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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 3091. Առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու սահմանները 
  
1. Եթե առաջին ատյանի դատարանում դատական քննության ընթացքում մեղադրողը գտնում է, որ 
առաջադրված մեղադրանքը խստացման կամ մեղմացման առումով ենթակա է լրացման կամ 
փոփոխման, քանի որ ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ կամ այնպիսի հանգամանքներ, որոնք 
հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում, և եթե գործի փաստական 
հանգամանքները հնարավորություն չեն տալիս մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու առանց 
դատական քննությունը հետաձգելու, ապա դատարանին ներկայացնում է առաջադրված 
մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու համար դատական 
քննությունը հետաձգելու վերաբերյալ միջնորդություն: Մեղադրողը նման միջնորդությամբ կարող է 
հանդես գալ մինչև դատարանի խորհրդակցական սենյակ հեռանալը: 
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում դատարանը 
դատախազի միջնորդությամբ հետաձգում է նիստը` անհրաժեշտ քննչական և այլ դատավարական 
գործողություններ կատարելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու համար: Նիստը կարող է 
հետաձգվել ոչ ավելի, քան մեկ ամսով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ քննչական և 
այլ դատավարական գործողություններ կատարելու համար ողջամտորեն պահանջվում է ավելի 
երկար ժամկետ: 
Առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու դեպքում մեղադրողը կազմում է 
առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու մասին 
որոշում, որը ձեռք բերված նյութերի հետ ներկայացնում է դատարան: 
3. Մեղադրողը կարող է մինչև դատարանի խորհրդակցական սենյակ հեռանալը փոխել 
մեղադրանքը, այդ թվում նաև` խստացման առումով, եթե դատական քննության ընթացքում 
հետազոտված ապացույցները անհերքելիորեն վկայում են, որ ամբաստանյալը կատարել է այլ 
հանցանք, քան այն, որը նրան մեղսագրվում է: 
4. Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին կամ նրանց 
ներկայացուցիչներին դատարանը նոր մեղադրանքին ծանոթանալու համար ժամանակ է 
տրամադրում նրանց միջնորդության դեպքում, իսկ ամբաստանյալին և նրա պաշտպանին` անկախ 
միջնորդությունից: 
5. Եթե դատաքննության ընթացքում պարզվում է, որ ամբաստանյալի արարքի իրավաբանական 
որակումը ճիշտ չէ, իսկ մեղադրողը խստացնելու առումով արարքը վերաորակելու որոշում չի 
կայացնում կամ վերաորակելու համար դատական նիստը հետաձգելու միջնորդություն չի 
ներկայացնում, ապա դատարանն իր նախաձեռնությամբ մինչև 10 օր ժամկետով հետաձգում է 
դատական նիստը` առաջարկելով գլխավոր դատախազին կամ տեղակալին վերահաստատելու 
մեղադրական եզրակացությունը: 
Մեղադրական եզրակացությունը վերահաստատելուց հետո դատարանը, մեղադրական 
եզրակացությանը համապատասխան, կայացնում է դատական ակտ: 
6. Եթե արարքը վերաորակելու արդյունքում փոխվում է քրեական գործի ընդդատությունը, ապա 
այդ հարցը լուծվում է սույն օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր կարգով։ 
 

Հոդված 313. Դատական նիստում որոշում կայացնելու կարգը 
  

1. Այն բոլոր հարցերի առթիվ, որոնք լուծվում են դատարանի կողմից դատական քննության 
ժամանակ, դատարանը որոշումներ է կայացնում: 
2. Գործը լրացուցիչ քննության ուղարկելու, կարճելու կամ կասեցնելու, խափանման միջոցը 
փոխելու կամ վերացնելու, բացարկների, փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումները 
դատարանը կայացնում է խորհրդակցական սենյակում և դրանք պետք է շարադրված լինեն 
առանձին փաստաթղթերի ձևով` ստորագրված դատարանի ամբողջ կազմի կողմից: 
3. Մյուս բոլոր որոշումները դատարանի հայեցողությամբ կարող են կայացվել կամ վերոհիշյալ 
կարգով, կամ տեղում դատավորների խորհրդակցելուց հետո` որոշումը մտցնելով դատական 
նիստի արձանագրության մեջ: 
4. Դատական քննության ժամանակ դատարանի կայացրած որոշումները հրապարակվում են: 
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Հոդված 349. Փաստաթղթերի հրապարակումը 
  

Նախաքննության ժամանակ գործին կցված կամ դատական նիստում դատարանին ներկայացված 
փաստաթղթերը հրապարակվում են, եթե տվյալ փաստաթուղթը հրապարակելու համար 
դատավարության մասնակիցներից մեկը միջնորդում է և դրանցում արտացոլված կամ 
հաստատված են գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներ: Քրեական գործի 
նյութերում առկա և չհրապարակված փաստաթղթերը համարվում են դատաքննության ժամանակ 
հետազոտված: 

 
  

 


