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Հոդված 101. Դատական սանկցիաները և դրանց կիրառման ընդհանուր կարգը

1. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքով նախատեսված հիմքերով դատարանն իրավունք 
ունի վարչական դատավարությանը մասնակցող անձանց, ներկայացուցիչների 
և դատական նիստին ներկա այլ անձանց նկատմամբ կիրառելու հետևյալ 
սանկցիաները. 

1) նկատողություն. 

2) դատական նիստերի դահլիճից հեռացում. 

3) դատական տուգանք:. 

4) որոշակի դատավարական իրավունքների իրականացման սահմանափակումը:  

2. Դատավորն անհրաժեշտության դեպքում հասկանալի ձևով նախազգուշացնում 
է դատական սանկցիա կիրառելու դատարանի իրավասության մասին, 
պարզաբանում դատական սանկցիա կիրառելու հիմքերը և հետևանքները: 

3. Դատական նիստերի դահլիճում ներկա գտնվող անձի նկատմամբ սանկցիա 
կիրառելիս դատարանն անհրաժեշտության դեպքում նրան տալիս է արտահայտվելու 
հնարավորություն: Տուգանք կիրառելիս կամ վարչական դատավարությանը 
մասնակցող անձին դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելիս արտահայտվելու 
իրավունք չտրամադրելը պետք է հիմնավորվի դատարանի կողմից: 

4. Եթե անձն ընդունում է իր արարքի հակաիրավականությունը և 
հայցում դատարանի ներողամտությունը, ապա նշված անձի նկատմամբ դատական 
սանկցիա կարող է չկիրառվել: 

5. Եթե դատական սանկցիայի ենթակա անձը չարաշահում է սույն հոդվածի 3-րդ 
և 4-րդ մասերով նախատեսված իրավունքը և արտահայտվելու իրավունքն 
օգտագործում է դատական սանկցիայի կիրառման հիմք հանդիսացող արարքը 
շարունակելու կամ նոր արարք կատարելու համար, ապա դատավորն իրավասու է այդ 
անձի նկատմամբ կիրառելու առավել խիստ դատական սանկցիա: 

6. Եթե դատարանը գտնում է, որ դատավարության մասնակիցը կամ դատական 
նիստին ներկա այլ անձը դատարանի նկատմամբ դրսևորել է այնպիսի վարքագիծ 
կամ կատարել է այնպիսի արարք, որն առաջացնում է քրեական 
պատասխանատվություն, ապա նրա նկատմամբ դատարանը կիրառում է դատական 
սանկցիա և դիմում է դատախազին քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ: 



Հոդված 101.1. Նկատողություն և դատական նիստերի դահլիճից հեռացում
կիրառելու առանձնահատկություններըՆկատողություն, 
դատական նիստերի դահլիճից հեռացում և որոշակի
դատավարական իրավունքների իրականացման
սահմանափակում կիրառելու առանձնահատկությունները 

 1. Վարչական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ դատական 
նիստերի դահլիճից հեռացումը կարող է կիրառվել ոչ ավելի, քան մինչև 
տվյալ դատական նիստի ավարտը, իսկ դատական նիստին ներկա գտնվող այլ 
անձանց նկատմամբ` որոշակի ժամանակահատվածով կամ որոշակի դատավարական 
գործողությունն ավարտելու ժամկետով կամ մինչև դատաքննության ավարտը: 

2. Դատական նիստերի դահլիճից հեռացումը չի կիրառվում դատավարության 
մասնակից դատախազի, որպես ներկայացուցիչ մասնակցող փաստաբանի, տվյալ 
պահին ցուցմունք տվող վկայի, փորձագետի և թարգմանչի նկատմամբ: 

3. Դատական նիստերի դահլիճից հեռացված վարչական դատավարությանը 
մասնակցող անձի, նրա ներկայացուցչի միջնորդությամբ դատարանն իրավունք ունի 
մինչև սանկցիայի կիրառման ժամկետի լրանալը վերականգնելու հեռացված անձի 
մասնակցությունը դատական նիստին: 

4. Նկատողությունը և դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելը կիրառվում են 
նույն դատական նիստում կայացվող դատարանի արձանագրային որոշմամբ, որն 
ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

4. Նկատողությունը, դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելը և որոշակի 
դատավարական իրավունքների իրականացման սահմանափակումը կիրառվում են 
նույն դատական նիստում կայացվող դատարանի արձանագրային որոշմամբ, որն ուժի 
մեջ է մտնում հրապարակման պահից:  

5. Դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու կամ որոշակի դատավարական 
իրավունքների իրականացման սահմանափակում կիրառելու մասին որոշումն 
անհապաղ կամովին չկատարվելու դեպքում այն կատարվում է հարկադիր 
կարգով՝ դատական կարգադրիչների միջոցով: 

 

Հոդված 101.3. Որոշակի դատավարական իրավունքների իրականացման 
սահմանափակում կիրառելու առանձնահատկությունները 

1. Որոշակի դատավարական իրավունքների իրականացման սահմանափակումը 
անձի կողմից իր դատավարական իրավունքների պարբերաբար չարաշահման 
դեպքում դատարանի որոշմամբ դրանց իրականացման պայմանների սահմանումն է: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսված դատավարական սանկցիան կարող է կիրառվել 
միայն հետևյալ իրավունքները պարբերաբար չարաշահելու դեպքում` 



1) միջնորդություն հարուցելը. 

2) բացարկ հայտնելը. 

3) վարույթի նյութերին կցելու և հետազոտելու համար ապացույցներ 
ներկայացնելը. 

4) վարույթի նյութերին ծանոթանալը և դրանցից ցանկացած տեղեկություն դուրս 
գրելը. 

5) բացման խոսքով, եզրափակիչ ելույթով կամ եզրափակիչ հայտարարությամբ 
հանդես գալը: 

3. Որոշակի դատավարական իրավունքների իրականացման սահմանափակումը 
կարող է կիրառվել նաև նույն անձի մի քանի պաշտպանի, լիազոր ներկայացուցչի կամ 
փաստաբանի ներկայանալու դեպքում: Այդ դեպքում որոշակի դատավարական 
իրավունքների իրականացման սահմանափակումը դրսևորվում է տվյալ գործողությանը 
մասնակցելու հնարավորություն տալով ոչ բոլոր պաշտպաններին, լիազոր 
ներկայացուցչներին կամ փաստաբաններին:  

4. Սույն հոդվածով նախատեսված դատավարական սանկցիայի կիրառումը 
չպետք է բացառի համապատասխան իրավունքի բուն իրացումը: 

 


