
ՀՀ Քրեական Դատավարության օրենսգգիրք 

(Հատվածներ) 

Հոդված 86. Վկան 
 

  

1. Վկան ցուցմունքներ տալու նպատակով կողմի կամ քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնի կողմից կանչված այն անձն է, ում կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզելու 

ենթակա որևէ հանգամանք: 

2. Որպես վկա չեն կարող կանչվել և հարցաքննվել` 

1) անձինք, որոնք ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով ունակ չեն 

ճիշտ ընկալելու և վերարտադրելու քրեական գործով պարզելու ենթակա հանգամանքները. 

2) փաստաբանները` պարզելու համար տեղեկություններ, որոնք նրանց կարող են 

հայտնի լինել կապված իրավաբանական օգնության դիմելու կամ նման օգնություն ցույց 

տալու հետ. 

3) անձինք, որոնց տվյալ քրեական գործին վերաբերող տեղեկությունները հայտնի են 

դարձել քրեական գործով որպես պաշտպան, տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի, 

քաղաքացիական պատասխանողի ներկայացուցիչ մասնակցելու կապակցությամբ. 

4) 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. 

5) ձեռնադրված հոգևորական-խոստովանահայրը` խոստովանանքից իրեն հայտնի 

դարձած հանգամանքների մասին. 

6) մարդու իրավունքների պաշտպանը` իր պարտականությունները կատարելու 

կապակցությամբ իրեն հայտնի դարձած հանգամանքների մասին: 

3. Վկան պարտավոր է` 

1) ցուցմունքներ տալու, քննչական և այլ դատավարական գործողությունների 

կատարմանը մասնակցելու համար ներկայանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 

կանչով. 

2) տալ ճշմարտացի ցուցմունքներ` հայտնել գործով իրեն ամբողջ հայտնի դարձածը և 

պատասխանել առաջադրված հարցերին, ստորագրությամբ հաստատել քննչական կամ այլ 

դատավարական գործողության, արձանագրության մեջ իր տված ցուցմունքների 

գրառումների ճշտությունը. 

3) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով տրամադրել իր մոտ եղած 

առարկաները, փաստաթղթերը, ինչպես նաև նմուշներ` համեմատական հետազոտման 

համար. 

4) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել քննման. 

5) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել 

արտահիվանդանոցային փորձաքննության` ստուգելու համար քրեական գործով 

բացահայտման ենթակա հանգամանքները ճիշտ ընկալելու և վերարտադրելու նրա 

ունակությունը, եթե հիմքեր կան կասկածի տակ դնելու նրա այդպիսի ունակությունը. 



6) ենթարկվել դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի, դատական նիստը 

նախագահողի կարգադրություններին. 

7) չմեկնել այլ վայր` առանց դատարանի թույլտվության կամ առանց քրեական 

հետապնդման մարմնին իր գտնվելու նոր վայրի մասին նախապես տեղեկացնելու. 

8) առանց նախագահողի թույլտվության չլքել դատական նիստերի դահլիճը կամ 

դատարանի շենքը. 

9) դատական նիստի ժամանակ պահպանել կարգուկանոն: 

4. Վկայի կողմից իր պարտականությունները չկատարելն առաջ է բերում օրենքով 

նախատեսված պատասխանատվություն: 

5. Վկան իրավունք ունի` 

1) իմանալ, թե որ քրեական գործով է կանչվում. 

2) հրաժարվել իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ցուցմունք 

տալուց. 

3) հրաժարվել նյութեր և տեղեկություններ ներկայացնելուց, եթե դրանք քրեական գործով 

կարող են վկայել իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների դեմ. 

4) ցուցմունքներ տալիս քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ 

օգտվել փաստաթղթերից և իր գրավոր նշումներից. 

5) ցուցմունքներ տալիս կազմել պլաններ, սխեմաներ և գծանկարներ. 

6) անձամբ շարադրել մինչդատական վարույթի ընթացքում տրվող իր ցուցմունքները. 

7) ծանոթանալ իր մասնակցությամբ կատարված քննչական կամ այլ դատավարական 

գործողության արձանագրությանը, ինչպես նաև համապատասխան մասով` դատական 

նիստի արձանագրությանը և իր ցուցմունքների գրառումների լրիվության և ճշտության հետ 

կապված դիտողություններ անել, որոնք մտցվում են արձանագրության մեջ. 

8) ստանալ քրեական գործով վարույթի ընթացքում կրած ծախսերի հատուցում. 

9) հետ ստանալ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որպես իրեղեն 

ապացույց կամ այլ հիմքերով իրենից վերցված գույքը, իրեն պատկանող պաշտոնական 

փաստաթղթերի բնօրինակները: 

10) քրեական վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալ փաստաբանի հետ: 

 

 

Հոդված 205. Հարցաքննության կանչելու կարգը 

  

1. Վկան, տուժողը, կասկածյալը և մեղադրյալը քննիչի մոտ կանչվում են ծանուցագրով: 

Ծանուցագրում նշվում է, թե ով է կանչում, ում, դատավարական ինչպիսի կարգավիճակով, ուր և 

երբ (օրն ու ժամը) պետք է ներկայանա կանչվողը, ինչպես նաև անհարգելի պատճառներով 

չներկայանալու հետևանքները: 

2. Ծանուցագիրը կանչվող անձին հանձնվում է ստորագրությամբ կամ փոխանցվում է կապի 

միջոցներով: Նրա ժամանակավոր բացակայության դեպքում ծանուցագիրը հանձնվում է 

կանչվողի ընտանիքի չափահաս անդամներից որևէ մեկին, հարևաններին, համատիրությանը 

(բնակարանային շահագործման կազմակերպությանը) կամ փոխանցվում է նրան աշխատանքի 

կամ ուսման վայրի վարչակազմի միջոցով: 

3. Հարցաքննության կանչված անձը պարտավոր է քննիչին ներկայանալ նշանակված 

ժամկետում կամ նրան նախապես իրազեկել չներկայանալու պատճառները: Անհարգելի 

պատճառով չներկայանալու դեպքում հարցաքննության կանչված անձը կարող է բերման 

ենթարկվել սույն օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքով, իսկ կասկածյալի կամ 



մեղադրյալի նկատմամբ կարող են կիրառվել նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված 

դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ: 

4. Արգելանքի տակ չգտնվող անչափահասները, որպես կանոն, կանչվում են իրենց օրինական 

ներկայացուցիչների միջոցով: 

5. Արգելանքի տակ գտնվող կասկածյալը կամ մեղադրյալը կանչվում են արգելանքի տակ 

պահելու վայրի վարչակազմի միջոցով: 

Զինծառայողները հարցաքննության են կանչվում զորամասի հրամանատարության միջոցով: 

(205-րդ հոդվածը խմբ. 25.05.06 ՀՕ-91-Ն, 23.05.06 ՀՕ-104-Ն) 

 

Հոդված 205
1
. Հարցաքննության տևողությունը 

  

1. Հարցաքննությունը չի կարող տևել անընդմեջ չորս ժամից, իսկ անչափահասի, ինչպես 

նաև հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի հարցաքննությունը՝ երկու 

ժամից ավելի: 

2. Հարցաքննությունը թույլատրվում է շարունակել հարցաքննվող անձին հանգստի և 

սնվելու համար անհրաժեշտ առնվազն մեկ ժամ ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Օրվա մեջ 

հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել ութ, իսկ անչափահասի, 

ինչպես նաև հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի համար՝ վեց ժամը: 

3. Բժշկի եզրակացության հիման վրա քննիչը կարող է սահմանել սույն հոդվածով 

նախատեսված հարցաքննության ժամկետներից ավելի կարճ ժամկետներ: 

(205
1
 -րդ հոդվածը լրաց. 23.05.06 ՀՕ-104-Ն)  

 

  

Հոդված 206. Վկայի հարցաքննությունը 

  

1. Վկային կարելի է հարցաքննել գործի համար նշանակություն ունեցող ցանկացած 

հանգամանքի, այդ թվում` կասկածյալի, մեղադրյալի, տուժողի, այլ վկաների անձի մասին: 

2. Վկան հարցաքննվում է նախաքննության կատարման վայրում, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում` իր գտնվելու վայրում: 

3. Վկան հարցաքննվում է այլ վկաներից անջատ: Ընդ որում, քննիչը միջոցներ է 

ձեռնարկում, որպեսզի նույն գործով կանչված վկաները, մինչև հարցաքննության ավարտը, 

հաղորդակցություն չունենան միմյանց հետ: 

4. Հարցաքննությունից առաջ քննիչը հավաստիանում է վկայի ինքնության մեջ, 

տեղեկացնում, թե որ գործով է նա կանչվել և նախազգուշացնում է գործով նրան հայտնի 

ամեն ինչ պատմելու պարտականության, ինչպես նաև ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու 

կամ խուսափելու, սուտ ցուցմունքներ տալու համար սահմանված քրեական 

պատասխանատվության մասին: Վկային հաղորդվում է, որ նա պարտավոր չէ տալ իր, 

ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ցուցմունքներ: Դրանից հետո քննիչը 

պարզում է կասկածյալի, մեղադրյալի, տուժողի հետ վկայի փոխհարաբերության բնույթը և 

սկսում է հարցաքննությունը: 

5. Հարցաքննությունն սկսվում է նրանով, որ առաջարկվում է վկային պատմել գործով 

իրեն հայտնի ամեն ինչ, որից հետո նրան կարող են հարցեր տրվել: 

6. Եթե վկան հարցաքննության է ներկայացել փաստաբանի հետ, որը հրավիրվում է 

վկայի կողմից՝ վերջինիս իրավաբանական օգնություն ցույց տալու նպատակով, ապա 



փաստաբանն իրավունք ունի ներկա գտնվելու հարցաքննությանը, սակայն իրավասու չէ 

հարցեր տալու վկային կամ մեկնաբանելու նրա պատասխանները: Վկայի՝ սույն օրենսգրքի 

86-րդ հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված իրավունքները խախտող հարցեր տալու 

կամ գործողություններ կատարելու դեպքերում փաստաբանն իրավունք ունի անելու 

հայտարարություններ, որոնք ներառվում են հարցաքննության արձանագրությունում: 

 

Հոդված 209. Հարցաքննության արձանագրությունը 

  

1. Հարցաքննության փաստը, ընթացքը և արդյունքներն արտացոլվում են 

արձանագրությունում, որը կազմվում է սույն օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան: 

2. Հարցաքննվող անձի ցուցմունքները գրի են առնվում առաջին դեմքով և, 

հնարավորության սահմաններում, բառացի: Հարցերը և դրանց պատասխանները գրի են 

առնվում նույն հաջորդականությամբ, որ տրվել են հարցաքննության ընթացքում: 

Արձանագրությունում նշվում են բոլոր հարցերը, այդ թվում՝ նրանք, որոնք չեն ընդունվել 

քննիչի կողմից, կամ որոնց հրաժարվել է պատասխանել հարցաքննվող անձը: Հարցերին 

պատասխանելուց հրաժարվելու պատճառները նշվում են արձանագրությունում: 

Հարցաքննվող անձն իրավունք ունի իր ցուցմունքները գրելու իր ձեռքով, ինչի մասին 

քննիչն արձանագրությունում նշում է կատարում: Ցուցմունքին ծանոթանալուց հետո քննիչը 

նրան կարող է տալ լրացուցիչ հարցեր: Հարցերը և տրվող պատասխանները ներառվում են 

արձանագրությունում: 

3. Եթե հարցաքննության ընթացքում հարցաքննվող անձին ներկայացվում են իրեղեն 

ապացույցներ կամ փաստաթղթեր, կամ հրապարակվում են քննչական այլ 

գործողությունների արձանագրություններ կամ վերարտադրվում են ձայնագրման և (կամ) 

տեսագրման նյութեր կամ քննչական գործողությունների նկարահանումներ, ապա այդ 

մասին նշում է կատարվում հարցաքննության արձանագրությունում: Արձանագրությունում 

պետք է արտացոլվեն դրանց կապակցությամբ հարցաքննվող անձի ցուցմունքները: 

4. Եթե հարցաքննության ընթացքում իրականացվել են լուսանկարահանում, ձայնագրում 

և (կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում, ապա արձանագրությունը պետք է պարունակի՝ 

1) նշումներ լուսանկարահանում, ձայնագրում և (կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում 

կատարելու մասին. 

2) նշումներ օգտագործվող տեխնիկական միջոցների, լուսանկարահանման, ձայնագրման 

և (կամ) տեսագրման, կինոնկարահանման պայմանների կամ ձայնագրման և (կամ) 

տեսագրման, կինոնկարահանման ընդհատման տևողության մասին. 

3) հարցաքննվող անձի հայտարարությունները և դիտողությունները 

լուսանկարահանում, ձայնագրում և (կամ) տեսագրում, կինոնկարահանում կատարելու 

վերաբերյալ. 

4) քննիչի և հարցաքննվող անձի՝ արձանագրության ճշտությունը հավաստող 

ստորագրությունները. 

5) նշումներ հարցաքննության ընթացքում հարցաքննվող անձի կողմից սխեմաներ, 

գծագրեր, նկարներ, դիագրամաներ պատրաստելու և դրանք արձանագրությանը կցելու 

մասին: 

5. Հարցաքննության ավարտից հետո արձանագրությունը ներկայացվում է հարցաքննվող 

անձի ծանոթացմանը, կամ էլ նրա խնդրանքով արձանագրությունը հրապարակում է քննիչը, 

ինչի մասին նշում է կատարվում արձանագրությունում: Արձանագրությունը լրացնելու կամ 



դրանում ուղղումներ կատարելու վերաբերյալ հարցաքննվող անձի հայտարարությունները 

քննիչի կողմից մերժման ենթակա չեն: 

6. Արձանագրությունում նշվում են բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր մասնակցել են 

հարցաքննությանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ստորագրի արձանագրությունը, 

ինչպես նաև դրանում արված բոլոր լրացումները և ուղղումները: 

Հարցաքննությանը մասնակցող անձանց կողմից արձանագրությունը ստորագրելուց 

հրաժարվելը կամ ստորագրման անհնարինությունը հավաստվում է սույն օրենսգրքի 29-րդ 

հոդվածի յոթերորդ մասով սահմանված կարգով: 

7. Ցուցմունքին ծանոթանալու և դրանում առկա գրառումների ճշտության փաստը 

հարցաքննվող անձը հավաստում է իր ստորագրությամբ, որը դրվում է արձանագրության 

վերջում: Հարցաքննվող անձը ստորագրում է նաև արձանագրության յուրաքանչյուր էջի 

տեքստի վերջում: 

 

 


