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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի վարչական 

դատավարության օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի 6-րդ մասում՝  

1) «դատավարության մասնակցի միջնորդությամբ` գործը քննող դատարանի 

թույլտվությամբ» բառերը փոխարինել  «նիստին ներկա դատավարության մասնակիցների 

համաձայնությամբ և դատարանի թույլտվությամբ» բառերով: 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. «Այն դեպքում, երբ 

դատավարության մասնակից վարչական մարմինը համաձայնություն չի տալիս 

լուսանկարահանմանը, ապա  նա պարտավոր է ողջամտորեն հիմնավորել իր անհամաձայնությունը: 
Այս դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում դատական նիստի լուսանկարահանումը թույլատրելու 

կամ չթույլատրելու վերաբերյալ:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 
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Հոդված 100. Կարգը դատական նիստում 
  
1. Դատական նիստերի դահլիճ դատավորի մտնելու պահին դահլիճում ներկաները ոտքի են 

կանգնում, այնուհետև նիստը նախագահողի հրավերով զբաղեցնում իրենց տեղերը։ 
2. Դատավարության մասնակիցները և այլ անձինք դատարանին դիմում են «պատվարժան 

դատարան» արտահայտությամբ, դատական նիստում դատարանի և մյուս կողմի հետ 
հաղորդակցվում են հոտնկայս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախագահողը թույլատրում է 
հաղորդակցվել նստած։ 

3. Դատական նիստն անցկացվում է այնպիսի պայմաններում, որոնք ապահովում են դահլիճում 
ներկաների անվտանգությունը, ինչպես նաև պատշաճ կարգուկանոնը։ 

4. Դատավարության մասնակիցները և դռնբաց դատական նիստին ներկաներն իրավունք ունեն 
կատարելու գրառումներ, սղագրություն և ձայնագրություն։ 

5. Դատական նիստերի դահլիճ դատավորի մտնելու պահից դահլիճում արգելվում է 
լուսանկարահանումը, տեսաձայնագրումը, հեռարձակումը։ 

6. Դատական նիստի լուսանկարահանումը, տեսաձայնագրումը, ինչպես նաև հեռարձակումը 
ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ համացանցով կատարվում են նիստին ներկա 
դատավարության մասնակիցների համաձայնությամբ և դատարանի թույլտվությամբ: Այն դեպքում, 
երբ դատավարության մասնակից վարչական մարմինը համաձայնություն չի տալիս դատական նիստի 
լուսանկարահանմանը, ապա  նա պարտավոր է ողջամտորեն հիմնավորել իր անհամաձայնությունը: 
Այս դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում դատական նիստի լուսանկարահանումը թույլատրելու 
կամ չթույլատրելու վերաբերյալ:  
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Առաջարկության(փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը, փոփոխությունը, լրացումը Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 
զեկուցողի) 
եզրակացությունը 

Առաջարկություննն 
ընդունելու կամ 
մերժելու 
վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 
որոշումը 

ԱԺ պատգամավոր Արփինե 
Հովհաննիսյան 

100-րդ հոդված, 6-
րդ մաս  

Լրացվող նախադասությունը շարադրել 
հետևյալ կերպ.  «Այն դեպքում, երբ 
դատավարության մասնակից վարչական 
մարմինը համաձայնություն չի տալիս 
լուսանկարահանմանը, ապա  նա 
պարտավոր է ողջամտորեն հիմնավորել իր 
անհամաձայնությունը: Այս դեպքում 
դատարանը որոշում է կայացնում 
դատական նիստի լուսանկարահանումը 
թույլատրելու կամ չթույլատրելու 
վերաբերյալ:»: 

Ընդունվել է  Ընդունվել է 

 


