
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է
ՀՀ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 

25-ԱՄՅԱԿԻՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԵՊ
Հ Ի
ՐԱ
ՎԱ
ԳԻ
ՏՈ
ՒԹ
ՅԱ
Ն 
ՖԱ
ԿՈ
ՒԼ
ՏԵ
ՏԻ

 Պ
ՐՈ
ՖԵ
ՍՈ
ՐԱ
ԴԱ
ՍԱ
ԽՈ
ՍԱ
ԿԱ
Ն 

ԿԱ
ԶՄ
Ի 
ԳԻ
ՏԱ
ԺՈ
ՂՈ
ՎԻ

 Ն
ՅՈ
ՒԹ
ԵՐ
Ի 
ԺՈ
ՂՈ
ՎԱ
ԾՈ
Ւ



1 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

 

 

 

 

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

 

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է  

ՀՀ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ 25-ԱՄՅԱԿԻՆ  
 

 

 

 
 

 

 

 

Երևան 

ԵՊՀ հրատարակչություն 

2017 



2 

 

ՀՏԴ 340:06 

ԳՄԴ 67 

Ե 813 

Հրատարակության է երաշխավորել  
ԵՊՀ իրավագիտության   ֆակուլտետի խորհուրդը 

 

Գլխավոր խմբագիր`  

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրո ֆեսոր,  

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Ս. Ղազինյան 

Գլխավոր խմբագրի տեղակալներ`  

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրո ֆեսոր Ա. Մ. Հայկյանց 

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կ. Ա. Գևորգյան 

 Խմբագրակազմ` 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրո ֆեսոր Ա. Հ. Գաբուզյան 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Ա. Դիլբանդյան 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Գ. Վաղարշյան 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրո ֆեսոր Գ. Բ. Դանիելյան 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրո ֆեսոր Վ.Վ. Ստեփանյան 

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Դ. Ավետիսյան 

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ս. Գ. Մեղրյան 
 

Ե 813  ԵՊՀ իրավագիտության  ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախո-

սական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ԵՊՀ; 

Գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան. –Եր., ԵՊՀ, 2017, 534 էջ։ 
 

Ժողովածուն ամփոփում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 

2016 թ. դեկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցած գիտաժողովի նյութերը` նվիրված 

ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունելու 20-ամյակին։ 

Այն ընդգրկում է իրավունքի գրեթե բոլոր ճյուղերի վերաբերյալ գիտա-

կան աշխատանքներ, որոնք աչքի են ընկնում բարձրացված հարցերի ար-

դիանակությամբ, տեսական խոր վերլուծություններով և գործնական նշա-

նակությամբ։ Ժողովածուի մեջ տեղ են գտել ինչպես ճանաչված գիտնական-

ների, այնպես էլ երիտասարդ դասախոսների ու ասպիրանտների աշխա-

տանքները։ Կարող է օգտակար լինել իրավաբան տեսաբաններին, իրավաս-

տեղծ և իրավակիրառ մարմինների ներկայացուցիչներին, իրավունքի տար-

բեր հարցերով հետաքրքրվողներին։ 

ՀՏԴ 340:06 
ԳՄԴ 67 

ISBN 978-5-8084-2208-7   © ԵՊՀ հրատ., 2017 
© Ð»Õ. ËáõÙμ, 2017 



446 

ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 

ԵՎ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

Վահե Ենգիբարյան 

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր 

 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ ՔԴՕ) 

ՔԴՕ 228-րդ հոդվածը սահմանում է խուզարկություն կատարելու 

կարգը։ Այս տեսանկյունից հարկ ենք համարում նախևառաջ բացա-

հայտել «խուզարկություն կատարել» հասկացությունը։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ խուզարկության կա-

տարման սկիզբ է համարվում ոչ թե խուզարկություն կատարելու 

մասին որոշում ընդունելը, այլ առաջին որոնողական գործողութ-

յուններն սկսելը, որոնք ուղղված են առարկաների, անձի հայտնա-

բերմանը1։ ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 2-րդ և 7-րդ կետերի բովանդակութ-

յան վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ «խուզարկություն կատա-

րել» հասկացության մեջ չեն մտնում` 

- քննիչի կողմից խուզարկություն կատարելու մասին որոշու-

մը ներկայացնելը, 

- վերցման ենթակա առարկաները (որոնք կարող են նշանա-

կություն ունենալ գործի համար) կամավոր հանձնելու առաջարկը, 

- վերը նշված առաջարկից հետո այդ առարկաները հանձնելը։ 

Չնայած այս հանգամանքին` վերը նշված դեպքերում պահպան-

վում են խուզարկության բոլոր մասնակիցների դատավարական ի-

րավունքները (այնպես, ինչպես որոնողական գործողություններ կա-

տարելիս)։ Բացի դրանից, առարկաները կամովին հանձնելու դեպ-

քում ևս կազմվում է խուզարկության արձանագրություն։ 

Ձեռնամուխ լինելով խուզարկության կատարմանը` քննիչը 

պարտավոր է դրա մինչև դրա կատարումն անձին, ում մոտ կատար-

                                                            
1 Տե´ս Рыжаков А. П. Обыск։ основания и порядок производства. Изд-во “Фе-

никс”, Ростов-на-Дону, 2006, էջ 19։ 
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վում է խուզարկությունը, ծանոթացնել խուզարկություն կատարելու 

մասին որոշմանը, որի կապակցությամբ վերջինս ստորագրում է։ 

Խուզարկություն կատարելիս որոշումը ներկայացնելուց և հրապա-

րակելուց հետո քննիչն առաջարկում է հանձնել որոնվող առարկա-

ները և փաստաթղթերը կամ թաքնված անձին։ Եթե դրանք կամովին 

հանձնվում են, ապա այդ մասին նշվում է խուզարկության արձա-

նագրության մեջ։ Իսկ եթե որոնվող առարկաները, փաստաթղթերը 

կամ թաքնված անձին կամովին չեն հանձնում կամ էլ հանձնում են 

ոչ ամբողջովին, ապա կատարվում է խուզարկություն։ 

Սակայն պետք է նշել, որ հանձման կամ մասնակի հանձնման 

դեպքում քննիչը կարող է չբավարարվել արդյունքներով և սկսել ո-

րոնողական աշխատանքները։ Այսպես, օրինակ՝ հանձնվում է որոն-

վող ատրճանակն առանց փամփշտատուփի կամ փամփուշտներն՝ 

առանց հրազենի և այլն։ 

Որոնողական գործողությունների ուղղությունը, հերթակա-

նությունը, դրա մեթոդները և մյուս անհրաժեշտ քայլերը որոշում է 

քննիչը։ Պետք է նշել, որ որոշակի տակտիկայի ընտրությունը պայ-

մանավորված է խուզարկության օբյեկտով և որոնվող առարկանե-

րով։ Բոլոր դեպքերում քննիչը պարտավոր է ձեռնարկել միջոցներ, 

որպեսզի չհրապարակվեն խուզարկության փաստը, ինչպես նաև 

դրանց արդյունքները և խուզարկվողի անձնական կյանքի հանգա-

մանքները։ 

ՔԴՕ 228-րդ հոդվածը չի որոշակիացնում այն միջոցների շրջա-

նակը, որոնք քննիչը պարտավոր է ձեռնարկել վերը նշված հանգա-

մանքները չհրապարակվելու համար։ Այնուամենայնիվ, պետք է 

նկատի ունենալ, որ որպես այդպիսի միջոցներ կարող են հանդես 

գալ միայն այնպիսի գործողությունները, որոնք նախատեսված են օ-

րենքով։ Այդ միջոցներից հիմնականներն են՝ խուզարկության մաս-

նակիցներին զգուշացնելը խուզարկությանը մասնակցելու ընթաց-

քում իրենց հայտնի դարձած հանգամանքներն առանց համապա-

տասխան թույլտվության հրապարակելու անթույլատրելիության 

մասին, ինչպես նաև խուզարկության մասնակիցներից ստորագ-

րություն վերցնելը այն մասին, որ նրանք նախազգուշացված են ՀՀ 
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քրեական օրենսգրքի 342-րդ հոդվածով («Նախաքննության կամ հե-

տաքննության տվյալները հրապարակելը») նախատեսված պատաս-

խանատվության մասին։  

Որոշ հեղինակներ ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «հանգա-

մանքներ» հասկացությունը մեկնաբանում են միայն որպես փաս-

տաթղթերում պարունակվող հանգամանքներ1, սակայն այդ մոտե-

ցումն այնքան էլ հիմնավորված համարել չի կարելի, քանի որ խու-

զարկության մասնակիցներին վերը նշված հանգամանքները կարող 

են հայտնի դառնալ ինչպես փաստաթղթերից, այնպես էլ խուզար-

կության վայրում գտնվող առարկաներից, խուզարկվող անձի բա-

ցատրություններից և այլն։ 

Հանգամանքների հրապարակման տակ հասկացվում է դրանք 

ցանկացած ձևով տարածելն՝ ինչպես դրանց աղբյուրը նշելով, այն-

պես էլ առանց դրա։ Հրապարակումը կարող է լինել բանավոր, գրա-

վոր, տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ (օրինակ` համա-

ցանցի միջոցով)։  

ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «անձնական կյանք» հասկա-

ցությունն իրենից ներկայացնում է անձի կյանքի այն մասը, որ նա 

անցկացնում է ծառայությունից, աշխատանքից և առհասարակ հա-

սարակական կյանքից դուրս։ Դրա մեջ են մտնում անձի շփումները 

բարեկամական, ընկերական շրջապատում, ինտիմ կապերը, նրա 

համակրանքը կամ հակակրանքը որոշակի անձանց նկատմամբ և 

այլն։ Բացի դրանից, անձնական կյանքն ընդգրկում է նաև անձի ա-

ռողջական վիճակը (նրա ֆիզիկական և հոգեկան արատները և 

այլն), կրոնական և աշխարհաքաղաքական հայացքները, նախասի-

րությունները և այլն։ Որոշ հեղինակներ անձնական կյանքի հանգա-

մանքների շարքին են դասում նաև նոտարական գործողություննե-

րի, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, գույքային 

                                                            
1 Տե´ս Дьяченко М. С. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.//Уголовно-про-

цессуальное право Российской Федерации։Учебник. Отв. ред. П.А. Лупинс-

кая. Изд-во “ЮристՕ”, М., 2003, էջ 396-397։ 
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դրության վերաբերյալ տվյալները1։ 

Խուզարկության արդյունավետությունն ապահովելու, առար-

կաների հնարավոր թաքցնումը կամ դուրս հանումը կանխելու հա-

մար քրեադատավարական օրենքը քննիչին իրավունք է տվել խու-

զարկության վայրում գտնվող անձանց արգելել հեռանալու այդտե-

ղից, ինչպես նաև հաղորդակցություն ունենալու միմյանց և այլ ան-

ձանց հետ` մինչև քննչական գործողության ավարտը (ՔԴՕ 228-րդ 

հոդվածի 5-րդ մաս)։ Արգելքը սովորաբար լինում է բանավոր, սա-

կայն այս պարագայում այն փաստը, որ նման արգելք է եղել, ամ-

րագրվում է խուզարկության արձանագրության մեջ։ Թեև չի բացառ-

վում, որ քննիչը արգելքը ձևակերպի առանձին փաստաթղթում, 

հրապարակի այն և տա ստորագրելու այն անձանց, որոնց վարքագ-

ծին առնչվում է արգելքը։ Այդուհանդերձ նման փաստաթղթի առկա-

յությունը քննիչին չի ազատում խուզարկության արձանագրության 

մեջ արգելքի փաստն արտացոլելու պարտականությունից։ Իսկ վերը 

նշված փաստաթուղթը նպատակահարմար է կցել քրեական գործին։ 

ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «խուզարկության վայրում 

գտնվող անձիք» հասկացությունն իր մեջ ներառում է ինչպես խու-

զարկության բոլոր մասնակիցներին, այնպես էլ այն անձանց, որոնք, 

չունենալով խուզարկության մասնակցի դատավարական կարգավի-

ճակ, այս կամ այն պատճառով ներկա են գտնվում խուզարկության 

վայրում (օրինակ` խուզարկվողի բարեկամները, հարևանները և 

այլն)։ 

Խուզարկություն կատարելիս քննիչն իրավունք ունի բացել 

փակված շինություններն ու պահեստարանները, եթե դրանց տերը 

հրաժարվում է կամովին բացել դրանք։ Ընդ որում, պետք է խուսա-

փել փականքները, դռները և այլ առարկաներն առանց անհրաժեշ-

տության վնասելուց։ «Բացել փակված շինություններն ու պահես-

                                                            
1 Տե´ս Цоколов И. А. Обыск, выемка, наложение на почтово-телеграфные от-

правления, контроль и запись переговоров.//Уголовный процесс։ Учебник 

для юридических ВУЗ-ов. Под общ. ред. В. И. Радченко. Изд-во “Юстицин-

форм” М., 2003, էջ 350։ 
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տարանները» նշանակում է հնարավոր դարձնել այդ տեղերը թա-

փանցելը և քննիչին հնարավորություն տալ զննել դրանք, ինչպես 

նաև վերցնել այդ տեղերում հայտնաբերված` գործի համար նշանա-

կություն ունեցող առարկաները։ Խուզարկություն կատարելիս քննի-

չը կամ մասնագետը կարող է օգտագործել տեխնիկական միջոցներ, 

որի մասին նշվում է խուզարկության արձանագրության մեջ։ 

Շինությունում խուզարկություն կատարելիս (ենթադրվում է 

նաև բնակարանում) բավարար հիմքերի առկայության դեպքում 

քննիչը կարող է կատարել անձնական խուզարկություն և վերցնել 

այդտեղ գտնվող անձի հագուստի մեջ, իրերում կամ մարմնի վրա 

գտնվող առարկաները և փաստաթղթերը, որոնք գործով կարող են 

ունենալ ապացուցողական նշանակություն (ՔԴՕ 229-րդ հոդվածի 1-

ին մաս)։ Այսինքն, օրենքը քննիչին իրավունք է տալիս որևէ շենքում 

կամ այլ տեղում (այդ թվում` բնակարանում) խուզարկություն կա-

տարելիս իրականացնել նաև այդտեղ գտնվող անձանց անձնական 

խուզարկություն` առանց այդ մասին որոշում կայացնելու։ 

Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված բոլոր որոնվող ա-

ռարկաներն ու փաստաթղթերը ենթակա են վերցման։ Ընդ որում, 

ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 8-րդ մասը քննիչին պարտավորեցնում է բոլոր 

առարկաները և փաստաթղթերը ներկայացնել խուզարկության 

մասնակիցներին, մանրամասն նկարագրել արձանագրության մեջ, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում` կնքել իր կնիքով։ 

Ինչ վերաբերում է անձնական խուզարկությունը` որպես խու-

զարկության առանձին տեսակի, ապա այն անձի հագուստի մեջ, ի-

րերում կամ մարմնի վրա գտնվող առարկաները և փաստաթղթերը 

որոնելուն և վերցնելուն ուղղված գործողություն է։ Անձնական խու-

զարկության իրականացման իրավական հիմքերի հիմնահարցը 

ՔԴՕ-ում հստակ սահմանված չէ։ ՔԴՕ 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 

225-րդ հոդվածի, ինչպես նաև 229-րդ հոդվածի համեմատական վեր-

լուծությունը թույլ է տալիս փաստելու անձնական խուզարկության 

երեք տարատեսակների գոյության մասին. 

1. անձնական խուզարկություն, որ կատարվում է քննիչի առան-

ձին որոշման հիման վրա, երբ առկա են օրենքով սահմանված բա-
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վարար հիմքերը (ՔԴՕ 225-րդ հոդվածի 1-ին մաս) 

2. անձնական խուզարկություն, որ կատարվում է շինությունում 

խուզարկություն կատարելիս այնտեղ գտնվող անձանց նկատմամբ` 

առանց առանձին որոշում կայացնելու (ՔԴՕ 229-րդ հոդվածի 1-ին 

մաս) 

3. անձնական խուզարկություն` առանց այդ մասին որոշում 

կայացնելու, օրենքով սահմանված հատուկ հիմքերի առկայության 

դեպքում (ՔԴՕ 229-րդ հոդվածի 2-րդ մաս)։ 

Անձնական խուզարկության վերջին տարատեսակը, ըստ ՔԴՕ 

229-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, առանց այդ մասին որոշում կայացնելու, 

կարող է կատարվել` 

ա. կասկածյալին ձերբակալելիս և ոստիկանություն կամ այլ ի-

րավապահ մարմին բերելիս 

բ. կասկածյալի և մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման 

միջոց կալանքը կիրառելիս 

գ. երբ բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ այն շինությու-

նում գտնվող անձը, որտեղ խուզարկություն է կատարվում, իր մոտ 

կարող է թաքցնել փաստաթղթեր կամ այլ առարկաներ, որոնք գոր-

ծով կարող են ունենալ ապացուցողական նշանակություն։ 

ՔԴՕ 229-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետն ըստ էության 

կրկնում է նույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթը, որովհետև երկուսում 

էլ խոսվում է շինությունում գտնվող անձի խուզարկության մասին։ 

Այդ կրկնությունը առաջ է եկել ԱՊՀ երկրների քրեական դատավա-

րության մոդելային օրենսգրքի 269-րդ հոդվածը անհաջող թարգմա-

նելու հետևանքով։ Մոդելային օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 1-ին մա-

սը խոսում է այն անձի անձնական խուզարկության մասին, «ում 

մոտ կատարվում է խուզարկությունը», իսկ 2-րդ մասի 3-րդ կետը` 

ընդհանրապես «շինությունում գտնվող անձի» անձնական խուզար-

կության մասին։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում երկու 

դեպքում էլ օգտագործված է «շինությունում գտնվող անձ» ձևակեր-
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պումը1։  

Խուզարկության կատարման մնացած ընդհանուր պայմանները 

տարածվում են նաև անձնական խուզարկության վրա։ Որպես կա-

տարման առանձնահատուկ կարգ` ՔԴՕ 229-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

սահմանում է, որ անձնական խուզարկությունը կարող է կատարվել 

քննիչի կողմից` խուզարկվողի հետ նույն սեռի ընթերակաների և 

մասնագետի մասնակցությամբ։ Բացի դրանից, անձնական խուզար-

կություն կատարելիս պետք է նկատի ունենալ քրեական դատավա-

րության օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի («Անձի իրավունքները, ազա-

տությունները և արժանապատվությունը հարգելը») և 11-րդ հոդվա-

ծի («Անձի անձեռնմխելիությունը») դրույթները, որոնք արգելում են 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը, անձի ստո-

րացումը, մարդու կյանքին և առողջությանը վտանգ ներկայացնող 

միջոցների կիրառումը։ 

Անձնական խուզարկության կատարման, դրա քրեադատավա-

րական նշանակության մասին առավել խորը պատկերացում կազ-

մելու համար հարկ ենք համարում ներկայացնել ՀՀ քննչական 

պրակտիկային հայտնի հետևյալ դեպքը։  

Այսպես, ԵԿԴ 0120/01/14 դատական գործով վերաքննիչ դատա-

րանը բեկանել է Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 

ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

դատավճիռը և Արման Աթոյանին ճանաչել անմեղ ՀՀ քրեական օ-

րենսգրքի 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով մեղսագրվող արարքում` 

հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ 

Քրեական պատասխանատվության հիմքի, անձնական պա-

տասխանատվության, ըստ մեղքի պատասխանատվության, քրեա-

կան դատավարության օրենսդրության խնդիրների, օրինականութ-

յան, անմեղության կանխավարկածի, ապացույցների, դրանց ստուգ-

ման, իրավական գնահատության, ապացուցման ենթական հանգա-

                                                            
1 Տե´ս ՀՀ քրեական դատավարություն, Հատուկ մաս: Գ. Ս. Ղազինյանի 

խմբագրությամբ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 

2005, էջ 156։ 
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մանքների վերաբերյալ ՀՀ քրեական և քրեադատավարական օ-

րենսդրության վերոհիշյալ հիմնարար իրավադրույթների պահանջ-

ների համատեքստում քննության առնելով առաջին ատյանի դատա-

րանի դատավճռով հաստատված ճանաչված փաստական հանգա-

մանքներն առ այն, որ ամբաստանյալ Արման Աթոյանը 2014 թվակա-

նի հուլիսի 17-ին ապօրինի կերպով կրել է արհեստագործական ե-

ղանակով կռփազենքերի նմանողությամբ պատրաստված հարվա-

ծող-փշրող սառը զենքերի շարքին դասվող մետաղյա առարկա, որը 

նույն օրը` ժամը 20։50-ի սահմաններում, Երևան քաղաքի Աբովյան 

18-րդ հասցեում գտնվող «Մոսկվա» կինոթատրոնի մոտակայքում 

հայտնաբերվել է ոստիկանության ծառայողների կողմից, և առաջին 

ատյանի դատարանի դատավճռով վերը նշված փաստական հան-

գամանքների հիմքում դրված ապացույցները, վերաքննիչ դատարա-

նը, գտել է, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավճռի հիմքում 

դրված ապացույցներով կամ գոնե դրանց որոշակի համակցությամբ 

հնարավոր չէ միանշանակորեն հիմնավորված համարելու ամբաս-

տանյալ Արման Աթոյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 

4-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հանցակազմը, մաս-

նավորապես`դրա օբյեկտիվ կողմը։ 

Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ «անձնական խու-

զարկություն կատարելու մասին» արձանագրության համաձայն՝ 

Արման Աթոյանի մոտից արգելված ոչինչ չի հայտնաբերվել և չի 

վերցվել, քրեական գործում չի եղել նաև զենքի առգրավման արձա-

նագրություն, հետևաբար սույն քրեական գործի նյութերի ուսումնա-

սիրությունից պարզ չէ, թե Ա. Աթոյանի մոտ հայտնաբերված և ան-

հայտ պայմաններում փորձաքննության ուղարկված առարկան ինչ-

պես է հայտնվել քրեական գործում, քանի որ առկա չէ առգրավման 

արձանագրություն, այն չի հայտնաբերվել կատարված անձնական 

խուզարկությամբ, իսկ ըստ ոստիկանների ցուցմունքների` նրանք 

Ա. Աթոյանից որևէ առարկա չեն վերցրել։ Վերոգրյալից հետևում է, 

որ փորձաքննության է ուղարկվել մի առարկա, որը հետագայում 

փորձագետի կողմից ճանաչվել է որպես սառը զենք, ինչը նշանա-

կում է, որ վարույթն իրականացնող մարմինը խախտել է ապացույց-
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ների հավաքման, ստուգման, իրավական գնահատության վերաբեր-

յալ ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված ընթա-

ցակարգերը, որն էլ իր հերթին հանգեցրել է նրան, որ քրեական գոր-

ծում հայտնվել է իրեղեն ապացույց հանդիսացող զենք, որը սույն 

գործով հանդիսանում է հանցագործության առարկա, որի ապօրինի 

կրումը մեղսագրվել է ամբաստանյալ Ա. Աթոյանին, և որի շարժի ըն-

թացքը քրեական գործում հստակ չի երևում։ 

Ապացույցների հավաքման, ստուգման և իրավական գնահա-

տության վերաբերյալ ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության վե-

րը նշված խախտումները իրենց հերթին ուղեկցվել են կասկածյալի, 

մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի էական խախտումներով, 

որն արտահայտվել է, մասնավորապես, նրանում, որ կասկածյալը 

միայն 02.08.2014 թ. է ծանոթացվել և´ «սառը զենքի դատատեխնիկա-

կան փորձաքննություն նշանակելու մասին» քննիչի 17.07.2014 թ. ո-

րոշմանը և´ փորձագետի 25.07.2014 թ. թիվ 2274-14 եզրակացությա-

նը, ինչը զրկել է պաշտպանության կողմին այդ փուլում ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածով երաշխավորված ի-

րավունքների իրացման հնարավորությունից, որը սույն քրեական 

գործի պայմաններում վերաքննիչ դատարանը դիտել է որպես քրեա-

դատավարական օրենքի էական խախտում։ 

Վերոգրյալ հիմքերի առկայության պայմաններում Վերաքննիչ 

դատարանը եկել է համոզման, որ 25.07.2014 թվականի N 2274-14 

դատաքրեագիտական փորձաքննության եզրակացությունը չի կա-

րող գնահատվել որպես արժանահավատ և թույլատրելի ապացույց, 

նույն կերպ և նույն հիմնավորումներով ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դա-

տարանը գտել է, որ անթույլատրելի պետք է ճանաչել նաև նախաքն-

նական մարմնի 08.08.2014 թ. «Իրեղեն ապացույց ճանաչելու և քրեա-

կան գործին կցելու մասին» որոշումը1։ 

Այն դեպքերում, երբ խուզարկության օբյեկտ կարող են հանդի-

սանալ միջազգային պայմանագրերով սահմանված առավելություն-

                                                            
1 http://investigative.am/news/view/datavchirner-usumnasirutyun.html 

(09.03.2016): 
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ներից և անձեռնմխելիություններից օգտվող անձինք կամ շինութ-

յունները, պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք հատուկ իրավական 

կարգավորման են ենթարկված ՔԴՕ 444-449-րդ հոդվածներով։ 

Բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 

ստացման համար խուզարկությունը հանդիսանում է խուզարկութ-

յան ինքնուրույն տեսակ և կատարվում է դատարանի որոշմամբ 

(ՔԴՕ 228-րդ հոդվածի 1-ին մաս)։ Օրենսդրական նշված կարգի նա-

խատեսումը նպատակ է հետապնդում քրեական գործի քննության 

ընթացքում ապահովել բանկային և նոտարական գաղտնիք կազմող 

տեղեկությունների գաղտնիությունը։ 

Ըստ «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-

ին մասի` բանկային գաղտնիք են համարվում բանկի հաճախորդին 

սպասարկելու կապակցությամբ տվյալ բանկին հայտնի դարձած 

հաճախորդի հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունները, հաճա-

խորդի հանձնարարությամբ կամ հօգուտ հաճախորդի կատարված 

գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև 

առևտրային գաղտնիքը, գործունեության ցանկացած ծրագրի կամ 

մշակման, գյուտի, արդյունաբերական նմուշի մասին տեղեկություն-

ներն ու նրա վերաբերյալ ցանկացած այլ տեղեկություն, որը հաճա-

խորդը մտադիր է եղել գաղտնի պահել, և բանկը տեղյակ է կամ կա-

րող էր տեղյակ լինել այդ մտադրության վերաբերյալ։  

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ բանկերը բանկային գաղտնիք 

կազմող տեղեկությունները խուզարկության մասին դատարանի ո-

րոշմամբ` քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին 

տրամադրում են քրեական գործով միայն մեղադրյալ ճանաչված 

անձի վերաբերյալ։ Բանկը պարտավոր է դատարանի որոշումը 

ստանալուց հետո երկու բանկային օրվա ընթացքում դատարանին 

կամ դատարանի կողմից լիազորված անձին տրամադրել տվյալ ո-

րոշմամբ պահանջվող տեղեկություններն ու փաստաթղթերը` փակ 

և կնքված ծրարում։ Այդ ընթացքում բանկը ձեռնարկում է անհրա-

ժեշտ միջոցներ` տվյալ որոշումը ստանալու և բանկային գաղտնիք 

կազմող տեղեկությունները տրամադրելու բանկի պարտավորութ-

յան մասին իր հաճախորդին տեղեկացնելու համար («Բանկային 
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գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի10-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր)։ 

Ինչ վերաբերում է նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկութ-

յուններին, ապա ըստ «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվա-

ծի` նոտարական գաղտնիք են հանդիսանում նոտարի կողմից վա-

վերացված կամ հաստատված փաստաթղթերից բխող իրեն հայտնի 

դարձած տեղեկությունները։ Օրենսդիրը` որպես նշված տեղեկութ-

յունների գաղտնիության ապահովման լրացուցիչ երաշխիք նախա-

տեսում է, որ դրանք քրեական հետապնդում իրակնացնող մարմին-

ների կողմից կարող են ստացվել միայն դատարանի որոշման հի-

ման վրա։ 

Ինչ վերաբերում է խուզարկություն կատարման տակտիկային, 

ապա պետք է նշել, որ այն իր մեջ ներառում է տակտիկական 

հնարքների մի ամբողջ շարք, որոնք կիրառվում են խուզարկության 

տարբեր տեսակների կատարման ընթացքում։ Ընդ որում, խուզար-

կության կատարման ժամանակ հատկապես հրատապ են դառնում 

տակտիկական տարաբնույթ հնարքների, օպերացիաների ու ծու-

ղակների կիրառումը։ Թեև մասնագիտական գրականության մեջ 

դրանց կիրառման հիմնահարցերը միանշանակ չեն ընդունվում, այ-

նուամենայնիվ մենք համամիտ ենք այն հեղինակների հետ, ովքեր 

գտնում են, որ քրեական դատավարությունում օրինաչափ և թույ-

լատրելի են հոգեբանական ներգործության (քննչական «խորաման-

կություններ» համարվող) այն հնարքները, որոնք, ոչ մի կերպ չպա-

րունակելով հուշման (որը խուզարկության համար այնքան էլ բնու-

թագրական չէ), թելադրանքի կամ խաբեության տարրեր և ապահո-

վելով ներգործության ենթարկվող անձի մոտ դիրքորոշում ընտրելու 

ազատությունը, բացառապես ուղղված են օբյեկտիվ ճշմարտության 

վերհանմանն ու ոչնչով չեն վնասում այդ նպատակի իրագործմանը1։ 

Այս ենթատեքստում, խոսելով խուզարկության կատարման 

տակտիկական իրավաչափությունների մասին, կցանկանայինք նշե-

                                                            
1 Մանրամասն տե՛ս Դավթյան Ա. Ս., Քննչական «խորամանկությունների» 

կիրառման թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությու-

նում, Իրավագիտության հարցեր, №1-2 2004 թ., էջ 95-99։ 
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լել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կարծիքով, 

չնայած խուզարկությունն ու առգրավումը ոտնահարում են 8-րդ 

հոդվածով երաշխավորված իրավունքը, այնուհանդերձ դրանք կա-

րող են արդարացվել այնքանով, որ դրանք կվերաբերեն գործին և կ-

համարվեն անհրաժեշտ։ Միաժամանակ Եվրոպական դատարանն 

ընդունում է, որ նման գործողությունները կարող են նաև համահունչ 

չլինել հետապնդվող նպատակներին։ Ընդունելով, որ պետություն-

ներն իրավասու են ըստ իրենց հայեցողության սահմանելու և լուծե-

լու բնակարանի խուզարկության և դրա հետ կապված առգրավման 

ցանկացած հարց՝ Եվրոպական դատարանը միաժամանակ գտնում 

է, որ պետք է հատկապես աչալուրջ լինել այն հարցում, որտեղ իշ-

խանությունները գերազանցում են իրենց լիազորություններն ազգա-

յին օրենքի շրջանակներում առանց դատական երաշխիքների խու-

զարկությունը կարգադրելու և կատարելու ժամանակ։ Քննարկվող 

հարցի առնչությամբ Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ մարդու 

բնակարանի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը կարելի է երաշխա-

վորել իշխանությունների կամայական միջամտությունից այն ժա-

մանակ, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված են սահմանափակում-

ների բավականին խիստ սահմաններ և միջամտությունը համա-

հունչ է այն նպատակներին, որոնք հետապնդում են խուզարկութ-

յուն և առգրավում իրականացնող մարմինները1։ 

Հատկապես ներկայումս առանձնակի կարևորություն ունի ա-

հաբեկչական գործողությունների կապակցությամբ խուզարկության 

և առգրավման քննարկման հարցը։ Այս կապակցությամբ Եվրոպա-

կան դատարանը սահմանել է, որ ահաբեկչական գործունեության 

վերաբերյալ գանգատների գործերի քննության ընթացքում Կոնվեն-

ցիայի հոդվածների մեկնաբանման և կիրառման դեպքում անհրա-

                                                            
1 Տե´ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-

նության մասին 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից ար-

ձանագրությունների մեկնաբանություն. Մարդու իրավունքների եվրոպա-

կան դատարանի նախադեպային իրավունքը»/Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Զ. Գ. 

Ղուկասյան, Լ. Օ. Հակոբյան, Լ. Ս. Հակոբյան. –Եր.: Տիգրան Մեծ, 2005, էջեր 

261-262: 
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ժեշտ է պատշաճ ուշադրություն դարձնել ահաբեկչական հանցա-

գործությունների հատուկ բնույթին։ Եվրոպական դատարանի կար-

ծիքով, պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք լուրջ սպառնալիք են ժո-

ղովրդավարական հասարակության համար և պահանջում են պայ-

քարի արտակարգ միջոցներ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի ընթաց-

քում պետությունները կարող են օժտվել այնպիսի իրավունքներով, 

որոնք Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի տե-

սանկյունից արդարացված չլինեն։ 

Քննարկվող հարցին է առնչվում Մյուրեյն ընդդեմ Միացյալ Թա-

գավորության գործը1։ Նշված գործով Եվրոպական դատարանը, 

նկատի ունենալով, որ ներպետական դատարանները հաստատել 

էին, որ դիմողն իսկապես և արդարացիորեն կասկածվում էր ահա-

բեկչության հետ կապված հանցագործությունների կատարման մեջ, 

Դատարանին ներկայացված ապացույցների հիման վրա գտնում է, 

որ այդ կասկածը կարող էր ողջամիտ համարվել 5-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի (c) ենթակետի նպատակներով։ Վերոնշյալի հիման վրա Դա-

տարանն արձանագրում է, որ դիմողին ձերբակալելու նպատակով 

նրա բնակարան ներխուժելը և խուզարկելն անհրաժեշտ էր։ Գործի 

որոշակի փաստերի լույսի ներքո Եվրոպական դատարանը եզրա-

կացրել է, որ դիմողի կողմից գանգատարկվող տարբեր միջոցառում-

ներն անհրաժեշտ էին ժողովրդավարական հասարակությունում 8-

րդ հոդվածի 2-րդ կետի իմաստով հանցագործությունները կանխելու 

համար, հետևաբար, 8-րդ հոդվածի խախտում տեղի չի ունեցել2։ 

Ինչևէ, տակտիկական ընդհանուր պահանջները պետք է բխեն 

այդ քննչական գործողության կատարման իրավաչափության պայ-

                                                            
1 Տե´ս Murray v. the United Kingdom գործով 1994 թվականի հոկտեմբերի 28-

ի վճիռը: 
2 Տե´ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-

նության մասին 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից ար-

ձանագրությունների մեկնաբանություն. Մարդու իրավունքների եվրոպա-

կան դատարանի նախադեպային իրավունքը» / Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Զ. Գ. 

Ղուկասյան, Լ. Օ. Հակոբյան, Լ. Ս. Հակոբյան: Եր.: Տիգրան Մեծ, 2005, էջեր 

264-266: 
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մաններից, հակառակ դեպքում կարող են վտանգել այդ քննչական 

գործողության արդյունքների դատավարական արժեքը1։ 

Հարկ է նաև նշել, որ խուզարկության կատարումը տակտիկա-

կան տեսանկյունից ընդգրկում է երեք փուլեր` նախապատրաստա-

կան, հիմնական և եզրափակիչ։ Ընդ որում, աշխատանքների կազ-

մակերպման տակտիկայի տեսանկյունից երկրորդ՝ հիմնական 

փուլն իր հերթին կարելի է բաժանել երկու մասի՝ ընդհանուր և դե-

տալային (մանրակրկիտ) հետազոտության, որոնցից յուրաքանչ-

յուրն ընդգրկում է տակտիկական հնարքների համակարգ, որոնք 

կոչված են նպաստելու խուզարկության հաջող կատարմանը2։ 

Նախապատրաստական փուլի հիմնական խնդիրը քննչական-

օպերատիվ խմբի կողմից խուզարկության օբյեկտ հանկարծակի 

մուտք գործելն է և այնտեղ որոշ անհետաձգելի գործողություններ 

կատարելը։ Այդ նպատակով ձեռնարկվում են միջոցներ, որոնք ա-

պահովում են խմբի ժամանման աննկատությունը, ապահովում են 

հանկարծակիության գործոնը և այլն։ Բնակարան մուտք գործելու 

համար կարելի է դիմել այնպիսի անձի օգնությանը, որին բնակարա-

նում ապրողները ճանաչում են (համատիրության, էլեկտրական 

ցանցի, համայնքապետարանի աշխատակից և այլն)։ Բնակարան 

մուտք գործելը կարող է կատարվել նաև այնտեղից որևէ անձի դուրս 

գալու պահին։ Այն դեպքերում, երբ խոչընդոտում են բնակարան 

մուտք գործելուն, քննիչը տեղեկացնում է բնակարան հարկադրա-

բար մուտք գործելու մասին և հանձնարարում է հարկադրաբար բա-

ցել բնակարանը` ղեկավարվելով ՔԴՕ 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 

228-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջներով։ Երբ տեղեկություններ 

                                                            
1 Տե´ս Ենգիբարյան Վ., Հակոբյան Մ. Մինչդատական վարույթի նկատմամբ 

դատական վերահսկողության իրավական, տեսական և գործնական հիմքե-

րը, ժամանակակից զարգացումներն ու կատարելագործման ուղիները։ 

Երևան, 2015, Ասողիկ, էջեր 63-65: 
2 Նշված փուլերի մասին մանրամասն տե՛ս Ենգիբարյան Վ. Գ. Հանցագոր-

ծությունների քննության կազմակերպման քրեադատավարական և կրիմի-

նալիստիկական հիմքերը։ Մենագրություն։ Երևան, «Անտարես» հրատ., 

2016, էջեր 55-59:  
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կան, որ շինությունում գտնվող անձը (անձինք) զինված է և կարող է 

դիմադրություն ցույց տալ, իրականացվում են հատուկ միջոցառում-

ներ (հիմնականում հատուկ նշանակության ջոկատի միջոցով), ո-

րոնք ուղղված են վերը նշված անձի զինաթափմանն ու մասնակից-

ների անվտանգության ապահովմանը։ 

Ընդհանուր հետազոտման փուլի ընթացքում քննիչը շրջում և 

ուսումնասիրում է շինությունը կամ տարածքը, որը ենթակա է խու-

զարկության, ինչպես նաև անմիջականորեն ծանոթանում խուզար-

կության տեղի իրադրությանը (սենյակների քանակը և տեղադրութ-

յունը, ձեղնահարկի, խորդանոցի, ներկառուցված պահարանների, 

տնամերձ կառույցների, օժանդակ շինությունների առկայությունը և 

այլն)։ Այդ ամենը հաշվի առնելով` քննիչը ճշգրտում է խուզարկութ-

յան պլանի վերջնական տարբերակը, որոշում է որոնողական աշ-

խատանքների հաջորդականությունը, որոշակի հատվածներ ամ-

րակցում է հետաքննության մարմնի աշխատակիցներին, որոշում է 

ընդունում տեխնիկական միջոցների կիրառման մասին (ինչպիսի 

տեխնիկական միջոցներ, որտեղ, ինչ հերթականությամբ), մատնան-

շում է գաղտնարանների գտնվելու առավել հավանական տեղերը։  

Այս փուլում` շինությունն ուսումնասիրելուց հետո քննիչը 

պետք է լուծի նաև մի շարք կազմակերպչական հարցեր, մասնավո-

րապես, հետաքննության մարմնի լրացուցիչ աշխատակիցներ, մաս-

նագետներ, տեխնիկական օգնականներ ընդգրկելու անհրաժեշ-

տությունը, լրացուցիչ տեխնիկական միջոցներ ներգրավելը և այլն։  

Դետալային (մանրակրկիտ հետազոտության) փուլի տակտի-

կան կարող է մշակվել տարբեր ձևերով։ Հաջորդական խուզարկութ-

յան մեթոդի կիրառման դեպքում մանրակրկիտ հետազոտվում է ամ-

բողջ շինությունը (տարածքը)։ Այդ նպատակով ընտրվում է որոշակի 

ուղղություն, որը բացառում է որևէ տարածք առանց հետզոտման 

թողնելու հնարավորությունը (ժամսլաքի ուղղությամբ, տարածքի 

բաժանարար գծերի ուղղությամբ և այլն)։ Շինության (տարածքի) մե-

ծության դեպքում հաջորդական խուզարկությունը պահանջում է եր-

կու խմբի առկայություն, որոնք շարժվում են միմյանց ընդառաջ։  

Ընտրովի որոնման մեթոդի դեպքում որոնումը կատարվում է 
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տարածքի առանձին հատվածներում կամ շինության առանձին մա-

սերում, երբ բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ որոնվող իրերը 

(անձը, դիակը) գտնվում են տվյալ տեղում։ Ընտրովի որոնումը հնա-

րավոր է նաև ապաքողարկող նշանների առկայության դեպքում 

(նոր փորված հող, որոշակի հատվածում չորացած բուսականության 

առկայություն, նոր սոսնձված պաստառներ պատերի վրա և այլն)։ 

Եթե ընտրովի որոնումն արդյունք չի տալիս, ապա անցնում են 

հաջորդական խուզարկության կատարմանը։  

Մասնակի հետազոտում կիրառվում է առանձնահատուկ օբ-

յեկտների (մարդկանց, կենդանիների, խոշոր ծավալաչափի առար-

կաների) որոնման դեպքում։ 

Տակտիկապես կարևոր է համարվում նաև որոնման համա-

կարգվածությունը և համաչափությունը։ Դա նախևառաջ ենթադրում 

է խուզարկության ընթացքում հնարավորինս ուշադրություն, դրա 

նպատակաուղղված իրականացում, չշեղվելու կարողություն։ Հետա-

զոտված իրերը պետք է դնել իրենց տեղը, որպեսզի շինությունը 

չծանրաբեռնվի և քննիչն էլ չապակողմնորոշվի, թե որ առարկաներն 

է հետազոտել և որոնք` ոչ։ Խուզարկության ընթացքում վերցնելու 

համար առանձնացված իրերը պետք է բերել տվյալ շինության մեկ 

ընդհանուր տեղ մանրակրկիտ հետազոտության համար (լրացուցիչ 

լուսավորությամբ, սարքերի միջոցով և այլն)։  

Խուզարկության ամբողջականությունն ապահովելու տեսանկ-

յունից, նպատակահարմար է շինության գծագրի վրա նշել այն հատ-

վածները, որոնք արդեն ենթարկվել են խուզարկության։ 

Որպես խուզարկության կատարման ղեկավար` քննիչը հիմնա-

կանում հանդիսանում է նրա անմիջական կատարողը։ Եթե շինութ-

յունը (տարածքը) մեծածավալ է և խուզարկությունը կատարվում է 

մի քանի խմբերի կողմից, ապա քննիչի խնդիրն է հանդիսանում նաև 

նրանց մշտական վերահսկումը և գործողությունների համակարգու-

մը։ Այս առումով տակտիկապես արդարացված է նաև խուզարկող-

ների միջև տեղեկության փոխանցման եղանակները և նրանց վար-

քագիծը։ Տեղեկության փոխանակման եղանակները` ժեստերը, ռեպ-

լիկները, պայմանական արտահայտությունները նախապատրաստ-

վում են նախօրոք, որպեսզի կողմնակի անձինք դրանց իմաստը 
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չհասկանան հնարավոր անկանխատեսելի վարքագիծը բացառելու 

նպատակով։ 

Եվ, վերջապես, անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

շահագրգռված անձանց կողմից առարկան թաքցնելու կամ ոչնչաց-

նելու, ինչպես նաև դրանից քննիչի ուշադրությունը շեղելու փորձե-

րին, այդ առարկաները հետազոտելու ընթացքում հոգեկան ան-

հանգստության առաջացմանը, հայտնաբերված առարկաների կաս-

կածելի տեղակայմանը, հայտնաբերված առարկաների բնութագրի և 

նշանակության անհամապատասխանությունը խուզարկվողի ան-

ձին, հասարակական դիրքին, մշակութային մակարդակին, դրանց 

պահպանման կասկածելի եղանակներին ու պայմաններին և այլն։ 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել խու-

զարկվողի կյանքի տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ լու-

սանկարների, տեսաերիզների ուսումնասիրությանը (հարկ եղած 

դեպքում նաև վերցնել դրանք), ինչը հնարավորություն կտա պարզել 

նրա կապերը որոշակի անձանց հետ, ինչպես նաև անձնական այլ 

փաստեր։ 

Այսպիսով, կարող ենք հավաստել, որ խուզարկության կատա-

րումը, թե քրեադատավարական, և՛ թե տակտիկական տեսանկյու-

նից բարդ և բազմաբովանդակ, միևնույն ժամանակ հոգեբանական 

ակտիվ տարրեր ընդգրկող գործունեություն է, որի փուլերից յուրա-

քանչյուրն ունի իրեն հատուկ հնարքների համակարգն ու դրանց կի-

րառման պայմանները՝ համակցության մեջ ապահովելով ցանկալի 

արդյունք։ 
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