
Տեղեկանք 

 
Գործող օրենսգրքի լրացվող հոդվածների վերաբերյալ 

 

Հոդված 282. Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի 
միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունները 

  
1. Դատարանում վարույթն սկսելու հիմք է ծառայում հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ 

դատախազի պատճառաբանված որոշման մեջ պարունակվող միջնորդությունը` համապատասխան 
գործողություններ կատարելու մասին թույլտվություն ստանալու համար: 

2. Որոշման պատճառաբանական մասում պետք է նշվեն տվյալներ այն հանցագործության 
մասին, որի առիթով մտադրություն կա կատարել համապատասխան քննչական գործողություն, 
ինչպիսի տվյալներ պետք է ստացվեն քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների և 
ազատությունների սահմանափակման հետ կապված այդպիսի գործողությունների արդյունքում, 
համապատասխան գործողությունների կատարման ժամկետը, տեղը, անմիջական կատարողները, 
արդյունքների ամրագրման ձևը, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են դատարանին 
օրինական և հիմնավորված որոշում ընդունելու համար: Եթե այդ նյութերը բավարար չեն, դատավորն 
իրավունք ունի պահանջել` լրացնել դրանք:  

3. Հետաքննության մարմինը, քննիչը միջնորդություն հարուցելու որոշման պատճենն ուղարկում է 
հսկող դատախազին: Սույն օրենսգրքի 279-րդ և 280-րդ հոդվածներով նախատեսված՝ քննչական 
գործողությունների կատարելու, դատավարական հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու մասին 
միջնորդություն հարուցելու որոշումը (պատճենը) և այն հիմնավորելու համար ներկայացվող 
փաստաթղթերը (պատճենները) դատարան և հսկող դատախազին կարող է ուղարկվել էլեկտրոնային 
եղանակով: 
 
 

Հոդված 283. 

 
 
Քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի 
միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունների քննարկման կարգը 

  
 
1. Միջնորդությունները քննում է դատավորը միանձնյա, դռնփակ դատական նիստում` 

միջնորդությամբ դիմած պաշտոնատար անձի կամ նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ: 
2. Դատական նիստին իրավունք ունի մասնակցել դատախազը, եթե անհրաժեշտ է համարում 

անձամբ պաշտպանել միջնորդությունը: Դատախազն իրավունք ունի հետ վերցնել ներկայացված 
միջնորդությունը: 

3. Դատավորն իրավունք ունի` 
միջնորդություն ներկայացնող անձից պահանջել` միջնորդության հիմնավորվածությունն 

ստուգելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույցներ. 
ներկայացնել բացատրություններ: 
4. Միջնորդությունները դատավորի կողմից պետք է քննվեն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան դրանք 

ստանալու հաջորդ օրը: 
Բնակարանի խուզարկության միջնորդությունները պետք է քննվեն անհապաղ։ 
5. Միջնորդության քննումն ավարտելուց հետո դատավորը որոշում է կայացնում միջնորդությունը 

բավարարելու կամ մերժելու մասին` նշելով բավարարման կամ մերժման հիմքերը: 
6. Որոշումը կայացնելու օրը դատարանն այն հանձնում է վարույթ իրականացնող մարմին, որը 

որոշման պատճենն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում ուղարկում է հսկող 
դատախազին: 

7. Միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու մասին դատարանի որոշումը կարող է վարույթն 
իրականացնող մարմնին ուղարկվել էլեկտրոնային եղանակով: 

 

 


