույթի ընթացքում
ներկայացնում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի օրինական շահերը և նրանց ցույց է
տալիս իրավաբանական օգնություն` օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով:
Քրեական

գործերով

պաշտպանությունը

կարող

է

իրականացնել

բացառապես փաստաբանը:

2. Ի՞նչ հիմքով է փաստաբանը մասնակցում քրեական գործով վարույթին որպես
պաշտպան
Փաստաբանները քրեական գործով վարույթին որպես պաշտպան մասնակցում են`
1) կասկածյալի, մեղադրյալի, նրա օրինական ներկայացուցչի, ազգականի, ինչպես
նաև կասկածյալի կամ մեղադրյալի խնդրանքով կամ համաձայնությամբ` այլ անձանց
հրավերով.
2) ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից
նշանակվելով` քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջի հիման վրա:

3. Կարո՞ղ

են

կասկածյալը

կամ

մեղադրյալն

իրականացնել

իրենց

պաշտպանությունը
Կասկածյալը և մեղադրյալն իրավունք ունեն մեղադրանքից պաշտպանվել
ինչպես անձամբ, այնպես էլ պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի միջոցով:
Կասկածյալի

և

մեղադրյալի

պաշտպանի

և

օրինական

ներկայացուցչի

մասնակցությունը քրեական դատավարությանը չի սահմանափակում կասկածյալի և
մեղադրյալի իրավունքները:

4. Ո՞ր դեպքում է պարտադիր քրեական վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը
Քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, երբ`
1) այդպիսի ցանկություն հայտնել է կասկածյալը կամ մեղադրյալը.
2) կասկածյալի կամ մեղադրյալի համար դժվար է ինքնուրույն իրականացնել
պաշտպանության իր իրավունքը` համր, կույր, խուլ լինելու, խոսքի, լսողության,
տեսողության
հիվանդության,

ֆունկցիաների
ինչպես

այլ

նաև

էական

խանգարման,

տկարամտության,

երկարատև

բացահայտ

ծանր

մտավոր

անզարգացածության, այլ ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով.

3) կասկածյալի կամ մեղադրյալի մոտ առկա է հոգեկան հիվանդություն կամ
ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարում.
4) կասկածյալը կամ մեղադրյալը չի տիրապետում կամ ոչ բավարար չափով է
տիրապետում քրեական դատավարության լեզվին.
5) հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ մեղադրյալն անչափահաս է.
6) մեղադրյալը ժամկետային ծառայության զինծառայող է.
7) կասկածյալների կամ մեղադրյալների շահերի միջև կան հակասություններ, և
նրանցից մեկը պաշտպան ունի.
8) քրեական հետապնդումն իրականացվում է այն անձի նկատմամբ, որին
վերագրվում

է

քրեական

օրենսգրքով

չթույլատրված

արարքի

կատարում

անմեղսունակության վիճակում.
9) կասկածյալը կամ մեղադրյալն անգործունակ է.
10) դատական քննության արագացված կարգի կիրառման դեպքում.
11) դատարանը մեղադրյալի նկատմամբ կիրառում է դատական նիստերի
դահլիճից հեռացում սանկցիա։

5. Ինչպե՞ս է ապահովվում պաշտպանի մասնակցությունը, երբ դա պարտադիր է
Քրեական գործով վարույթին պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունն
ապահովում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը (հետաքննության
մարմինը, քննիչը, դատավորը):
Պաշտպանի պարտադիր մասնակցության հիմք առաջանալու դեպքում, երբ
կասկածյալը կամ մեղադրյալը պաշտպան չունի, հանրային պաշտպան նշանակելու
պահանջով

քրեական

վարույթն

իրականացնող

մարմինը

դիմում

է

ՀՀ

փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակ:

6. Կարո՞ղ է արդյոք կասկածյալը կամ մեղադրյալն անմիջականորեն դիմել
հանրային պաշտպանի գրասենյակ պաշտպան նշանակելու համար
Քրեական գործով կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձը
հանրային պաշտպան ունենալու ցանկության դեպքում պետք է դիմի վարույթն
իրականացնող մարմնին (հետաքննության մարմնին, քննիչին, դատարանին):
Հանրային պաշտպանը քրեական վարույթին կասկածյալի կամ մեղադրյալի
պաշտպանությունը կարող է իրականացնել բացառապես վարույթն իրականացնող
մարմնի պահանջով հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի կողմից
նշանակվելու դեպքում:

7. Ե՞րբ է փաստաբանը ձեռք բերում պաշտպանի իրավավիճակ
Փաստաբանը պաշտպանի իրավավիճակ ձեռք է բերում կասկածյալի կամ
մեղադրյալի համաձայնությամբ` նրա պաշտպանությունն ստանձնելու պահից:

8. Արդյո՞ք բոլոր դեպքերում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի ցանկությունը
պաշտպան ունենալու պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը կանխորոշող
հանգամանք
Պաշտպան
ցանկությունը

ունենալու`
քրեական

կասկածյալի
գործով

կամ

մեղադրյալի

վարույթին

պաշտպանի

արտահայտած
պարտադիր

մասնակցությունը կանխորոշող հանգամանք չէ, եթե նրանք ունեցել են նշանակված
պաշտպան, սակայն հայտարարել են պաշտպանից հրաժարվելու մասին, որն
ընդունել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը:

9. Կարո՞ղ է արդյոք վարույթն իրականացնող մարմինը երաշխավորելու որևէ
փաստաբանի հրավիրելու որպես պաշտպան
Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք չունի որևէ մեկին
երաշխավորել հրավիրելու որևէ պաշտպանի:
Ավելին, մյուս կողմից ևս, արգելվում է փաստաբանին ընդունել նախաքննության
և դատաքննության փուլերում տվյալ գործով վարույթ իրականացնող պաշտոնատար
անձի կողմից իրեն ուղղված՝ տվյալ վարույթին առնչվող անձի գործի վարման հետ
կապված իրավական օգնություն ցույց տալու առաջարկը: Այդպիսի առաջարկի
ընդունումը

փաստաբանի

համար

կարող

է

հանգեցնել

կարգապահական

պատասխանատվության:

10. Կարո՞ղ է արդյոք վարույթն իրականացնող մարմինը կասկածյալին կամ
մեղադրյալին առաջարկել հրավիրելու այլ պաշտպան կամ հրավիրել հանրային
պաշտպան, երբ անձն ունի պաշտպան
Հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը, դատարանն իրավունք ունեն
կասկածյալին կամ մեղադրյալին առաջարկել հրավիրելու այլ պաշտպան կամ
պաշտպան նշանակել հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով, եթե`

1) պաշտպանի իրավավիճակ ձեռք բերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում
պաշտպանը

հնարավորություն

չունի

ներկայանալու

կամ

չի

ներկայանում

կասկածյալի կամ արգելանքի վերցված մեղադրյալի առաջին հարցաքննությանը.
2) պաշտպանը հնարավորություն չունի մասնակցելու քրեական գործով վարույթին
3 օրից ավելի ժամանակով:

11. Կարո՞ղ է անձն ունենալ մի քանի պաշտպաններ
Կասկածյալը և մեղադրյալը կարող են ունենալ մի քանի պաշտպաններ:
Հարկ է նկատել, որ դատավարական գործողությունը, որին պաշտպանի
մասնակցությունն

անհրաժեշտ

է,

չի

կարող

անօրինական

ճանաչվել,

եթե

համապատասխան կասկածյալի կամ մեղադրյալի ոչ բոլոր պաշտպաններն են
մասնակցել տվյալ գործողությանը:

12. Կարո՞ղ են միևնույն քրեական գործով կասկածյալները կամ մեղադրյալները
ունենալ մեկ պաշտպան
Միևնույն քրեական գործով մեկից ավելի կասկածյալները կամ մեղադրյալները
կարող են ունենալ մեկ պաշտպան, բացառությամբ պաշտպանյալների շահերի միջև
հակասության առկայության, ինչպես նաև այն դեպքերի, երբ վտանգ կա, որ նրանց
միջև

պաշտպանի

շփումները

կարող

են

խոչընդոտել

արդարադատության

իրականացմանը։

13. Ե՞րբ է պաշտպանը դադարում մասնակցել քրեական վարույթին
Պաշտպանը դադարում է որպես այդպիսին մասնակցել քրեական գործով
վարույթին, եթե`
1) կասկածյալը կամ մեղադրյալը լուծել են նրա հետ ունեցած համաձայնությունը.
2) նա լիազորված չէ մասնակցելու համապատասխան գործով հետագա վարույթին.
3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը պաշտպանին ազատել է քրեական
գործով վարույթին մասնակցելուց` հաշվի առնելով քրեական դատավարությանը նրա
մասնակցությունը բացառող հանգամանքների հայտնաբերումը.
4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը, ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, ընդունել է կասկածյալի կամ մեղադրյալի
հրաժարումը պաշտպանից:

14. Կարո՞ղ է անձը հրաժարվել պաշտպանից և ի՞նչ է դա նշանակում
Պաշտպանից հրաժարվելը նշանակում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի
մտադրությունը` իր պաշտպանությունն իրականացնել առանց որևէ պաշտպանի
իրավաբանական օգնության:
Պաշտպանից

հրաժարվելու

մասին

կասկածյալի

կամ

մեղադրյալի

հայտարարությունն արտացոլվում է արձանագրության մեջ:
Պաշտպանից հրաժարվելու պահից կասկածյալը և մեղադրյալը համարվում են
իրենց

պաշտպանությունն

ինքնուրույն

իրականացնող,

որը

տվյալ

դեպքում

իրավունքներից չի զրկում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից
հետագայում

նշանակված

կամ

քրեական

գործով

վարույթին

մասնակցելուց

չազատված պաշտպանին թույլատրել մասնակցելու վարույթին:

15. Ո՞ր դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը չի ընդունում կամ կարող է
չընդունել պաշտպանից հրաժարումը
Պաշտպանից հրաժարվելը

քրեական

վարույթն

իրականացնող

մարմինն

ընդունում է միայն այն դեպքում, եթե կասկածյալի կամ մեղադրյալի կողմից այդ մասին
հայտարարվել է սեփական նախաձեռնությամբ, կամավոր և այն պաշտպանի
ներկայությամբ, որը կարող էր նշանակվել կամ նշանակված է պաշտպան:
Չի

ընդունվում

պաշտպանից

հրաժարումը,

եթե

այն

հարկադրված

է

իրավաբանական օգնության վճարման համար միջոցների բացակայությամբ:
Այն դեպքերում, երբ
 կասկածյալի կամ մեղադրյալի մոտ առկա է հոգեկան հիվանդություն կամ
ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարում,
 կամ կասկածյալը կամ մեղադրյալը չի տիրապետում կամ ոչ բավարար
չափով է տիրապետում քրեական դատավարության լեզվին,
 կամ հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ մեղադրյալն
անչափահաս է,
 կամ քրեական հետապնդումն իրականացվում է այն անձի նկատմամբ,
որին վերագրվում է քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքի
կատարում անմեղսունակության վիճակում,
քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի չընդունել պաշտպանից
կասկածյալի կամ մեղադրյալի հրաժարվելը և նշանակել պաշտպան կամ պահպանել
նշանակված պաշտպանի լիազորությունները:

16. Կարո՞ղ է արդյոք պաշտպանից հրաժարված կասկածյալը կամ մեղադրյալը
հետագայում փոխել իր դիրքորոշումը
Պաշտպանից հրաժարված կասկածյալը կամ մեղադրյալն իրավունք ունի
քրեական գործով վարույթի ցանկացած պահի փոխել իր դիրքորոշումն այդ առիթով:
Տվյալ դեպքում, նոր պաշտպանի մասնակցությունը հիմք չէ գործի վարույթը
վերսկսելու համար:

17. Կարո՞ղ է արդյոք պաշտպանը ընդունել դեպքի հետ իր պաշտպանյալի
առնչությունը և մեղավորությունը դրա կատարման մեջ հակառակ նրա
դիրքորոշման
Պաշտպանն իրավունք չունի կատարել պաշտպանյալի շահերին հակասող որևէ
գործողություն: Պաշտպանը չի կարող հակառակ պաշտպանյալի դիրքորոշման`
ընդունել դեպքի հետ նրա առնչությունը և մեղավորությունը դրա կատարման մեջ:
Ավելին,

Պաշտպանն

իրավունք

չունի

առանց

պաշտպանյալի

հանձնարարության`
1) հայտարարել հանցանքի կատարման մեջ նրա մեղավորության մասին.
2) հայտարարել տուժողի հետ պաշտպանյալի հաշտվելու մասին.
3) ընդունել քաղաքացիական հայցը.
4) հետ վերցնել պաշտպանյալի ներկայացրած բողոքը:

18. Ու՞մ են ենթարկվում փաստաբանները
Փաստաբանն իր գործունեությունն իրականացնելիս անկախ է, ղեկավարվում է
միայն

Սահմանադրությամբ,

ՀՀ

միջազգային

պայմանագրերով

և

օրենքներով, փաստաբանական պալատի կանոնադրությամբ և փաստաբանական
վարքագծի կանոնագրքով:

19. Որտե՞ղ է անհրաժեշտ դիմել փաստաբանի կողմից թույլ տրված ոչ իրավաչափ
գործողությունների առնչությամբ
Փաստաբանի

կողմից

թույլ

տրված

ոչ

իրավաչափ

գործողությունների

առնչությամբ անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ փաստաբանների պալատ:
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի կամ փաստաբանական վարքագծի
կանոնագրքի խախտման առկայությունը հաստատվելու դեպքում՝ փաստաբանը ՀՀ

փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշմամբ կարող է ենթարկվել կարգապահական
պատասխանատվության, ընդհուպ՝ արտոնագրի գործողության դադարեցում:
Հանրային պաշտպանից դժգոհություններ ունենալու դեպքում դրանք կարող են
ներկայացվել ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակ:

20. Կարո՞ղ է արդյոք պաշտպանին (փաստաբանին) հայտված տեղեկությունը
փոխանցվել այլ անձանց կամ պետական մարմինների
Բոլոր այն տեղեկությունները և ապացույցները, որոնք իրավաբանական
օգնություն

հայցող անձը

խորհրդատվության

փոխանցել է փաստաբանին,

բովանդակությունն

ու

բնույթը,

փաստաբանի
ինչպես

նաև

տված
այն

տեղեկությունները և ապացույցները (նյութերը, կրիչները), որոնք փաստաբանը
փաստաբանական գործունեության իրականացման ընթացքում ձեռք է բերել
ինքնուրույն համարվում են փաստաբանական գաղտնիք և գտնվում են օրենքի
պաշտպանության ներքո:
Փաստաբանը

պետք

է

պահպանի

այն

ամբողջ

տեղեկատվության

գաղտնիությունը, որի մասին նա տեղեկանում է իր մասնագիտական գործունեության
ընթացքում

և

բացառությամբ

պարտավոր
օրենքով

է

չհրապարակել
նախատեսված

փաստաբանական
դեպքերի:

գաղտնիքը,

Գաղտնիության

պարտականությունը ժամանակով սահմանափակված չէ։
Փաստաբանական գաղտնիք չպահպանելը փաստաբանի համար կարող է
հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության:

21. Կարո՞ղ է արդյոք պետական մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց համար
հասանելի լինել փաստաբանի և նրա վստահորդի հաղորդակցությունը
Պետական և դատական մարմիններն ու դրանց պաշտոնատար անձինք
պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ապահովելու փաստաբանի`
վստահորդի հետ առանձին, անարգել և մեկուսի հաղորդակցվելու իրավունքը:

22. Կարող են արդյո՞ք փաստաբանները քրեական վարույթի շրջանակներում
կանչվել և հարցաքննվել որպես վկա
Փաստաբանները չեն կարող կանչվել և հարցաքննվել որպես վկա` պարզելու
համար տեղեկություններ, որոնք նրանց կարող են հայտնի լինել կապված
իրավաբանական օգնության դիմելու կամ նման օգնություն ցույց տալու հետ:
Որպես վկա չեն կարող կանչվել և հարցաքննվել նաև`

1) անձինք, որոնք ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով
ունակ չեն ճիշտ ընկալելու և վերարտադրելու քրեական գործով պարզելու ենթակա
հանգամանքները.
2) անձինք, որոնց տվյալ քրեական գործին վերաբերող տեղեկությունները հայտնի
են դարձել քրեական գործով որպես պաշտպան, տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի,
քաղաքացիական պատասխանողի ներկայացուցիչ մասնակցելու կապակցությամբ.
3) դատավորը, այդ թվում նաև՝ լիազորությունները դադարեցված, դատախազը,
քննիչը, հետաքննության մարմնի աշխատակիցը և դատական նիստի քարտուղարը`
կապված այն քրեական գործի հետ, որում նրանք իրականացրել են իրենց
դատավարական

լիազորությունները,

բացառությամբ

տվյալ

գործի

վարույթի

ընթացքում թույլ տրված սխալների և չարաշահումների քննության, նոր ի հայտ եկած
հանգամանքներով տվյալ գործի նորոգման կամ կորցրած վարույթի վերականգնման
դեպքերի.
4) ձեռնադրված հոգևորական-խոստովանահայրը` խոստովանանքից իրեն
հայտնի դարձած հանգամանքների մասին.
5) մարդու իրավունքների պաշտպանը` իր պարտականությունները կատարելու
կապակցությամբ իրեն հայտնի դարձած հանգամանքների մասին:

23. Ի՞նչ իրավունքներ ունի կասկածյալը քրեական վարույթի շրջանակներում
Կասկածյալը, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով,
իրավունք ունի`
1) իմանալ` ինչում է կասկածվում, տեղեկացվել կասկածանքի բովանդակությանը,
նրան վերագրվող արարքի փաստական կողմին և իրավաբանական որակմանը.
2) ձերբակալվելուց հետո իրեն հասկանալի լեզվով հետաքննության մարմնից,
քննիչից կամ դատախազից անհապաղ ստանալու իր իրավունքների, ինչպես նաև իրեն
ազատությունից զրկելու պատճառների և հիմքերի մասին գրավոր ծանուցում և
պարզաբանում.
3) ձերբակալվելուց կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումն իրեն
հայտարարվելուց հետո քրեական հետապնդման մարմնից անմիջապես անվճար
ստանալ ձերբակալելու կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին քրեական
հետապնդման մարմնի որոշման պատճենը, իսկ ձերբակալման արձանագրություն
կազմելուց հետո` դրա պատճենը.
4)

ձերբակալման

մասին

քրեական

հետապնդման

մարմնի

որոշումը,

ձերբակալման արձանագրությունը կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումն

իրեն հայտարարելու պահից ունենալ պաշտպան, հրաժարվել պաշտպանից և
պաշտպանվել ինքնուրույն.
5) առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ), անարգել տեսակցվել
իր պաշտպանի հետ` առանց դրանց թվի և տևողության սահմանափակման,
բացառությամբ

սույն

օրենսգրքի

211-րդ

հոդվածի

երկրորդ

մասի

երկրորդ

պարբերությամբ նախատեսված դեպքի.
6) հարցաքննվել պաշտպանի ներկայությամբ.
7) տալ ցուցմունքներ կամ հրաժարվել ցուցմունքներ տալուց.
8) տալ բացատրություններ կամ հրաժարվել բացատրություններ տալուց.
9) որ իր ընտրած անձը, իսկ զինծառայող լինելու դեպքում՝ նաև զինվորական մասի
հրամանատարությունը արգելանքի վերցնելուց հետո անհապաղ, բացառությամբ
սույն

օրենսգրքի

129-րդ

հոդվածի

7-րդ

մասով

նախատեսված

դեպքերի,

հեռախոսակապի կամ հնարավոր այլ միջոցով տեղեկացվելու իրեն արգելանքի տակ
պահելու տեղի և հիմքերի մասին։
Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի արգելանքի
վերցնելու դեպքում նրան պահելու տեղի և հիմքերի մասին քրեական վարույթն
իրականացնող մարմինը 24 ժամվա ընթացքում դիվանագիտական ուղիներով
հայտնում

է

արգելանքի

քաղաքացիություն

չունի՝

վերցված
նրա

անձի

քաղաքացիության,

մշտական

բնակության

իսկ

եթե

պետությանը,

նա
իսկ

անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև շահագրգիռ այլ պետությանը։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով արգելանքի
վերցված օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին
իրավունք է վերապահված կապվելու համապատասխանորեն իր քաղաքացիության
պետության

կամ

իր

մշտական

բնակության

պետության

համապատասխան

ներկայացուցչի կամ այդպիսի կապ հաստատելու իրավասություն ունեցող այլ
ներկայացուցչի հետ կամ այդ ներկայացուցչի կողմից իրեն այցելության, ապա
արգելանքի վերցված անձի կողմից այդ իրավունքի իրականացման խնդրանքի
դեպքում պետք է այն բավարարել.
10) ներկայացնել նյութեր քրեական գործին կցելու համար.
11) հայտնել բացարկներ.
12) հարուցել միջնորդություններ.
13) առարկել քրեական հետապնդման մարմինների գործողությունների դեմ և
պահանջել իր առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական
գործողության արձանագրության մեջ.
14) իր միջնորդությամբ, հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի
թույլտվությամբ անձամբ կամ պաշտպանի միջոցով մասնակցել քննչական և այլ

դատավարական գործողություններին կամ հրաժարվել դրանց մասնակցելուց, եթե
սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ.
15) ծանոթանալ այն քննչական և այլ դատավարական գործողությունների
արձանագրություններին,

որոնց

նա

մասնակցել

կամ

ներկա

է

գտնվել

և

դիտողություններ ներկայացնել արձանագրությունում գրառումների ճշտության և
լրիվության կապակցությամբ, քննչական և այլ դատավարական գործողությանը
մասնակցելու դեպքում պահանջել նշված գործողության արձանագրության մեջ
գրառումներ կատարել այն հանգամանքների մասին, որոնք, իր կարծիքով, պետք է
նշվեն.
16)

քրեական

վարույթն

իրականացնող

մարմնի

միջոցով

ծանոթանալ

փորձաքննությունների և մասնագիտական ստուգումների վերաբերյալ ընդունված
որոշումներին, իսկ իր խնդրանքով` նաև անվճար ստանալ այդ որոշումների
պատճենները.
17) բողոքարկել հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի
գործողությունները և որոշումները.
18) հետ վերցնել իր կամ իր պաշտպանի ներկայացրած բողոքը.
19) ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների
հետևանքով անօրինական պատճառված վնասի հատուցումը:

24. Ի՞նչ իրավունքներ ունի մեղադրյալը քրեական վարույթի շրջանակներում
Մեղադրյալը, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով,
իրավունք ունի`
1) իմանալ` ինչում է մեղադրվում, որի համար մեղադրանք առաջադրելուց,
արգելանքի վերցվելուց կամ խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը
հայտարարելուց հետո քրեական հետապնդման մարմնից անհապաղ անվճար
ստանալ որպես մեղադրյալ ներգրավման մասին որոշման պատճենը.
2) արգելանքի վերցվելուց հետո հետաքննության մարմնից, քննիչից կամ
դատախազից անհապաղ անվճար ստանալ սույն հոդվածի երկրորդ մասով
նախատեսված իր իրավունքների մասին գրավոր ծանուցում և պարզաբանում.
3) մեղադրանք առաջադրելու պահից ունենալ պաշտպան, հրաժարվել
պաշտպանից և պաշտպանվել ինքնուրույն.
4) առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ), անարգել տեսակցել իր
պաշտպանի
հետ`
առանց
տեսակցությունների
թվի
և
տևողության
սահմանափակման.
5) հարցաքննվել պաշտպանի ներկայությամբ.
6) տալ ցուցմունքներ կամ հրաժարվել ցուցմունքներ տալուց, առերես
հարցաքննվել իր դեմ վկայած անձանց հետ.

7) տալ բացատրություններ կամ հրաժարվել բացատրություններ տալուց.
8) իր միջնորդությամբ, հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի
թույլտվությամբ անձամբ կամ պաշտպանի միջոցով մասնակցել քննչական և այլ
դատավարական գործողություններին կամ հրաժարվել դրանց մասնակցելուց, եթե
սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ.
9) արգելանքի վերցնելուց հետո անհապաղ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 129րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, քրեական վարույթն իրականացնող
մարմնի միջոցով իր ընտրած անձին, իսկ զինծառայող լինելու դեպքում՝ նաև
զինվորական մասի հրամանատարությանը տեղյակ պահել արգելանքի տակ պահելու
իր տեղի և հիմքերի մասին։
Օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին արգելանքի
վերցնելու դեպքում նրան պահելու տեղի և հիմքերի մասին քրեական վարույթն
իրականացնող մարմինը 24 ժամվա ընթացքում դիվանագիտական ուղիներով
հայտնում է արգելանքի վերցված անձի քաղաքացիության, իսկ եթե նա
քաղաքացիություն չունի՝ նրա մշտական բնակության պետությանը, իսկ
անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև շահագրգիռ այլ պետությանը:
Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով արգելանքի
վերցված օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին
իրավունք է վերապահված կապվելու համապատասխանորեն իր քաղաքացիության
պետության կամ իր մշտական բնակության պետության համապատասխան
ներկայացուցչի կամ այդպիսի կապ հաստատելու իրավասություն ունեցող այլ
ներկայացուցչի հետ կամ այդ ներկայացուցչի կողմից իրեն այցելության, ապա
արգելանքի վերցված անձի կողմից այդ իրավունքի իրականացման խնդրանքի
դեպքում պետք է այն բավարարել.
10) քրեական գործին կցելու և հետազոտելու համար ներկայացնել նյութեր.
11) հայտնել բացարկներ.
12) հարուցել միջնորդություններ.
13) հայտարարել իր մեղավորության կամ անմեղության մասին.
14) առարկել քրեական հետապնդման մարմինների գործողությունների դեմ և
պահանջել իր առարկությունները մտցնել քննչական կամ այլ դատավարական
գործողության արձանագրության մեջ.
15) ծանոթանալ քննչական և այլ դատավարական գործողությունների
արձանագրություններին, որոնց նա մասնակցել կամ ներկա է գտնվել, և
դիտողություններ ներկայացնել արձանագրությունում գրառումների ճշտության և
լրիվության կապակցությամբ, քննչական և այլ դատավարական գործողությանը
մասնակցելու, դատարանի նիստին ներկա գտնվելու դեպքում պահանջել նշված
գործողության կամ դատարանի նիստի արձանագրության մեջ գրառումներ կատարել
այն հանգամանքների մասին, որոնք, իր կարծիքով, պետք է նշվեն, ծանոթանալ
դատական նիստի արձանագրությանը և ներկայացնել դրա մասին իր
դիտողությունները.

16) նախաքննության ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին,
դրանցից անվճար պատճեններ հանել և գործից դուրս գրել ցանկացած ծավալի
ցանկացած տեղեկություն.
161) մինչև գործի դատաքննությունն սկսելը հանդես գալ դատական քննության
արագացված կարգ կիրառելու միջնորդությամբ.
17) մասնակցել առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանների նիստերին և գործի
նյութերի հետազոտմանը, հանդես գալ ճառերով և ռեպլիկով.
18) դատական քննության ընթացքում հանդես գալ վերջին խոսքով.
19) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի միջոցով ծանոթանալ
փորձաքննությունների և մասնագիտական ստուգումների նշանակման, իր
նկատմամբ խափանման միջոց և դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ
կիրառելու մասին կայացված որոշումներին, իսկ իր խնդրանքով` նաև անվճար
ստանալ այդ որոշումների և մեղադրական եզրակացության կամ եզրափակիչ
որոշման, հայցադիմումի պատճենը, ինչպես նաև դատավճռի կամ դատարանի այլ
վերջնական որոշման պատճենը.
20) բողոքարկել հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի
գործողությունները և որոշումները, այդ թվում` դատավճիռը և դատարանի այլ
վերջնական որոշումը.
21) հետ վերցնել իր կամ իր պաշտպանի ներկայացրած բողոքը.
22) առարկություններ ներկայացնել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի
կողմից իրեն տեղեկացված կամ այլ հանգամանքների արդյունքում իրեն հայտնի
դարձած դատավարության այլ մասնակիցների բողոքների վերաբերյալ.
23) դատարանի նիստում կարծիք հայտնել դատավարության այլ մասնակիցների
միջնորդությունների և առաջարկությունների առիթով.
24) բողոքել մյուս կողմի անօրինական գործողությունների դեմ.
25) առարկել նախագահողի գործողությունների դեմ.
26) ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների
հետևանքով անօրինական պատճառված վնասի հատուցումը:
25. Անձը պարտավո՞ր է ապացուցել իր անմեղությունը հանցագործության
կատարման առնչությամբ
Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա
մեղքն ապացուցված չէ օրենքով սահմանված կարգով` դատարանի ` օրինական ուժի
մեջ մտած դատավճռով: Անձի մեղավորության ապացուցման պարտականությունը
դրված է վարույթն իրականացնող մարմնի վրա, դրան զուգահետ անձը իրավունք ունի
իրականացնել իր պաշտպանությունը մեղադրանքից:
Կասկածյալին և մեղադրյալին չի կարելի հարկադրել ցուցմունքներ տալ, նյութեր
ներկայացնել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին կամ նրան որևէ
աջակցություն ցույց տալ:

26. Ո՞ր դեպքում է հնարավոր, որ անձը դատապարտվի նույն արարքի համար
Ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի համար:
Նույն անձի վերաբերյալ, նույն դեպքի առիթով դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ
մտած դատավճռի կամ որոշման առկայությունը բացառում է քրեական գործը
նորոգելը մեղադրանքն ավելի ծանրով փոխարինելու կամ ավելի խիստ պատիժ
նշանակելու կամ մեկ այլ հիմքով, որն առաջ կբերի անձի վիճակի վատթարացում:
Այս արգելքը, սակայն, չի խոչընդոտում գործի վերանայմանը՝ օրենքին
համապատասխան, եթե առկա են նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներ, ինչպես
նաև այն բացառիկ դեպքերում, երբ գործի նախորդ դատական քննության ընթացքում
թույլ են տրվել նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնարար
խախտումներ, որի արդյունքում ընդունված դատական ակտը խաթարում է
արդարադատության բուն էությունը, խախտում է սահմանադրորեն պաշտպանվող
շահերի անհրաժեշտ հավասարակշռությունը:

27. Ոչ իրավաչափորեն դատապարտված անձը կարո՞ղ է ակնկալել հատուցում
ստանալու իրավունք
Եթե հանցանք կատարելու համար օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով
դատապարտված անձն արդարացվել է այն հիմքով, որ նոր կամ նոր երևան եկած որևէ
հանգամանք ապացուցում է նրա դատապարտման ոչ իրավաչափ լինելը, ապա այդ
անձն ունի օրենքին համապատասխան հատուցում ստանալու իրավունք, եթե չի
ապացուցվում, որ այդ հանգամանքի ժամանակին բացահայտումը լիովին կամ
մասամբ կախված էր տվյալ անձից:
Պատճառված նյութական վնասի հատուցման իրավունք ունի նաև յուրաքանչյուր
անձ, ով քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից անօրինական
ենթարկվել է հարկադրանքի միջոցների (բերման է ենթարկվել, ձերբակալվել է,
պաշտոնավարությունը ժամանակավոր դադարեցվել է, կալանավորվել է կամ իր
նկտամամբ այլ խափանման միջոց է կիրառվել):

28. Կարող է արդյո՞ք անձը դատապարտվել կամ ենթարկվել մահապատժի
Հայաստանի Հանրապետությունում
Ոչ: Սահմանադրությունն արգելում է որևէ մեկին դատապարտել կամ ենթարկել
մահապատժի:

29. Կարո՞ղ

է

արդյոք

խոշտանգման,

անմարդկային

կամ

նվաստացնող

վերաբերմունքի կամ պատժի ենթարկվելը համարվել իրավաչափ
Անձին խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ
պատժի ենթարկելը որևէ պարագայում չի կարող դիտարկվել իրավաչափ՝ նույնիսկ
պետական

և

հասարակական

անվտանգության

ապահովման,

հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման անհրաժեշտության դեպքում:
Մարմնական պատիժները ևս արգելվում են:

30. Ո՞ր դեպքում կարող է օգտագործվել մարդու հիմնական իրավունքների
խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցները
Հիմնական

իրավունքների

խախտմամբ

ձեռք

բերված

կամ

արդար

դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է:

31. Ո՞ր դեպքում անձը պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր
ազգականների վերաբերյալ
Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների
վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ այն հետագայում կարող է
օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ:
Ավելին, անձը, որին վարույթն իրականացնող մարմինն առաջարկում է հայտնել
տեղեկություններ կամ տրամադրել նյութեր, իրավունք ունի հրաժարվելու նման
տեղեկություններ հայտնելուց կամ նյութեր տրամադրելուց, եթե ողջամտորեն
ենթադրում է, որ դրանք հետագայում կարող են օգտագործվել իր, ամուսնու կամ
մերձավոր ազգականների դեմ:

32. Ի՞նչ

նվազագույն

իրավունքներ

է

երաշխավորում

Սահմանադրությունը

քրեական մեղադրանքից պաշտպանվող անձի համար
Հանցագործության համար մեղադրվող յուրաքանչյուր ոք ունի`
1) ներկայացված մեղադրանքի բնույթի և հիմքի մասին իրեն հասկանալի լեզվով
անհապաղ ու հանգամանորեն տեղեկացվելու իրավունք.
2) անձամբ կամ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունք.
3) իր պաշտպանությունը նախապատրաստելու և իր ընտրած փաստաբանի հետ
հաղորդակցվելու համար բավարար ժամանակ և հնարավորություններ ունենալու
իրավունք.

4) իր դեմ ցուցմունք տվող անձանց հարցման ենթարկելու իրավունք, կամ որ այդ
անձինք ենթարկվեն հարցման, ինչպես նաև, որ իր օգտին ցուցմունք տվող անձինք
կանչվեն և հարցաքննվեն նույն պայմաններով, ինչ իր դեմ ցուցմունք տված անձինք.
5) թարգմանչի անվճար ծառայությունից օգտվելու իրավունք, եթե նա չի
տիրապետում հայերենին

33. Ո՞ր

դեպքերում

անձը

կարող

է

իրավաչափորեն

զրկվել

անձնական

ազատությունից
Անձը կարող է անձնական ազատությունից զրկվել միայն հետևյալ դեպքերում և
օրենքով սահմանված կարգով`
1) անձին իրավասու դատարանը դատապարտել է հանցանք կատարելու համար.
2) դատարանի իրավաչափ կարգադրությանը չենթարկվելու համար.
3) օրենքով սահմանված որոշակի պարտականության կատարումն ապահովելու
նպատակով.
4) անձին իրավասու մարմին ներկայացնելու նպատակով, երբ առկա է նրա կողմից
հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկած, կամ երբ դա հիմնավոր կերպով
անհրաժեշտ է հանցանքի կատարումը կամ դա կատարելուց հետո անձի փախուստը
կանխելու նպատակով.
5) անչափահասին դաստիարակչական հսկողության հանձնելու կամ իրավասու
մարմին ներկայացնելու նպատակով.
6) հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածումը,
ինչպես նաև հոգեկան խանգարում ունեցող, հարբեցող կամ թմրամոլ անձանցից բխող
վտանգը կանխելու նպատակով.
7) անձի անօրինական մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն կանխելու կամ
անձին արտաքսելու կամ այլ պետության հանձնելու նպատակով:

34. Կարո՞ղ

է

արդյոք

անձը

զրկվել

անձնական

ազատությունից

քաղաքացիաիրավական պարտավությունները կատարելն ի վիճակի չլինելու
պատճառով
Սահմանադրությունը երաշխավորում է, որ ոչ ոք չի կարող անձնական
ազատությունից զրկվել միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չէ կատարելու
քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները:

35. Ի՞նչ նվազագույն իրավունքներ է սահմանված անձնական ազատությունից
զրկված անձի համար Սահմանադրությամբ
Անձնական ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի՝
Ա) իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացված լինելու ազատությունից
զրկվելու պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու դեպքում՝ նաև
մեղադրանքի մասին,
Բ) ազատությունից զրկվելու մասին անհապաղ տեղեկացնել իր ընտրած անձին
(այս իրավունքի իրականացումը կարող է հետաձգվել միայն օրենքով սահմանված
դեպքերում,

կարգով

և

ժամկետով՝

հանցագործությունների

կանխման

կամ

բացահայտման նպատակով:
Գ) անհապաղ ազատ արձակվելու, եթե քրեական հանցանք կատարելու
կասկածանքի հիմքով ազատության զրկվելու պահից ողջամիտ ժամկետում, սակայն
ոչ ուշ, քան յոթանասուներկու ժամվա ընթացքում դատարանը որոշում չի կայացնում
անազատության մեջ նրան հետագա պահելը թույլատրելու մասին,
Դ) վիճարկելու իրեն ազատությունից զրկելու իրավաչափությունը:

36. Ի՞նչ երաշխիք է տալիս Սահմանադրությունը բնակարանի խուզարկության
առնչությամբ
Սահմանադրությունը,

հռչակելով

յուրաքանչյուր

անձի

բնակարանի

անձեռնմխելիության իրավունքը և նախատեսելով այդ իրավունքի սահմանափակման
հնարավոր հիմքերը, միաժամանակ որպես երաշխիք սահմանել է, որ բնակարանը
կարող է խուզարկվել միայն դատարանի որոշմամբ, ընդ որում՝ օրենքով սահմանված
դեպքերում և կարգով:

