
     1 

ԴԱՏԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

ԵՎ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ

ԱՐԴԱՐ  ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  
ԱՐՏԱՔԻՆ  ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ



     2 

ԴԱՏԱԿԱՆ 
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 
ԵՒ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ

ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
 ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ 

«Հելսինկյան ասոցիացիա» ՀԿ
Երևան

2020



     3 

Ու ղե ցույ ցը հա յե րեն հրա տա րա կութ յուն է, ո րը պատ րաս
տել է « Հել սինկ յան ա սո ցիա ցիա»  հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յու նը Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ
նադ րա մի և «Ի րա վուն քի ուժ» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
«Ա ջակ ցութ յուն դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րին»  
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ու ղե ցույ ցի բո վան դա կութ յու նը 
և  ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը մի միայն « Հել սինկ յան 
ա սո ցիա ցիա»  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յանն են, 
և պար տա դիր չէ, որ ար տա հայ տեն  Եվ րա սիա հա մա գոր
ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մի կամ «Ի րա վուն քի ուժ» հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան տե սա կետ նե րը: 

Ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է դա տա կան մշտա դի տարկ
մամբ և լու սա բան մամբ  հե տաքրքր ված կամ դրա նով 
զբաղ վող՝ տար բեր ո լորտ նե րում գոր ծող քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և զանգ
վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հա մար: Այնուամենայնիվ, դրանից կարող է օգտվել 
յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է տեղեկանալ դատական 
մշտադիտարկման և լուսաբանման վերաբերյալ ու զբաղվել 
նշյալ գործունեությամբ:   

 Դա տա կան մշտա դի տարկ ման և լու սա բան ման
ու ղե ցույց /« Հել սինկ յան ա սո ցիա ցիա» ՀԿ Եր ևան, 2020
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Ար դար և դռն բաց դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը մար դու հիմ նա րար ի րա վունք
նե րից է: Այս ի րա վունքն ուղ ղա կիո րեն կի րառ վում է բո լոր դա տա վա րութ յուն
նե րում (քրեա կան, քա ղա քա ցիա կան, վար չա կան):

Ար դար դա տաքն նութ յան չա փա նիշ նե րը բարդ են, փոխ կա պակց ված և  ուղղ
ված են ար դա րա դա տութ յան պատ շաճ ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը: 

 Սույն ի րա վուն քի ի րաց մանն ուղղ ված ըն թա ցա կար գա յին նոր մե րը հա ճախ մեծ 
դեր են խա ղում նյու թա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման հար ցում, ին չը պետք է 
հաշ վի առն վի դա տաքն նութ յան ըն թաց քում: Ար դար դա տաքն նութ յան չա փա
նիշ նե րը փոխ կա պակց ված են  արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նութ յան 
ի րա վուն քի ի րաց ման հետ: Ինչ պես ցույց է տա լիս պրակ տի կան, ար դար դա
տաքն նութ յան ի րա վուն քի ազ գա յին և  մի ջազ գա յին ե րաշ խիք նե րի ա պա հով
ման արդ յու նա վետ մե խա նիզմ են դա տա կան  գոր ծե րի մշտա դի տար կու մը (այ
սու հետ՝ դա տա կան մշտա դի տար կում) և  դա տա վա րութ յան լու սա բա նու մը:

 Դա տա կան մշտա դի տար կու մը և  դա տա վա րութ յան լու սա բա նու մը մե ծաց նում 
են  ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց ման թա փան ցի կութ յու նը`  դրա նով իսկ 
դառ նա լով դռնբաց դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի պահ պան ման մի ջոց:  Դի
տորդ նե րի և լ րագ րող նե րի ներ կա յութ յու նը կա րող է խթա նել դա տա րան նե րում 
ար դար դա տաքն նութ յան ե րաշ խիք նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը և վս տա հութ յուն 
ստեղ ծել դա տա կան   հա մա կար գի նկատ մամբ: 

 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
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Ու ղե ցույցն  անդ րա դառ նում է ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քին և դ րա 
ի րաց մանն ուղղ ված մե խա նիզմ նե րին՝ դա տա կան մշտա դի տարկ մանն ու լու
սա բան մա նը: 

Ու ղե ցույ ցի նպա տակն է բա րե լա վել դի տորդ նե րի և լ րագ րող նե րի հմտութ յուն
նե րը դա տա վա րութ յուն նե րի մաս նա գի տա կան մշտա դի տարկ ման և  լու սա
բան ման նպա տա կով: 

 Դա տա կան մշտա դի տար կու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ինչ պես դա տաքն նութ
յան, այն պես էլ նախ նա կան քննութ յան փու լե րում, կա լան քը որ պես խա փան
ման մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դութ յուն նե րի քննութ յան ժա մա նակ:

Ու ղե ցույ ցը դա տա վա րութ յուն նե րի դի տարկ ման և  լու սա բան ման սկզբունք նե
րի ու մե թոդ նե րի հա վա քա ծու է և  լա վա գույնս կա րող է նպաս տել ո լոր տով հե
տաքրքր ված ան ձանց մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը, ինչ
պես նաև ա նուղ ղա կիո րեն ազ դել ար դար դա տաքն նութ յան ի րաց ման պո զի տիվ 
պար տա վո րութ յան կա տար ման վրա: Այն ման րա մասն անդ րա դառ նում է դա
տա վա րա կան տեր մին նե րին և դ րանց կի րառ ման շրջա նա կին, ա ռա ջար կում 
արդ յու նա վետ ու ղի ներ դա տա վա րութ յան  ճիշտ դի տարկ ման և  լու սա բան ման 
հա մար: Ու ղե ցույ ցում նաև նե րառ ված են վար քագ ծի կա նոն ներ, ո րոնք պահ
պա նե լը պար տա դիր է դա տա վա րութ յա նը հետ ևող դի տորդ նե րի հա մար:

ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅ ՑԻ 
ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ
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•	 Քրեականդատավարությունում

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎՈՂ 
ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Դեպք

 Հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող ի րա դար ձութ յուն, ո րի 
կա պակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վում է քրեա կան դա տա վա րութ յուն:

Ք րեա կան գործ
Ք րեա կան հե տապնդ ման մարմ նի կամ դա տա րա նի կող մից ի րա կա նաց վող 
ա ռան ձին վա րույթ քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված մեկ կամ մի քա նի 
են թադ րա բար կա տար ված ա րարք նե րի կա պակ ցութ յամբ:

Ն յու թեր
Փաս տաթղ թեր և  այլ ա ռար կա ներ, ո րոնք գոր ծի բաղ կա ցու ցիչ մասն են կամ 
ներ կա յաց ված են գոր ծին կցվե լու հա մար, հա ղոր դում ներ, ինչ պես նաև փաս
տաթղ թեր և  այլ ա ռար կա ներ, ո րոնք կա րող են նպաս տել գոր ծով վա րույ թի 
ըն թաց քում նշա նա կութ յուն ու նե ցող հան գա մանք ներ բա ցա հայ տե լուն:

Ք րեա կան հե տապն դում
Այն բո լոր դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց նում են 
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը և  տու ժո ղը` նպա տակ ու նե նա լով 
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բա ցա հայ տել քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա րար քը կա տա րած 
ան ձին, վեր ջի նիս մե ղա վո րութ յու նը հան ցան քի կա տար ման մեջ, ինչ պես 
նաև ա պա հո վել այդ պի սի ան ձի նկատ մամբ պատ ժի և  հար կադ րան քի այլ 
մի ջոց ներ կի րա ռե լը:

Ք րեա կան հե տապնդ ման հա րու ցում
Ք րեա կան հե տապնդ ման մարմ նի ո րո շումն ան ձին որ պես մե ղադր
յալ ներգ րա վե լու, ինչ պես նաև մինչև այդ նրան ձեր բա կա լե լու կամ նրա 
նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու մա սին:

Ք րեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցում
Ք րեա կան գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի ո րո շումն ա ռա ջադր
ված մե ղադ րան քը վե րաց նե լու կամ մե ղադ րան քից հրա ժար վե լու մա սին:

 Մե ղադ րան քի կողմ
Ք րեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը, ինչ պես նաև տու ժո ղը, քա ղա քա
ցիա կան հայց վո րը և ն րանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը:

Մե ղադ րող
 Դա տա րա նում մե ղադ րան քը պաշտ պա նող դա տա խա զը:

 Պաշտ պա նութ յան կողմ
 Կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը, ամ բաս տան յա լը,  նրանց օ րի նա կան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը, պաշտ պա նը, քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նո ղը և ն րա 
ներ կա յա ցու ցի չը:

 Պաշտ պան յալ
 Կաս կած յա լը կամ մե ղադր յա լը ի րենց պաշտ պա նի հա մար:
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Ար դա րաց ված
Այն ան ձը, ո րի նկատ մամբ կա յաց վել է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ, կամ ո րի 
նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է ան մե ղութ յան հիմ քով:

 Քա ղա քա ցիա կան հայց վոր
Ք րեա կան գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում հայց ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը, ո րի նկատ մամբ բա վա րար հիմ քեր կան 
են թադ րե լու, որ նրան քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա րար քով 
պատ ճառ վել է քրեա կան դա տա վա րութ յան կար գով հա տուց ման են թա
կա գույ քա յին վնաս:

 Քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նող
 Ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը, ո րի վրա օ րեն քով, քրեա կան 
գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա կա րող է 
դրվել գույ քա յին պա տաս խա նատ վութ յուն քրեա կան օ րենսգր քով չթույ
լատր ված ա րար քով գույ քա յին վնաս պատ ճա ռած մե ղադր յա լի գոր ծո
ղութ յուն նե րի հա մար:

Դա տա վա րութ յան մաս նա կից ներ
 Դա տա խա զը (մե ղադ րո ղը), քննի չը, հե տաքն նութ յան մար մի նը, ինչ պես 
նաև տու ժո ղը, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րը, նրանց օ րի նա կան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը և  ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը, նրանց 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, պաշտ պա նը, քա ղա քա ցիա կան պա
տաս խա նո ղը և ն րա ներ կա յա ցու ցի չը:

Ար գե լան քի վերց նել
Գոր ծո ղութ յուն, ո րը սկսվում է ան ձին ա զա տութ յու նից փաս տա ցի հար
կադ րա կան զրկե լու պա հից` ձեր բա կա լե լիս, կա լան քը որ պես խա փան ման 
մի ջոց կի րա ռե լիս, ա զա տազրկ ման ձևով դա տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լիս:
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•	 Քաղաքացիականդատավարությունում

Օգտագործվողհասկացություններիցանկինառավելմանրամասնկարելիէ
ծանոթանալՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքում:

Ինք նա բա ցարկ
 Դա տա վո րի, դա տա խա զի, քննի չի, հե տաքն նութ յան մարմ նի աշ խա տակ
ցի, պաշտ պա նի, տու ժո ղի, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րի, քա ղա քա ցիա կան 
պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի, ըն թե րա կա յի, դա տա կան նիս տի քար
տու ղա րի, թարգ ման չի, մաս նա գե տի, փոր ձա գե տի կող մից ար ված հայ տա
րա րութ յուն:

 Բա ցարկ
 Դա տա վա րութ յան մաս նակ ցի կող մից դա տա խա զին, քննի չին, հե
տաքն նութ յան մարմ նի աշ խա տակ ցին և  դա տա վո րին ներ կա յաց ված 
միջ նոր դութ յուն:

 Հայ ցի հա րու ցում
Հայ ցա դի մում ներ կա յաց նել:

 Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց
Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դութ
յամբ կի րա ռում է հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, ե թե նման մի ջոց ներ 
չձեռ նար կե լը կա րող է անհ նա րին դարձ նել, դժվա րաց նել դա տա կան 
ակ տի կա տա րու մը, հան գեց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի 
փաս տա ցի կամ ի րա վա կան վի ճա կի փո փո խութ յան կամ էա կան վնաս 
հասց նել միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նող ան ձին:
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Օգտագործվողհասկացություններիցանկինառավելմանրամասնկարելիէ
ծանոթանալՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքում:

 Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան
մաս նա կից ներ

 Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կող մե րը, 
վկան, փոր ձա գե տը, մաս նա գե տը, թարգ մա նի չը, ի րա վա սու ան ձինք և 
 մար մին ներն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում:

 Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք
 Կող մե րը (հայց վո րը և  պա տաս խա նո ղը), եր րորդ ան ձինք, դի մող նե րը և 
 դի մու մի քննութ յան ել քով շա հագրգռ ված այլ ան ձինք:

 Հա մա հայց վոր
 Մեկ կամ մի քա նի հայց վո րի հետ հա մա տեղ հայց ներ կա յաց րած անձ:

 Հա մա պա տաս խա նող
Անձ, ո րի դեմ մեկ կամ մի քա նի պա տաս խա նո ղի ներգ րավ մամբ ներ կա
յաց ված է հայց:

Ինք նա բա ցարկ
 Ներ կա յաց վում է դա տա վո րի կող մից սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ:

 Դա տա կան ծախ սեր
 Պե տա կան տուր քը, փոր ձաքն նութ յան և  թարգ մա նութ յան հետ կապ ված 
ծախ սե րը, վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին և  թարգ մա
նիչ նե րին վճար վե լիք գու մար նե րը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` գոր ծի 
քննութ յան վայր ժա մա նե լու, ինչ պես նաև նրանց` դա տա րան ներ կա յա
նա լու կա պակ ցութ յամբ ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նով ա պա հո վե լու հետ 
կապ ված ծախ սե րը,  գոր ծի քննութ յան հետ կապ ված փաս տա բա նի խե
լա միտ վար ձատ րութ յան գու մար նե րը,  ա պա ցույց նե րը, դրանց գտնվե լու 
վայ րում զննե լու հետ կապ ված ծախ սե րը, դա տա րա նի պա հանջ նե րը և 
 դա տա կան հանձ նա րա րութ յուն նե րը կա տա րե լու հետ կապ ված գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց ծախ սե րը և  այլն:
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•	 Վարչականդատավարությունում

 Գոր ծի հա րու ցում
 Հայ ցա դի մում ներ կա յաց նել:

 Վի ճարկ ման հայց
 Հայց վո րը պա հան ջում է ամ բող ջութ յամբ կամ մաս նա կիո րեն վե րաց նել 
մի ջամ տող վար չա կան ակ տը:

 Պար տա վո րեց ման հայց
 Հայց վո րը պա հան ջում է ըն դու նել այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի 
ըն դու նու մը մեր ժել է վար չա կան մար մի նը:

Գոր ծո ղութ յան կա տար ման հայց
 Հայց վո րը պա հան ջում է կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ կամ ձեռն
պահ մնալ այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րից, ո րոնք ուղղ ված չեն վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մա նը:

 Ճա նաչ ման հայց
 Հայց վո րը պա հան ջում է ճա նա չել որ ևէ ի րա վա հա րա բե րութ յան առ կա
յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յու նը:

 Վար չա կան դա տա վա րութ յան մաս նա կից ներ
 Կող մե րը` հայց վո րը և  պա տաս խա նո ղը, և  եր րորդ ան ձինք:

Ինք նա բա ցարկ
 Ներ կա յաց վում է դա տա վո րի կող մից սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ:
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Օգտագործվողհասկացություններիցանկինառավելմանրամասնկարելիէ
ծանոթանալՀՀվարչականդատավարությանօրենսգրքում:

 Դա տա կան ծախ սեր
 Պե տա կան տուրք և  գոր ծի քննութ յան հետ կապ ված այլ ծախ սեր (վկա նե
րին, փոր ձա գետ նե րին, թարգ մա նիչ նե րին վճար վե լիք գու մար նե րը,  դա
տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը, զննում, 
նե րառ յալ տե ղազն նութ յուն կա տա րե լու ծախ սե րը, դա տա րա նի պա հանջ
նե րը և  դա տա կան հանձ նա րա րութ յուն նե րը կա տա րե լու հետ կապ ված 
ծախ սե րը և  այլն):
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 Դա տա կան մշտա դի տար կու մը հա մա կող մա նի գոր ծիք է, ո րը  կա րող են օգ
տա գոր ծել դա տա կան   հա մա կար գի ար դա րութ յան, արդ յու նա վե տութ յան և 
 թա փան ցի կութ յան ամ րապնդ ման նպա տակ ու նե ցող հան րա յին   մար մին նե րը, 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը և  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րը:  Դա տա կան մշտա դի տար կու մը կա րող է հա մար վել նաև ախ տո րո շիչ գոր
ծիք, ո րը թույլ է տա լիս ան հա տա կան   վա րույթ նե րի ըն թաց քում օբ յեկ տիվ տե
ղե կութ յուն ներ հա վա քել ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ և 
դ րանց հի ման վրա կազ մել ամ փո փագ րեր ու տալ եզ րա կա ցութ յուն ներ ար դա
րա դա տութ յան հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան մա սին: 

 Դա տա կան մշտա դի տար կու մը կա րե լի է դի տար կել ինչ պես նեղ, այն պես էլ 
ա վե լի լայն ի մաս տով: 

 Նեղ ի մաս տով դա տա կան մշտա դի տար կու մը սահ մա նա փակ վում է դա տա րա
նում անց կաց վող բաց դա տա կան   գոր ծըն թա ցով, մաս նա վո րա պես դա տա վոր
նե րի, դա տա խազ նե րի, փաս տա բան նե րի, վկա յի, փոր ձա գե տի, մաս նա գե տի, 
ըն թե րա կա յի, թարգ ման չի գոր ծո ղութ յուն նե րը դի տար կե լով: 

Ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում մշտա դի տարկ ման այս ձևը կա րող է լի նել դա տա վա
րա կան գոր ծըն թա ցի ար դա րութ յան աս տի ճա նը գնա հա տե լու միակ մատ չե լի 
մի ջո ցը, և, չնա յած սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն նե րին, այս ձևով կա րող 
են հայտ նա բեր վել բազ մա թիվ լուրջ խնդիր ներ: 

ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒ ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ  
ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹ ՅԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, դա տա վա րութ յան ըն թաց քի ան մի ջա կան դի տար կու մը թույլ 
է տա լիս միայն մաս նա կի պատ կե րա ցում կազ մել ար դա րա դա տութ յան հա մա
կար գի աշ խա տան քի վե րա բեր յալ:  Դա տա կան   նիս տե րի ըն թաց քում հայտ նա
բեր ված յու րա քանչ յուր ա ռանց քա յին խնդրի պատ ճառ նե րը հաս կա նա լու հա
մար անհ րա ժեշտ է կրկնա կի ստու գել ու ղիղ դի տարկ ման մի ջո ցով հա վաք ված 
տե ղե կութ յուն նե րը և  ա ռա ջար կել ռա ցիո նալ լու ծում ներ:  Կա րող են անհ րա ժեշտ 
լի նել նաև տե ղե կութ յուն նե րի լրա ցու ցիչ աղբ յուր ներ: Ն ման տե ղե կութ յուն ներ 
հա վա քե լու հա մար անհ րա ժեշտ է դա տա կան մշտա դի տար կումն  ի րա կա նաց
նել ա վե լի լայն ի մաս տով. այդ պի սին է, օ րի նակ, ար դա րա դա տութ յան հա մա
կար գի կամ ի րա վա կան հա մա կար գի մշտա դի տար կու մը: Այն պետք է նե րա
ռի ոչ միայն դա տա վա րութ յան դի տար կու մը, այլև դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րի 
այլ  ուղ ղութ յուն ներ և  ի րա վա կան ո լոր տի այն պի սի ինս տի տուտ ներ, ինչ պի սիք 
են  ա զա տազրկ ման վայ րե րը (ՔԿՀներ, ՁՊՎներ), ի րա վա պահ մար մին նե րը, 
դա տա կան ծա ռա յութ յան   կա ռա վար ման մար մին նե րը, ու սում նա կան հաս տա
տութ յուն նե րը, դա տա վոր նե րի և  դա տա խազ նե րի նշա նակ ման գոր ծըն թաց նե
րը կամ նրանց դեմ հա րուց ված կար գա պա հա կան վա րույթ նե րը և  այլն:

 Դա տա կան մշտա դի տար կու մը կա րող է լու ծել խնդիր նե րի լայն շրջա նակ: Այն՝ 
որ պես ար դա րա դա տութ յան ո լոր տի բա րե փո խում նե րին միտ ված արդ յու նա
վետ գոր ծիք, կա րող է արդ յու նա վետ լի նել հատ կա պես բա րե փո խում ներ  ի րա
կա նաց նե լու քա ղա քա կան կամ քի առ կա յութ յան պա րա գա յում: 

 Դա տա կան մշտա դի տարկ ման մեկ այլ սահ մա նա փա կում ի հայտ է գա լիս 
այն դեպ քում, երբ հայտ նա բեր վում են դա տա կան   գոր ծըն թաց նե րում առ կա 
խնդիր նե րը, բայց հնա րա վոր չէ ճշտել այս տե ղե կութ յան հա վաս տիութ յու նը 
կամ պար զել այդ խնդիր նե րի հիմ նա կան պատ ճառ ներն ա ռանց տե ղե կութ յուն
նե րի հա վաք ման լրա ցու ցիչ մե թոդ նե րի կի րառ ման:
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 Դա տա կան մշտա դի տարկ ման ծրագ րե րը հիմն ված են մի շարք մե թո դա բա նա
կան սկզբունք նե րի վրա:

•	 Արդարադատությանիրականացմանըչմիջամտելուսկզբունք

Այս սկզբուն քը հիմն ված է դա տա կան   հա մա կար գի ան կա խութ յու նը հար գե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան վրա: Ան կա խութ յուն ա սե լով՝ պետք է հաս կա նալ, որ դա
տա կան   հա մա կար գը՝ որ պես ինս տի տուտ, և  ա ռան ձին գոր ծե րով ար դա րա
դա տութ յուն ի րա կա նաց նող դա տա վոր նե րը պետք է կա րո ղա նան կա տա րել 
ի րենց մաս նա գի տա կան   պար տա կա նութ յուն նե րը ինչ պես ա ռանց գոր ծա դիր և  
օ րենս դիր, այն պես էլ որ ևէ այլ ար տա քին մարմ նի ազ դե ցութ յան:

Այս պի սով, ըստ չմի ջամ տե լու սկզբուն քի՝ դա տա կան   մշտա դի տարկ ման ըն
թաց քում պետք է հարգ վի դա տա րա նի ան կա խութ յու նը՝ այդ կերպ նպաս տե լով 
դրա ամ րապնդ մա նը:

Չ մի ջամ տե լու սկզբունքն ա մեն ան գամ են թա կա է գնա հատ ման կոնկ րետ 
խնդրի լույ սի ներ քո:  Դի տոր դի ներ կա յութ յու նը դա տա կան   նիս տին կա րող է հա
մար վել «մի ջամ տութ յան» մի տե սակ:  Միև նույն ժա մա նակ նման ներ կա յութ յու
նը կա րող է դրա կան հետ ևանք ներ ու նե նալ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նութ յան տե սանկ յու նից, քա նի որ այն կարող է օգնել դատական պրակտիկան 
բարելավելուն և կամայականությունները սահմանափակելուն։  

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՄՇՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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Իր բնույ թով դա տա կան մշտա դի տար կումն ան խու սա փե լիո րեն «մի ջամ տութ
յուն» է՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ ազ դե ցութ յուն է թող նում ար դա րա դա տութ յան 
հա մա կար գի, այդ թվում նաև  դա տա վոր նե րի վար քագ ծի վրա: Չ մի ջամ տե լու 
սկզբուն քի ո րոշ մեկ նա բա նութ յուն նե րում թույ լատ րե լի վար քա գիծ են հա մար
վում դա տա խազ նե րի և  փաս տա բան նե րի հետ դի տորդ նե րի շփում նե րը՝ որ պես 
տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լու մե թոդ նե րից մե կը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ դեպ
քե րում դա տա կան մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք այս սկզբունքն 
ա վե լի խիստ և  ոչ ճկուն են մեկ նա բա նում և  ար գե լում  նմա նա տիպ շփում նե րը:

Ա մեն դեպ քում դի տորդ նե րը պետք է խու սա փեն ցան կա ցած գոր ծո ղութ յու նից, 
ո րը կա րող է մեկ նա բան վել որ պես ոչ պատ շաճ մի ջամ տութ յուն:

•	 Օբյեկտիվությանսկզբունք
 
Ըստ օբ յեկ տի վութ յան սկզբուն քի՝ դա տա կան մշտա դի տարկ ման ծրագ րե րը պետք 
է ներ կա յաց նեն ճշգրիտ դա տա կան   զե կույց ներ՝ ա նա չա ռո րեն հետ ևե լով հստակ 
սահ ման ված և  ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին: Այս սկզբուն քը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ դա տա կան մշտա դի տար կումն օգ տա գործ վում է որ պես 
ախ տո րո շիչ գոր ծիք և ն պա տակ ու նի  հա վաս տի տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե
լու ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան  մա սին:  Բա ցի այդ, դի
տորդ նե րի կողմ նա կա լութ յան վե րա բեր յալ կաս կած նե րի հա վա նա կա նութ յու նը 
նվա զա գույ նի հասց նե լը նպաս տում է մշտա դի տարկ ման եզ րա կա ցութ յուն նե րի և  
ա ռա ջար կութ յուն նե րի նկատ մամբ շա հագր գիռ ան ձանց շրջա նում վստա հութ յան 
մթնո լոր տի ա պա հով մա նը:  Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է, որ փաս տերն ու զե կույց
նե րը հիմն ված լի նեն ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան և  մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե
րի վրա՝ եզ րա կա ցութ յուն նե րը հիմ նա վո րե լով օբ յեկ տիվ տվյալ նե րով:

•	 Համաձայնությանսկզբունք
 
Գոր ծառ նա կան մա կար դա կում դա տա կան մշտա դի տարկ ման նպա տա կի վե
րա բեր յալ դա տա կան իշ խա նութ յան հետ փո խըմբռ նու մը ե րաշ խա վո րում է դի
տորդ նե րի մուտ քը դա տա րան ներ և  մե ծաց նում մշտա դի տարկ ման արդ յու նա
վե տութ յու նը: Այս փո խըմբռն մա նը կա րե լի է հաս նել հա մա ձայ նագ րեր կնքե լով, 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լով, տե ղե կութ յուն ներ փո
խա նա կե լով, կա ռու ցո ղա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ ա նե լով և դ րանց ի րա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցում պաշ տո նա տար ան ձանց ա ջակ ցե լով:
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 Դա տա կան մշտա դի տար կումն ա ռանձ նա հա տուկ է մե թո դա կան տե սանկ յու
նից, և,  ըստ այդմ, ա ռանձ նաց վում է դա տա կան մշտա դի տարկ ման ե րեք տե
սակ՝ դա տա վա րութ յան հա մա կար գա յին մշտա դի տար կում, դա տա վա րութ յան 
թե մա տիկ մշտա դի տար կում և  դա տա վա րութ յան հա տուկ մշտա դի տար կում: 
Մշ տա դի տարկ ման թվարկ ված տե սակ նե րից յու րա քանչ յու րը տար բեր վում է 
մյուս նե րից իր նպա տա կով և  ծա վա լով:

•	 Դատավարությանհամակարգայինմշտադիտարկում

 Դա տա վա րութ յուն նե րի հա մա կար գա յին մշտա դի տար կու մը կա րող է կի րառ վել 
բո լոր տե սա կի վա րույթ նե րի հա մար, չնա յած սո վո րա բար ա ռաջ նա յին նշա նա
կութ յուն են տա լիս վա րույթ նե րի ո րոշ տե սակ նե րի և  ընտ րում հենց դրանք: 
 Ժա մա նա կի ըն թաց քում մշտա դի տարկ ման հիմ նա կան ուղ ղութ յու նը կա րող է 
փոխ վել կա՛մ նոր ի րա դար ձութ յուն նե րին հա կազ դե լու, կա՛մ մշտա դի տարկ ման 
նպա տակ նե րի փո փո խութ յան արդ յուն քում: Օ րի նակ՝ հա մա կար գա յին մշտա
դի տար կումն սկզբում կա րող է կենտ րո նա նալ քրեա կան դա տա վա րութ յան 
վրա, այ նու հետև ու շադ րութ յուն դարձ նել քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րին:  Հա մա
կար գա յին մշտա դի տարկ ման եր կա րա ժամ կետ և  հա մա կող մա նի մո տե ցու մը 
թույլ է տա լիս վեր հա նել ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի ու ժեղ և  թույլ կող
մե րը, ար ժա նա նալ շա հագր գիռ կող մե րի վստա հութ յա նը և  ընդգր կել շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան լայն շրջա նակ:

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՄՇՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ:  ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՄՇՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ
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•	 Դատավարությանթեմատիկմշտադիտարկում
 
Թե մա տիկ մշտա դի տարկ ման պատ ճառ կա րող են լի նել ար դա րա դա տութ յան 
հա մա կար գում առ կա  ա ռան ձին լուրջ խնդիր նե րը կամ հա տուկ մար տահ րա
վեր նե րը: Ն ման մշտա դի տար կու մը կա րող է ի րա կա նաց վել թե՛ որ պես հա մա
կար գա յին մշտա դի տարկ ման մաս, թե՛ ա ռան ձին:   Դատավարությանթեմա
տիկմշտադիտարկում տեր մինն օգ տա գործ վում է հիմ նա կա նում այն ծրագ րե
րի հա մար, ո րոն ցով տևա կան ժա մա նակ ու սում նա սիր վել է ո րո շա կի թե մա, 
նշա նակ վել են աշ խա տա կից ներ՝ վեր ջին նե րիս աշ խա տան քի հա մար մշակ ված 
հա տուկ մե թո դա բա նութ յամբ` ի տար բե րութ յուն հա մա կար գա յին մշտա դի
տարկ ման, որն ուղղ ված է ա վե լի ընդգր կուն հար ցե րի ու սում նա սի րութ յա նը: 
 Թե մա տիկ մշտա դի տար կու մը թույլ է տա լիս ա վե լի խորն ու սում նա սի րել ո րոշ 
հիմ նախն դիր ներ և  դի տորդ նե րից պա հան ջում է մաս նա գի տա ցում օ րենս
դրութ յան հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րում:

•	 Դատավարությանհատուկմշտադիտարկում

 Դա տա վա րութ յան հա տուկ մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց վում է որ պես ան մի
ջա կան հա կազ դում ո րո շա կի ի րա դար ձութ յուն նե րի արդ յուն քում հա րուց ված 
դա տա կան վա րույթ նե րին և  հա տուկ նա խա տես վում է դրանց դի տարկ ման 
հա մար: Ն ման ի րա դար ձութ յուն ներ են հե տընտ րա կան հա մա տա րած բռնութ
յուն նե րը, քա ղա քա կան ան կա յու նութ յու նը կամ ի րա վա պաշտ պան նե րի նկատ
մամբ հե տապն դու մը: 

 Հա տուկ մշտա դի տարկ ման ծրագ րի ղե կա վար նե րը պետք է հաշ վի առ նեն դա
տա վա րութ յուն նե րի հան գա մանք նե րը: Օ րի նակ, ե թե այդ դեպ քե րը կապ ված 
են հե տընտ րա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ, ա պա պետք է ի րա կա նաց վի 
հա վաք նե րի ա զա տութ յան ի րա վուն քի կի րարկ ման վեր լու ծութ յուն:

 Ցան կա լի է, որ հա տուկ մշտա դի տար կու մը չդա դա րեց վի, քա նի դեռ դա տա րա
նի վճի ռը (դա տավ ճի ռը) օ րի նա կան ու ժի մեջ չի մտել:  Սա թույլ է տա լիս ամ բող
ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել այն մա սին, թե ինչ պես է դա տա կան   հա մա կար
գը քննում դեպ քե րը:  Վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի վա րույ թի դի տար կու մը կա րող է 
հե տա գա յում վեր հա նել նաև բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի թե րութ յուն նե րը:
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 Դա տա կան մշտա դի տար կումն ընդ հա նուր առ մամբ բաղ կա ցած է հետև յալ քայ լե
րից՝ 1) տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քում, 2) վեր լու ծութ յուն, 3) ա ռա ջար կութ յուն, 4) 
ա ռա ջար կութ յուն նե րի կա տար ման հե տա գա վեր լու ծութ յուն: Ա ռա ջար կութ յուն
նե րի կա տար ման հե տա գա վեր լու ծութ յան փու լը սո վո րա բար նե րա ռում է նաև 
տե ղե կութ յուն նե րը հա վա քե լու շա րու նա կա կա նութ յու նը, ին չը կա րող է պա հան ջել 
լրա ցու ցիչ վեր լու ծութ յուն, ա ռա ջար կութ յուն նե րի կա տար ման մի ջոց ներ, ուս տի 
այս գոր ծըն թացն ըստ էութ յան նման է պար բե րա բար կա տար վող գոր ծո ղութ յուն
նե րի, հետ ևա բար կոչ վում է դատականմշտադիտարկմանպարբերաշրջան:

Ա ռա ջին փու լը՝ տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քու մը, նե րա ռում է դա տա կան   գոր ծե
րի մշտա դի տար կու մը և  տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լու այլ մե թոդ ներ: Այ նու հետև 
բա ցա հայտ ված փաս տե րը ու սում նա սիր վում և  վեր լուծ վում են ազ գա յին և  մի
ջազ գա յին ի րա վուն քի լույ սի ներ քո: Դ րան սո վո րա բար հա ջոր դում է  զե կույց 
կազ մե լը և  շա հե րի պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ ո րո շում  
կա յաց նե լը: Այս ա մե նից հե տո կար ևոր է ա ռա ջար կութ յուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կա յին մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը:           
                                                                              
Ծ րագ րի կա ռուց ված քը, որ պես կա նոն, բաղ կա ցած  է ե րեք մա կար դա կից՝ դի
տարկ ման մա կար դակ, վեր լու ծութ յան մա կար դակ (սա կա րե լի է հա մա րել նաև 
կա ռա վար ման մի ջին մա կար դակ) և  կա ռա վար ման բարձ րա գույն մա կար դակ 
(սրա պա տաս խա նատ վութ յան տի րույ թում են դի տոր դա կան գոր ծըն թա ցի կա
ռա վա րու մը  և  դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը): 

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՄՇՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ 
ՊԱՐ ԲԵ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԸ
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 Քա նի որ զե կույ ցը ջա տա գո վութ յան հիմ նա կան գոր ծիքն է, այն պետք է կազմվի 
և  ներ կա յաց վի այն պես, որ հնա րա վո րինս մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նա: Դ րա հա
մա ռոտ ակ նար կը պետք է լի նի տե ղե կատ վա կան ու պարզ և  շեշ տադ րի զե
կույ ցի հիմ նա կան գա ղա փար նե րը, իսկ ձևա կեր պում նե րը պետք է ճշգրտո րեն 
ստուգ վեն` իշ խա նութ յուն նե րի և լ րատ վա մի ջոց նե րի սխալ մեկ նա բա նութ յուն
նե րից խու սա փե լու հա մար: 

 Զե կույ ցին զու գա հեռ կա րե լի է հրա պա րա կել մամ լո հա ղոր դագ րութ յուն, ո րը 
կանդ րա դառ նա մշտա դի տարկ ման հիմ նա կան բա ցա հայ տում նե րին և  ա ռա ջար
կութ յուն նե րին, ինչ պես նաև ա ռա ջի կա յում հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յա նը: 

Ե թե   զե կույ ցը հրա պա րակ ված է մի քա նի լե զու նե րով, ա պա պետք է ա պա հով
վի ի րա վա բա նա կան տեր մի նա բա նութ յան ո րակ յալ թարգ մա նութ յուն: Որ պես 
օգ տա կար նա խազ գու շա ցում՝  զե կույ ցում կա րե լի է նշել, որ չնա յած այն թարգ
ման վել է օ տա րա լե զու ըն թեր ցող նե րի հար մա րութ յան հա մար, այ նո ւա մե նայ
նիվ պաշ տո նա կան տար բե րա կը հա յե րենն է:

 ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ
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 ՀԱՐ ՑԵՐ, Ո ՐՈՆՑ ՀԻ ՄԱՆ ՎՐԱ 
ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՒՄ ԵՆ 
ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

1.  Դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը դռնբաց դա տա կան նիս տի ըն թաց
քում:

2. Ար դար և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նութ յան ի րա վունքն ի րա վա
սու, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նում:

3.  Դա տա վա րութ յա նը ներ կա գտնվե լու և  պաշտ պան վե լու ի րա
վուն քը, այդ թվում՝ ա պա ցույց ներն ու սում նա սի րե լու և  պաշտ
պա նութ յա նը պատ րաստ վե լու հա մար բա վա րար ժա մա նակ և 
հ նա րա վո րութ յուն ներ տրա մադ րե լը:

4.  Դա տա կան   գոր ծի ըն թաց քում ի րա վա բա նա կան օգ նութ յան ի րա
վուն քը, նե րառ յալ այդ ի րա վուն քի մա սին ի րա զե կու մը, ո րոշ հան
գա մանք նե րում անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նութ յան ի րա վուն
քը և  փաս տա բա նի արդ յու նա վետ ա ջակ ցութ յու նը:

5.  Կող մե րի դա տա վա րա կան հա վա սա րութ յու նը, այդ թվում՝ վկա
ներ հրա վի րե լու, վկա նե րին հար ցաքն նե լու ի րա վուն քը, ինչ պես 
նաև պաշտ պա նութ յա նը նա խա պատ րաստ վե լու հա մար բա վա
րար ժա մա նակ ու նե նա լը:

6. Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի և  ա պա ցուց ման բե ռի սկզբունք
նե րի կի րա ռու մը:
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7.  Դա տա րա նում ցուց մունք ներ տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վուն քը:

8.  Թարգ մա նիչ ու նե նա լու ի րա վուն քը:

9.  Փաս տա բա նին լիա զո րե լու, ինչ պես նաև պաշտ պա նութ յան և  
ա ջակ ցութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը:
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Ցանկալիէ,որդիտորդներնակտիվգրառենդատաքննությանընթաց
քումիրենցդիտարկումները:

Չնայած միքանիժամտևողդատականնիստի ընթացքումմանրա
մասնգրառումկատարելըշատհոգնեցուցիչէ,այնուամենայնիվփորձը
ցույցէտալիս,որայդջանքերնարդարացվածեն:Ավելիլավէգրառել
տեղեկությունները,որոնքիվերջոկարողենևպիտանիչլինել,քանբաց
թողնելորևէփաստ,որովհնարավորէհիմնավորելդիտարկմանինչոր
եզրակացություն:

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ
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•	 Քրեականգործիշրջանակներում

Օ ՐԻ ՆԱ ԿԵ ԼԻ ԹԵՐ ԹԻԿ 
ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

 Տե ղե կատ վութ յուն գոր ծի մա սին

 «  Դա տա րա նի ան վա նու մը

 «  Դա տա վո րի ա նուն-ազ գա նու նը

 «  Գոր ծի ան վա նու մը /մե ղադ րան քը/

 «  Գոր ծի հա մա րը

 «  Տու ժո ղը/նե րը/

 «  Տու ժո ղի/նե րի/ ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 «  Տու ժո ղի/նե րի /օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 «  Մե ղադ րո ղը /դա տա խա զը/
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 Տե ղե կատ վութ յուն դա տաքն նութ յան մա սին

 « Ամ բաս տան յա լի/նե րի/ ա նուն-ազ գա նու նը

 « Ամ բաս տան յա լի/նե րի/ տա րի քը, սե ռը, ազ գա յին պատ կա նե-
լութ յու նը, քա ղա քա ցիութ յու նը

 « Ամ բաս տան յա լի/նե րի/ պաշտ պա նը/նե րը/

 « Ամ բաս տան յա լի/նե րի/ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 «  Դա տա րա նի ան կա խութ յու նը, ա նա չա ռութ յու նը, ան մե ղութ յան 
 կան խա վար կա ծի պահ պա նու մը

 « Ամ բաս տան յա լին, տու ժո ղին և  դա տա վա րութ յան մյուս մաս-
նա կից նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին ծա նու ցե լը

 « Հ րա պա րա կա յին դա տա վա րութ յան ի րա վուն քի պահ պա նու մը

 «  Թարգ ման չի օգ նութ յան ի րա վուն քը

 «  Պաշտ պա նութ յան նա խա պատ րաստ ման հա մար պաշտ պա-
նութ յան կող մին պատ շաճ ժա մա նակ տրա մադ րե լը

 «  Կող մե րի՝ հար ցաքն նե լու ի րա վուն քը

 «  Կող մե րի՝ հա վա սա րութ յան ի րա վուն քը  

 « Դա տավ ճի ռը

 « Այլ հար ցեր (ծա վա լուն նշում ներ կա տա րել հա ջորդ դա տա կան նիս-
տի ժա մա նա կի և  ու շադ րութ յան ար ժա նի այլ հար ցե րի մա սին)
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 Միջ նոր դութ յուն նե րը դա տաքն նութ յան ըն թաց քում

 «  Միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նող կող մը /ա նուն-ազ գա նու նը/

 «  Միջ նոր դութ յան բո վան դա կութ յու նը

 «  Հա կա ռակ/մե ղադ րող կամ պաշտ պա նա կան/ կող մի դիր քո րո-
շու մը միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ

 «  Դա տա խա զի դիր քո րո շու մը միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ

 «  Միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րո շու մը

 «  Միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քե րը

 Տու ժո ղի հար ցաքն նութ յու նը

 «  Տու ժո ղի ա նուն-ազ գա նու նը

 «  Տու ժո ղի ցուց մունք նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը նա-
խաքն նութ յան ըն թաց քում տված ցուց մունք նե րին

 «  Տու ժո ղին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը

 «  Տու ժո ղի նկատ մամբ գոր ծադր ված ազ դե ցութ յու նը (օ րի նակ՝ 
հո գե բա նա կան ճնշում)

 «  Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը տու ժո ղի նկատ մամբ դա տա վա-
րութ յան մաս նակ ցի գոր ծադ րած ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ
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Ամ բաս տան յա լի հար ցաքն նութ յու նը

 « Ամ բաս տան յա լի ա նուն-ազ գա նու նը

 « Ամ բաս տան յա լի տված ցուց մուն քի հա մա պա տաս խա նութ յու-
նը նա խաքն նութ յան ըն թաց քում տված ցուց մուն քին

 « Ամ բաս տան յա լին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը

 « Ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ գոր ծադր ված ազ դե ցութ յու նը 
(օ րի նակ՝ հո գե բա նա կան ճնշում)

 «  Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ դա-
տա վա րութ յան մաս նակ ցի գոր ծադ րած ազ դե ցութ յան վե րա-
բեր յալ

 « Ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ դա տա րա նի գոր ծադ րած ազ դե-
ցութ յու նը (օ րի նակ՝ հո գե բա նա կան ճնշում)

 « Ամ բաս տան յա լի պաշտ պա նի ներ կա յութ յու նը դա տա վա րութ յա նը

Վ կա յի հար ցաքն նութ յու նը

 « Վ կա յի ա նուն-ազ գա նու նը

 « Վ կա յի ցուց մունք նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը նա խաքըն-
նութ յան ըն թաց քում տված ցուց մունք նե րին

 « Վ կա յին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը
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 « Վ կա յի նկատ մամբ գոր ծադր ված ազ դե ցութ յու նը (օ րի նակ՝ հո-
գե բա նա կան ճնշում)

 «  Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը վկա յի նկատ մամբ դա տա վա րութ-
յան մաս նակ ցի գոր ծադ րած ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ

 « Վ կա յի հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ այլ վկա նե րի՝ դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճում գտնվե լը

 « Վ կա յի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցութ յու նը դա տա-
վա րութ յա նը

 Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի հար ցաքն նութ յու նը

 «  Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի ա նուն-ազ գա նու նը

 «  Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան ո լոր տը

 «  Փոր ձաքն նութ յան/մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յան միջ նոր-
դութ յուն ներ կա յաց րած ան ձի տվյալ նե րը

 «  Փոր ձաքն նութ յան/մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յան տե սա կը

 «  Փոր ձա գե տին/մաս նա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցե րը

 «  Փոր ձա գե տին/մաս նա գե տին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը
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•	 Քաղաքացիականևվարչականգործերիշրջանակներում

 Տե ղե կատ վութ յուն գոր ծի մա սին

 «  Դա տա րա նի ան վա նու մը

 «  Դա տա վո րի ա նուն-ազ գա նու նը

 «  Գոր ծի ան վա նու մը/հայ ցա պա հան ջը/

 «  Գոր ծի հա մա րը

 «  Նիս տի ժա մա նա կը

 «  Հայց վո րը/նե րը/

 «  Հայց վորի/նե րի/ ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 «  Հայց վորի/նե րի/ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 «  Պա տաս խա նո ղը/նե րը/

 «  Պա տաս խա նո ղի/նե րի/ ներ կա յա ցու ցի չը/նե րը/

 « Եր րորդ ան ձը/ինք/

 «  Դա տա րա նի ան կա խութ յու նը, ա նա չա ռութ յու նը, մրցակ ցութ-
յան սկզբուն քի պահ պա նու մը

 Տե ղե կատ վութ յուն դա տաքն նութ յան մա սին
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 «  Հայց վո րին, պա տաս խա նո ղին և  դա տա վա րութ յան մյուս մաս-
նա կից նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին ծա նու ցե լը

 « Հ րա պա րա կա յին դա տա վա րութ յան ի րա վուն քի պահ պա նու մը

 «  Թարգ ման չի օգ նութ յան ի րա վուն քը

 «  Հար ցաքն նե լու ի րա վուն քը

 «  Հա վա սա րութ յան ի րա վուն քը

 « Վ ճի ռը

 « Այլ հար ցեր (ծա վա լուն նշում ներ կա տա րել հա ջորդ դա տա կան նիս-
տի ժա մա նա կի և  ու շադ րութ յան ար ժա նի այլ հար ցե րի մա սին)

 Միջ նոր դութ յուն նե րը դա տաքն նութ յան ըն թաց քում

 «  Միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նող կող մը/ա նուն-ազ գա նու նը/

 «  Միջ նոր դութ յան բո վան դա կութ յու նը

 «  Հա կա ռակ/հայց վոր կամ պա տաս խա նող/ կող մի դիր քո րո շու մը 
միջ նորդութ յան վե րա բեր յալ

 «  Միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րո շու մը

 «  Միջ նոր դութ յան վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քե րը
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Վ կա յի հար ցաքն նութ յու նը

 « Վ կա յի ա նուն-ազ գա նու նը

 « Վ կա յի ցուց մունք նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը նա խաքըն-
նութ յան ըն թաց քում տված ցուց մունք նե րին

 « Վ կա յին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը

 « Վ կա յի նկատ մամբ գոր ծադր ված ազ դե ցութ յու նը (օ րի նակ՝ հո-
գե բա նա կան ճնշում)

 «  Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը վկա յի նկատ մամբ գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձի գոր ծադ րած ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ

 « Վ կա յի հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ այլ վկա նե րի՝ դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճում գտնվե լը

 Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի հար ցաքն նութ յու նը

 «  Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի ա նուն-ազ գա նու նը

 «  Փոր ձա գե տի/մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան ո լոր տը

 «  Փոր ձաքն նութ յան/մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յան տե սա կը

 «  Փոր ձա գե տին/մաս նա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցե րը

 «  Փոր ձա գե տին/մաս նա գե տին ա ռա ջի նը հար ցաքն նած կող մը
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•	 Պ րո ֆե սիո նա լիզմ
 
Դի տոր դը պար տա վոր է. 

−	 նա խա պես ծա նո թա նալ գոր ծի վե րա բեր յալ առ կա բո լոր տե ղե կութ յուն նե
րին` դի տարկ վող դա տա կան նիս տի ամ սա թիվ և  ժամ, դա տա րա նի նիս
տե րի դահ լի ճի գտնվե լու վայր, մե ղադր յալ նե րի, կող մե րի, նրանց ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի, դա տա խազ նե րի ու դա տա վոր նե րի ինք նութ յուն, ինչ պես 
նաև ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք ներ և  հայ ցա պա հանջ ներ.

−	 նա խա պես ժա մա նել դա տա րան ժա մա նա կին դա տա կան նիս տե րի դահ
լիճ մտնե լու հա մար.

−	 թարգ ման չի հետ աշ խա տե լու դեպ քում դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում 
ընտ րել այն պի սի տեղ, որ թարգ մա նութ յու նը չխան գա րի դա տա կան նիս
տի բնա կա նոն ըն թաց քին.

−	 ու շա դիր գրա ռում ներ կա տա րել.

−	 խստո րեն պահ պա նել դա տա րա նի կա նոն նե րը.

−	 ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ ու նե նալ:

 ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ 
Օ ՐԻ ՆԱ ԿԵ ԼԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ 
ԴԱ ՏԱՔՆ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ
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•	 Չ մի ջամ տե լու սկզբունք
 
 Դի տոր դը պար տա վոր է.

−	 զերծ մնալ դա տա վա րութ յան վրա որ ևէ ազ դե ցութ յուն գոր ծե լու փոր ձից, 
նույ նիսկ ե թե դա նպաս տե լու է ա վե լի ար դար արդ յուն քի հաս նե լուն.

−	 եր րորդ կող մե րի հետ շփվե լիս բա ցատ րել դա տա կան մշտա դի տարկ ման 
նպա տա կը, նե րառ յալ  չմի ջամ տե լու սկզբուն քը.

−	 բա ցատ րել դի տոր դի գոր ծա ռույթ ներն ու չմի ջամ տե լու սկզբուն քը և հ րա
ժար վել մեկ նա բա նութ յուն նե րից կամ ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն նե րից 
այն դեպ քում, երբ հար ցեր են ա ռա ջադր վում ար դա րա դա տութ յան ի րա
կա նաց ման տվյալ գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ, կամ ա ռա ջարկ վում է ակ
տիվ մաս նակ ցել դրան:

•	 Օբ յեկ տի վութ յուն և  ան կողմ նա կա լութ յուն
  
Դի տոր դը պար տա վոր է.

−	 մշտա պես զերծ մնալ կող մե րից որ ևէ մե կին ա ջակ ցութ յուն հայտ նե լուց 
ինչ պես դի տարկ ման, այն պես էլ զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում.

−	 ձեռն պահ մնալ դա տաքն նութ յան վե րա բեր յալ որ ևէ հայ տա րա րութ յուն 
ա նե լուց ինչ պես  դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց, դա տա վա րութ
յան կող մե րի, այն պես էլ ցան կա ցած այլ եր րորդ ան ձանց ներ կա յութ յամբ, 
նե րառ յալ լրատ վա մի ջոց նե րով.

−	 հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում դա տա կան   նիս տե րի դահ լի ճում ընտ
րել մի տեղ, ո րը հե ռու է դա տա վա րութ յան կող մե րից և մ յուս մաս նա կից
նե րից, ինչ պես նաև կող մե րից մե կի ակն հայտ ա ջա կից նե րից և գ րա ռում
ներն ա նել բաց ու դա տա վա րութ յան ըն թաց քին զու գա հեռ.

−	 դա տա վա րութ յան մաս նա կից կող մե րի հետ հնա րա վոր տար բեր հան դի
պում նե րի ըն թաց քում լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լիս փոր ձել կապ 
հաս տա տել վի ճող կող մե րի հետ և  հաշ վի առ նել տար բեր տե սա կետ ներ.
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−	 խո սակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում այն պես վար վել, որ կող մե րից մե կին 
ա ջակ ցե լու տպա վո րութ յուն չստեղծ վի. հատ կա պես խու սա փել կող մե րի 
հետ եր կա րատև խո սակ ցութ յուն նե րից.

−	 զե կույ ցում հստակ նշել, որ տե ղե կատ վութ յու նը հիմն ված է լու րե րի, չհաս
տատ ված հայ տա րա րութ յուն նե րի վրա, ար տա ցո լում է ինչոր մե կի կար
ծի քը և  այլն: 

•	  Գաղտ նիութ յուն 
 
Դի տոր դը պար տա վոր է.

−	 ձեռն պահ մնալ դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց, դա տա վա րութ յան 
կող մե րին կամ եր րորդ ան ձանց, այդ թվում՝ լրատ վա մի ջոց նե րին, դի տար
կում նե րի արդ յուն քում կամ ըն թաց քում հա վա քած տվյալ նե րը հայտ նե լուց.

−	 ա պա հո վել գրա ռում նե րի, է լեկտ րո նա յին տվյալ նե րի կամ մշտա դի տարկ
ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված այլ տե ղե կութ յուն նե րի անվ տան գութ յունն 
ու չբա ցա հայ տու մը, հատ կա պես ե թե այն պա րու նա կում է անձ նա կան 
կամ գաղտ նի աղբ յուր նե րից ձեռք բեր ված անձ նա կան տվյալ ներ: 

•	  Մուտք դա տա րան

Ե թե դի տոր դին ար գել վում է մտնել դա տա րան, կամ, օ րի նակ, դա տա կան 
կար գադ րիչ նե րը խո չըն դո տում են նրա աշ խա տան քը, ա պա դի տոր դը պետք 
է ներ կա յա նա և  պար զա բա նի դա տա կան իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
պար տա վո րութ յուն նե րը դի տորդ նե րին դա տա վա րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու վե րա բեր յալ: Ոչ մի պա րա գա յում դի տոր դը չպետք 
է պա հան ջի, որ ի րեն թույլ տան մտնել դա տա րան կամ դա տա կան նիս տե րի 
դահ լիճ կամ դա տա կան   ծա ռա յող նե րին ուղղ ված սպառ նա լիք հնչեց նի. նա 
միշտ պետք է լի նի քա ղա քա վա րի և  զուսպ:  Դա տա րան մտնե լու ցան կա ցած 
խո չըն դո տի մա սին դի տոր դը պետք է հա ղոր դի իր ղե կա վա րին: 

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յու նը պետք է ու
նե նա դի տորդ նե րի վար քա գի ծը կա նո նա կար գող  նոր մեր, իսկ դրանց  բա ցա կա
յութ յան դեպ քում խոր հուրդ է տրվում ա ռաջ նորդ վել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով:
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Ս տորև ներ կա յաց վում են դի տորդ նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րը՝ հիմք ըն դու նե
լով  ԵԱՀԿի սահ մա նած վար քագ ծի կա նո նա գիր քը (տե՛ս « Դա տա վա րութ յան 
մշտա դի տար կում», ԵԱՀԿ, 2012թ.):

•	 Անվ տան գութ յան նկա տա ռում ներ 
 
Դի տոր դից պա հանջ վում է.

−	 ընտ րել դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի հետ հան դիպ ման ա պա հով 
վայր և  հա ղոր դակ ցութ յան հու սա լի մի ջոց ներ հատ կա պես մաս նա վոր 
աղբ յուր նե րի հետ. 

−	 ան մի ջա պես զե կու ցել իր  ղե կա վա րին բո լոր մի ջա դե պե րի կամ անվ տան
գութ յան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ և  ան մի ջա պես դա դա րեց նել մշտա դի
տար կու մը, ե թե այն ինչինչ պատ ճառ նե րով սպառ նում է իր անձ նա կան 
անվ տան գութ յա նը.

−	 զերծ մնալ որ ևէ եր րորդ կող մի հետ շփու մից, ե թե այն կա րող է սպառ նալ 
սե փա կան անվ տան գութ յա նը:
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Ես՝                                                                                    ս,ծնված /ամ սա թիվ, ա միս, տա րի/, 
անձ նագ րա յին տվյալ ներ՝                  որ պես դի տորդ ընտր ված (մշտա դի տարկ ման ծրագ րի 
ան վա նու մը)ում,                                    հաս տա տում եմ, որ ստա ցել եմ այս վար քագ ծի կա
նո նագ րի պատ ճե նը, հաս կա նում եմ դրա ի մաս տը, ըն դու նում եմ դրա բո լոր դրույթ նե րը և 
 պար տա վոր վում եմ հետ ևել դրանց պա հանջ նե րին իմ  գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում: Այս կա նո նագ րին առնչ վող   կաս կած ներ կամ հար ցեր ա ռա ջա նա լու դեպ քում 
դրա մա սին ան մի ջա պես կզե կու ցեմ դի տոր դա կան խմբի ղե կա վա րին կամ կոն տակ տա յին 
ան ձին (կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը): 

Ես պար տա վոր վում եմ պահ պա նել սույն վար քագ ծի կա նո նագ րի դրույթ նե րը և  հաս տա
տում եմ, որ ստա ցել եմ կա նո նագ րի պատ ճե նը:
 

ստո րագ րութ յուն

ամ սա թիվ, ա միս, տա րի
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•	  Հան րութ յա նը դա տաքն նութ յան վե րա բեր յալ զանգ վա ծա յին լրատ-
վութ յան մի ջոց նե րով լիար ժեք տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լը 

Ար դա րա դա տութ յան արդ յու նա վե տութ յան վե րահսկ ման գոր ծըն թա ցում մեծ է 
նաև զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի դե րը:

Լ րագ րող նե րը պետք է գործ նա կա նում հնա րա վո րութ յուն ու նե նան ա զատ և  
ան խո չըն դոտ լու սա բա նե լու և  մեկ նա բա նե լու ար դա րա դա տութ յան ի րա կա
նաց ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը՝ բա ցա ռութ յամբ  Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք
նե րով ամ րագր ված սահ մա նա փա կում նե րի:

 Կոնկ րետ գոր ծե րով դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քը լու սա բա նող զանգ վա ծա յին 
լրատ վութ յան մի ջոց նե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ վող հա րա բե րութ յուն նե րում 
դա տա րան նե րը ղե կա վար վում են դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նութ յան 
սկզբուն քը կար գա վո րող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յան 
և  դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րի հա մա պա տաս խան նոր մե րով:

•	 Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը 

Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը հար գելն ար դար դա տաքն նութ
յան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ է:  Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե
րով հա ղորդ վող յու րա քանչ յուր տե ղե կութ յուն կամ կար ծիք չպետք է խախ տի 
կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի կամ ամ բաս տան յա լի ան մե ղութ յան կան խա վար կածի 

 ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱ ՅԻՆ ԼՐԱՏ ՎՈՒԹ ՅԱՆ 
ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅՈՒՆՆ 
ԱՐ ԴԱՐ ԴԱ ՏԱՔՆ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ 
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սկզբուն քը:  Վար չաի րա վա կան և  քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծե րով հրա պա
րակ վող տե ղե կատ վութ յու նը կամ կար ծի քը չպետք է խա թա րի կող մե րի բա
րեխղ ճութ յան կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ օ րեն քի խախտ ման փաս տը չի 
հաս տատ վել օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով:

•	 Լ րագ րող նե րի ա նար գել ներ կա յութ յու նը դա տա կան նիս տե րին և 
 մուտ քը դա տա րա նի դահ լիճ

Լ րագ րող ներն ա ռանց որ ևէ խտրա կա նութ յան և  ա ռանց նախ նա կան հա վա
տար մագր ման կա րող են ա նար գել ներ կա գտնվել դռնբաց դա տա կան նիս տե
րին: Ն րանք կա րող են նիս տե րի դահ լի ճում մնալ այն քան ժա մա նակ, որ քան 
այն տեղ են նիս տին ներ կա մյուս ան ձինք: Հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում 
անհ րա ժեշտ է նիս տե րի դահ լի ճում ա պա հո վել լրագ րող նե րի գոր ծու նեութ յան 
հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման ներ և  հա տուկ այդ նպա տա կի հա մար 
նա խա տես ված տեղ ( Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 11.01.2019թ.ի թիվ 
ԲԴԽ21 ո րո շում):

•	  Դա տա կան նիս տի ըն թաց քում դա տա րա նի դահ լի ճից ու ղիղ ե թե րով 
ձայ նագ րութ յուն ներ և  լու սա տե սան կա րա հա նում ներ հե ռար ձա կե լը

Դա տա րա նի դահ լի ճից  ու ղիղ ե թե րով ձայ նագ րութ յուն ներ և  լու սա տե սան կա
րա հա նում ներ հե ռար ձա կե լը կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես դա տա րա
նի ո րոշ մամբ:  Դա տա րա նը թույլտ վութ յուն կա րող է տալ՝ հա մա պա տաս խան 
լրագ րո ղի բա նա վոր  դի մու մը քննար կե լով, ընդ ո րում` պետք է հա մար ժե քո րեն 
հաշ վի առն վի ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի լիար ժեք պաշտ պա նութ
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Դա տա րա նի դահ լի ճից ու ղիղ ե թե րով ձայ նագ րութ
յուն ներ և  տե սան կա րա հա նում ներ կա տա րե լու և  ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձա կե լու 
վե րա բեր յալ թույլտ վութ յուն տա լու կամ մեր ժե լու ո րո շում նե րը պետք է լի նեն 
հիմ նա վոր ված: Ընդ ո րում՝ դա տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել ի րա վունք
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան ու սահ մա նա փակ ման հա մա չա
փութ յու նը և  ար դա րա դա տութ յան շա հը: Ու ղիղ ե թե րով ձայ նագ րութ յուն ներ 
և  լու սա տե սան կա րա հա նում ներ հե ռար ձա կե լու թույլտ վութ յան հար ցը քննարկ
վում և  լուծ վում է նիս տից ան մի ջա պես ա ռաջ՝ լրագ րո ղի՝ նիս տե րի քար տու ղա
րին ուղղ ված բա նա վոր դի մու մի հի ման վրա:  Թույլտ վութ յու նը տրվում է տվյալ 
գոր ծով դռնբաց դա տա կան նիս տե րի ըն թացքն ու ղիղ ե թե րով ձայ նագ րութ յուն
նե րի և  լու սա տե սան կա րա հա նում նե րի մի ջո ցով հե ռար ձա կե լու հա մար և  ու ժը 
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կորց նում է միայն օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված հիմ քե րով՝ դա տա րա նի 
պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի ման վրա: Այս կար գը տա րած վում է նաև դա
տա կան նիս տի ըն թաց քում լու սա տե սան կա րա հա նում ներ կա տա րե լու հա մար 
թույլտ վութ յուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցի վրա:

•	  Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րին պար զեց ված ըն թա ցա-
կար գով նյու թեր տրա մադ րե լը 

Հ րա պա րակ ման են թա կա տե ղե կատ վութ յու նը, այդ թվում` հրա պա րակ ված դա
տա կան ակ տե րը, դա տա րան նե րը զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րին և 
լ րագ րող նե րին պետք է տան պար զեց ված կար գով, նե րառ յալ դա տա կան իշ խա
նութ յան պաշ տո նա կան կայ քում զե տե ղե լու ե ղա նա կով և հ նա րա վո րինս սեղմ 
ժամ կե տում: Ա վե լին, լրագ րող ներն ի րենց հա սա նե լի դար ձած փաս տաթղ թե րը 
կամ դա տա կան ակ տե րի պատ ճեն նե րը կա րող են ա նար գել տա րա ծել:      
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 ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱ ԳԻՐ 
 Սույն ու ղե ցույ ցը հա յե րեն հրա տա րա կութ յուն է, ո րը պատ րաս
տել է « Հել սինկ յան ա սո ցիա ցիա»  հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յու նը Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցություն հիմ նադ րա
մի և «Ի րա վուն քի ուժ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող «Ա ջակ ցութ յուն 
դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րին» ծրագ րի շրջա նակ նե
րում: Այն նա խա տես ված է դա տա կան մշտա դի տարկ մամբ և 
 լու սա բան մամբ  հե տաքրքր ված կամ դրա նով զբաղ վող՝ տար
բեր ո լորտ նե րում գոր ծող քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ԶԼՄների ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանից կարող է օգտվել յու րա
քանչ յուր ոք, ով ցան կա նում է  տե ղե կա նալ դա տա կան մշտա
դի տարկ ման և  լու սա բան ման վե րա բեր յալ ու զբաղ վել նշյալ 
գոր ծու նեութ յամբ:
 
Ի թիվս մի շարք հար ցե րի՝ ու ղե ցույցն ան դրա դառ նում է նաև 
ար դար և դռն բաց դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի՝ որ պես  մար
դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րից մե կի ի րաց մանն ո ւղղ ված 
մե խա նիզմ նե րին՝ դա տա կան մշ տա դի տարկ մանն ու լու սա
բան մա նը բո լոր դա տա վա րու թյուն նե րում (ք րե ա կան, քա ղա
քա ցի ա կան, վար չա կան)՝ նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վե լու 
դի տորդ նե րի և լրագ րող նե րի հմ տու թյուն նե րը դա տա վա րու
թյուն նե րի մաս նա գի տա կան մշ տա դի տարկ ման և լու սա բան
ման ո լոր տում, ԶԼՄնե րի գոր ծու նե ու թյունն ար դար դա տաքն
նու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում, դա տա կան մշ տա դի
տարկ ման սկզ բունք նե րը և մե թո դա բա նու թյու նը։                           

Ու ղե ցույ ցում կա րե լի է ծա նո թա նալ օգ տա գործ վող հաս կա ցու
թյուն նե րին, վար քագ ծի կա նոն նե րին և դի տորդ նե րի հա մար 
նա խա տես ված օ րի նա կե լի թեր թի կին։
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ABSTRACT
This guide is an Armenian publication prepared by the Helsinki 
Association NGO as part of the project of Partnership for Justice 
Reform implemented together with the Eurasia Partnership 
Foundation and Human Rights Power NGO.  It is intended for 
representatives of civil society organizations and the media, 
who are interested or engaged in trial monitoring and coverage. 
However, it can be used by anyone who wants to know about trial 
monitoring and coverage and be engaged in this activity.

Among other issues, the guide addresses the mechanisms 
for the realization of the right to a fair and public trial as one 
of the fundamental human rights, as well as to trialmonitoring 
and coverage in all trials (criminal, civil, administrative), aimed 
at improving the skills of monitors and journalists in the field of 
professional trial monitoring and coverage, particularly in the 
context of the right to a fair trial in activities of the media, and the 
principles and methodologies of trialmonitoring.

Finally, the publication includes the relevant concepts and rules 
of conduct, as well as a trialmonitoring sheet for monitors.
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•	  Դա տա կան գոր ծըն թաց նե րի մշտա դի տար կում. ու ղե ցույց գործող մասնագետների հա
մար (ռու սե րեն), ԵԱՀԿ, 2012. 

 https://www.osce.org/ru/odihr/102519?download=true 

•	 Դատական գործընթացների մշտադիտարկում. տեղեկատու ձեռնարկ գործող 
մասնագետների համար, վերանայված հրատարակություն (ռուսերեն), ԵԱՀԿ, 2012. 
https://www.osce.org/ru/odihr/102519

•	 Միջազգային արդար դատավարության իրավունքի իրացում (ռուսերեն), ԵԱՀԿ, 
2012. 

 https://www.osce.org/ru/odihr/100894 

•	 Դատական գործընթացների մշտադիտարկում Բելառուսի Հանրապետությունում 
(ռուսերեն), Վարշավա, ԵԱՀԿ, 2011. 

 https://www.osce.org/ru/odihr/84874?download=true 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ 
ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
ՑԱՆԿ 

https://www.osce.org/ru/odihr/102519?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/102519
https://www.osce.org/ru/odihr/100894
https://www.osce.org/ru/odihr/84874?download=true
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