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Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 151-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 3.1-րդ և 3.2-րդ 3.3-րդ մասեր. 

«3.1. Դատարանը կամ դատախազը կարող են փոփոխել կամ վերացնել որպես խափանման 
միջոց ընտրված կալանքը, եթե առկա է կալանքը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդություն: 
Ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված 
կալանքի հարցը լուծելիս դատարանը կամ դատախազը հաշվի են առնում վերագրվող 
հանցագործության ծանրությունը, մեղադրյալի անձնավորությունը և այլ հանգամանքներ: 

 3.2. Սույն հոդվածի 3.1-րդ մասով նախատեսված դեպքում, երբ առկա է կալանքը կրելուն 
խոչընդոտող ծանր հիվանդություն, դատարանը կամ դատախազը, կալանավորվածներին 
պահելու վայրի վարչակազմի միջնորդագրով, որը պետք է հիմնված լինի բժշկական 
հանձնաժողովի եզրակացության վրա, իրավունք ունեն փոփոխել կամ վերացնել որպես 
խափանման միջոց ընտրված կալանքը: Դատարանը կամ դատախազը միջնորդագիրը քննում 
են անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու հաջորդ օրը: Միջնորդագրի քննումն 
ավարտելուց հետո դատարանը կամ դատախազը որոշում են կայացնում միջնորդագիրը 
բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման հիմքերը:  

3.3. Դատախազի՝ միջնորդագիրը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել 
դատական կարգով, իսկ դատարանի՝ միջնորդագիրը մերժելու մասին որոշումը կարող է 
բողոքարկվել վերադաս դատարան: Դատարանը բողոքը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 
այն ստանալու հաջորդ օրը: Բողոքի քննումն ավարտելուց հետո դատարանը որոշում է 
կայացնում բողոքը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը:»: 

 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 
«Դատարանը միջնորդագիրը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու հաջորդ 

օրը: Միջնորդագրի քննումն ավարտելուց հետո դատարանը որոշում է կայացնում 
միջնորդագիրը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը:»: 

 
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը։



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
« ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ՀՀ Կ-546-06.04.2020-ՊԻ-011/1 ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 
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 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 151-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 1.1-րդ և 1.2-րդ մասեր. 

«1.1. Հսկող դատախազը կարող է անձին ազատել կալանքից, եթե առկա է կալանքը որպես 
խափանման միջոց կիրառելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդություն: Ծանր հիվանդությամբ 
տառապող անձին կալանքից ազատելու հարցը լուծելիս հսկող դատախազը հաշվի է առնում 
վերագրվող արարքի ծանրությունը, մեղադրյալի անձնավորությունը և այլ հանգամանքներ: 

 1.2. Սույն հոդվածի 1.1-րդ մասով նախատեսված դեպքում, երբ կալանավորված անձը 
տառապում է ծանր հիվանդությամբ, որն անհամատեղելի է կալանքը որպես խափանման 
միջոց կիրառելու հետ, հսկող դատախազը, կալանավորվածներին պահելու վայրի 
վարչակազմի միջնորդագրով, որը պետք է հիմնված լինի բժշկական հանձնաժողովի 
եզրակացության վրա, իրավունք ունի որոշում կայացնել կալանքը որպես խափանման միջոց 
վերացնելու և կալանավորված անձին ազատ արձակելու մասին: Հսկող դատախազը 
միջնորդագիրը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու հաջորդ օրը: 
Միջնորդագրի քննումն ավարտելուց հետո հսկող դատախազը որոշում է կայացնում 
միջնորդագիրը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը: Հսկող դատախազի՝ միջնորդագիրը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել 
դատական կարգով: Դատարանը բողոքը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու 
հաջորդ օրը: Բողոքի քննումն ավարտելուց հետո դատարանը որոշում է կայացնում բողոքը 
բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման հիմքերը:»: 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 151-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 3.1-րդ և 3.2-րդ 3.3-րդ մասեր. 

«3.1. Դատարանը կամ դատախազը կարող են փոփոխել կամ վերացնել որպես խափանման 
միջոց ընտրված կալանքը, եթե առկա է կալանքը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդություն: 
Ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված 
կալանքի հարցը լուծելիս դատարանը կամ դատախազը հաշվի են առնում վերագրվող 
հանցագործության ծանրությունը, մեղադրյալի անձնավորությունը և այլ հանգամանքներ: 

 3.2. Սույն հոդվածի 3.1-րդ մասով նախատեսված դեպքում, երբ առկա է կալանքը կրելուն 
խոչընդոտող ծանր հիվանդություն, դատարանը կամ դատախազը, կալանավորվածներին 
պահելու վայրի վարչակազմի միջնորդագրով, որը պետք է հիմնված լինի բժշկական 
հանձնաժողովի եզրակացության վրա, իրավունք ունեն փոփոխել կամ վերացնել որպես 
խափանման միջոց ընտրված կալանքը: Դատարանը կամ դատախազը միջնորդագիրը քննում 
են անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու հաջորդ օրը: Միջնորդագրի քննումն 



ավարտելուց հետո դատարանը կամ դատախազը որոշում են կայացնում միջնորդագիրը 
բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման հիմքերը:  

3.3. Դատախազի՝ միջնորդագիրը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել 
դատական կարգով, իսկ դատարանի՝ միջնորդագիրը մերժելու մասին որոշումը կարող է 
բողոքարկվել վերադաս դատարան: Դատարանը բողոքը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 
այն ստանալու հաջորդ օրը: Բողոքի քննումն ավարտելուց հետո դատարանը որոշում է 
կայացնում բողոքը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը:»: 

 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 
«Դատարանը միջնորդագիրը քննում է անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն ստանալու հաջորդ 

օրը: Միջնորդագրի քննումն ավարտելուց հետո դատարանը որոշում է կայացնում 
միջնորդագիրը բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը:»: 

 
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը։ 
 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-546-06.04.2020-ՊԻ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ7 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությու
ններն 

ընդունելու կամ 
մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
      
1. Կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 
քրեական 
դատավարության 
օրենսգրքում  
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության  
օրենքի նախագծի 
(այսուհետ նաև՝ 
Նախագիծ)  1-ին 
հոդված: 

Հաշվի առնելով միասնական 
եզրութաբանություն ապահովելու և 
առավել հստակ կարգավորումներ 
նախատեսելու անհրաժեշտությունը՝ 
առաջարկում ենք Նախագծի 1-ին 
հոդվածը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1. Հայաստանի 
Հանրապետության 1998 թվականի 
հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 
(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 151-րդ 
հոդվածում լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 3.1-րդ և 3.2-րդ 
3.3-րդ մասեր. 

«3.1. Դատարանը կամ դատախազը 
կարող են փոփոխել կամ վերացնել 
որպես խափանման միջոց 
ընտրված կալանքը, եթե առկա է 
կալանքը կրելուն խոչընդոտող 
ծանր հիվանդություն: Ծանր 
հիվանդությամբ տառապող անձի 
նկատմամբ որպես խափանման 
միջոց ընտրված կալանքի հարցը 
լուծելիս դատարանը կամ 
դատախազը հաշվի են առնում 

Ընդունվել է: 
Նախագծում 
կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ: 

Ընդունվել է: 
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վերագրվող հանցագործության 
ծանրությունը, մեղադրյալի 
անձնավորությունը և այլ 
հանգամանքներ: 

3.2. Սույն հոդվածի 3.1-րդ մասով 
նախատեսված դեպքում, երբ առկա 
է կալանքը կրելուն խոչընդոտող 
ծանր հիվանդություն, դատարանը 
կամ դատախազը, 
կալանավորվածներին պահելու 
վայրի վարչակազմի 
միջնորդագրով, որը պետք է 
հիմնված լինի բժշկական 
հանձնաժողովի եզրակացության 
վրա, իրավունք ունեն փոփոխել 
կամ վերացնել որպես խափանման 
միջոց ընտրված կալանքը: 
Դատարանը կամ դատախազը 
միջնորդագիրը քննում են 
անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն 
ստանալու հաջորդ օրը: 
Միջնորդագրի քննումն ավարտելուց 
հետո դատարանը կամ 
դատախազը որոշում են կայացնում 
միջնորդագիրը բավարարելու կամ 
մերժելու մասին` նշելով 
բավարարման կամ մերժման 
հիմքերը: 

3.3. Դատախազի՝ միջնորդագիրը 
մերժելու մասին որոշումը կարող է 
բողոքարկվել դատական կարգով, 
իսկ դատարանի՝ միջնորդագիրը 
մերժելու մասին որոշումը կարող է 
բողոքարկվել վերադաս դատարան: 
Դատարանը բողոքը քննում է 
անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան այն 
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ստանալու հաջորդ օրը: Բողոքի 
քննումն ավարտելուց հետո 
դատարանը որոշում է կայացնում 
բողոքը բավարարելու կամ մերժելու 
մասին` նշելով բավարարման կամ 
մերժման հիմքերը:»: 

 

 
 
 


