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Հոդված 21.2. Առաջին ատյանի դատարանում գործերի բաշխման կարգը 

 1. Դատարան մուտքագրված քրեական, քաղաքացիական և վարչական 

գործերն անհապաղ մուտք են արվում համակարգչային ծրագիր և նույն օրը` ժամը 

20:00-ին, հավասարաչափ բաշխվում են տվյալ դատարանի համապատասխան 

մասնագիտացում ունեցող դատավորների միջև՝ պատահական ընտրությամբ, և 
հաշվի չառնելով գործերի մուտքագրման հերթականությունը: Քրեական վարույթի 

մինչդատական փուլի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում 

քննության ենթակա օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու 

մասին միջնորդությունները բաշխվում են Դատարանների նախագահների խորհրդի 

կողմից որոշված դատավորների միջև: 

2. Եթե գործերը հավասարաչափ բաշխել հնարավոր չէ, ապա գործերը 

բաշխվում են այն հաշվով, որ համապատասխան մասնագիտացում ունեցող 

դատավորներից յուրաքանչյուրին հանձնված գործերի միջև տարբերությունը 

չգերազանցի մեկը: Տվյալ դեպքում հաջորդ օրը գործեր բաշխելիս առաջին հերթին 

մեկական գործ պատահական ընտրությամբ հանձնվում է այն դատավորներին, 

որոնք նախորդ օրվա բաշխման արդյունքում ստացել են ավելի պակաս թվով 

գործեր, իսկ մնացած գործերը բաշխվում են ընդհանուր կարգով՝ բոլոր 
դատավորների միջև: 

3. Գործերի հանձնումը դատարանների նախագահներին, Արդարադատության 

խորհրդի, Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի 

և ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող դատավորներին 

կատարվում է ընդհանուր կարգով, սակայն յուրաքանչյուր ամիս դատարանների 



նախագահներին՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի նախագահին, հանձնված գործերի քանակը պետք է մինչև տասը 

տոկոսով, իսկ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

նախագահին, Արդարադատության խորհրդի, Դատավորների ընդհանուր ժողովի 

էթիկայի և կարգապահական հարցերի և ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի 

անդամ հանդիսացող դատավորներին՝ մինչև 25 տոկոսով պակաս լինի տվյալ 

դատարանի համապատասխան մասնագիտացում ունեցող մեկ դատավորին 
նախորդ 6 ամսվա ընթացքում հանձնված գործերի ամսական միջին քանակից:3. 

Գործերի հանձնումը դատարանների նախագահներին, Արդարադատության 

խորհրդի կամ Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական 

հարցերի կամ ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող 

դատավորներին կատարվում է ընդհանուր կարգով, սակայն յուրաքանչյուր ամիս 
նրանց հանձնված գործերի քանակը պետք է մինչև քսանհինգ տոկոսով պակաս լինի 

տվյալ դատարանի համապատասխան մասնագիտացումն ունեցող մեկ դատավորին 

նախորդ 6 ամսվա ընթացքում հանձնված գործերի ամսական միջին քանակից: 

4. Դատարանների նախագահների խորհուրդը սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված տոկոսային միջակայքի շրջանակներում որոշում է դատարանների 

նախագահներին՝ ըստ դատարանների, Արդարադատության խորհրդի կամ 

Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի կամ 

ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող դատավորներին 

հանձնվող գործերի կոնկրետ տոկոսաչափերը: 

5. Դատարանների նախագահների խորհուրդը բացառիկ դեպքերում, հաշվի 

առնելով որևէ դատարանում դատարանի նախագահի, Արդարադատության 

խորհրդի կամ Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական 
հարցերի կամ ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող 

դատավորի ծանրաբեռնվածությունը, կարող է սահմանել սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված առավելագույն տոկոսաչափը (քսանհինգ տոկոսը) գերազանցող 

տոկոսաչափեր:5. Քրեական վարույթի մինչդատական փուլի նկատմամբ դատական 

վերահսկողության շրջանակներում քննության ենթակա օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդություններ քննող 

դատավորներին հանձնվող գործերի քանակը տվյալ դատարանի մեկ դատավորին 

նախորդ 6 ամսվա ընթացքում հանձնված գործերի ամսական միջին քանակից 

կարող է պակաս լինել Դատարանների նախագահների խորհրդի սահմանած 

չափով: 

6. Դատավորի վարույթում առանձնակի բարդության գործի (գործերի) 
առկայության դեպքում դատավորը կարող է դիմել Դատարանների նախագահների 

խորհրդին՝ առաջարկելով իր անուն-ազգանունը ժամանակավորապես հանել 



բաշխման ցանկից կամ սահմանել իրեն բաշխվելիք գործերի առանձին տոկոսաչափ: 

Այդ դեպքում Դատարանների նախագահների խորհուրդը կարող է որոշում կայացնել 

դատավորի անուն-ազգանունը ժամանակավորապես հանել բաշխման ցանկից կամ 

նախատեսել նրան բաշխվելիք գործերի առանձին տոկոսաչափ՝ դրա համար 

սահմանելով որոշակի ժամանակահատված, որը չի կարող գերազանցել 6 ամիսը, 

իսկ բացառիկ դեպքերում` 1 տարին: 

7. Եթե դատավորը արձակուրդի մեջ է (ներառյալ՝ արձակուրդին նախորդող 10-
օրյա ժամանակահատվածը)(ներառյալ՝ արձակուրդին նախորդող 20-օրյա 

ժամանակահատվածը) կամ գործուղվել է (ներառյալ՝ գործուղմանը նախորդող 10-

օրյա ժամանակահատվածը)(ներառյալ՝ գործուղմանը նախորդող 20-օրյա 

ժամանակահատվածը և գործուղման ժամկետի ավարտին նախորդող 30-օրյա 

ժամանակահատվածը) կամ բացակայում է ժամանակավոր անաշխատունակության 
հետևանքով, կամ նրա լիազորությունները կասեցվել են, կամ նրա 

պաշտոնավարման տարիքի ավարտին մնացել է 3 ամիս, ապա այդ դատավորի 

անուն-ազգանունը համապատասխան ժամկետով պետք է հանվի բաշխման 

ցանկից` նշելով իրավական հիմքը և ժամկետը: 

8. Նոր դատավոր նշանակվելու դեպքում այդ դատավորին գործերի բաշխումը 

կատարվում է ընդհանուր կարգով: 

9. Եթե ընդհանուր իրավասության դատարանն ունի նստավայրեր, որոնցում 

գործում է նույն մասնագիտացումն ունեցող առնվազն երկու դատավոր, ապա այդ 

դատարանի նախագահը, համաձայն օրենքով սահմանված ընդդատության 

կանոնների, որոշում է այն նստավայրը, որտեղ պետք է քննվի տվյալ գործը, իսկ 

գործերի բաշխումը այդ նստավայրում գործող դատավորների միջև կատարվում է 

սույն հոդվածով սահմանված ընդհանուր կարգով: 
10. Եթե դատարանի նստավայրում առկա է միայն մեկ դատավոր, և օրենքով 

սահմանված ընդդատության կանոնների համաձայն` դատարանի նախագահը 

որոշել է, որ գործը պետք է քննվի տվյալ նստավայրում, ապա սույն հոդվածով 

նախատեսված գործերի բաշխման կարգը տվյալ նստավայրում չի կիրառվում, իսկ 

գործը հանձնվում է այդ դատավորին: 

11. Այն դեպքում, երբ մուտքագրված գործը, համաձայն օրենքի, ենթակա է 

քննության դատավորների կոլեգիալ կազմով, ապա տվյալ գործը սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով հանձնվում է դատական կազմը նախագահող դատավորին, 

իսկ դատական կազմի մյուս դատավորները որոշվում են սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով: 

12. Առանձին տեսակի գործերի բաշխման առանձնահատկությունները 
սահմանում է Դատարանների նախագահների խորհուրդը` հիմք ընդունելով սույն 

հոդվածով ամրագրված պատահական բաշխման սկզբունքը՝ այնքանով, որքանով 



այն իր էությամբ (mutatis mutandis) կիրառելի է այդ առանձնահատկությունների 

սահմանման նկատմամբ: 

13. Գործն ըստ էության լուծող որոշումներ չպահանջող գործերի բաշխման 

կարգը սահմանում է Դատարանների նախագահների խորհուրդը: 

14. Սույն հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերով սահմանված պահանջները կիրառելի 

չեն Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում գործերի բաշխման 

կարգի նկատմամբ: 
(21.2-րդ հոդվածը լրաց. 10.06.14 ՀՕ-47-Ն) 

 

Հոդված 24. Ընդհանուր իրավասության դատարանները, դատավորների 
թվակազմը և նստավայրերը 

 1. Երևան քաղաքում գործում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 

դատարանը՝ դատարանի նախագահի և 65 դատավորի կազմով: 

1. Երևան քաղաքում գործում են ընդհանուր իրավասության հետևյալ 

դատարանները. 

1) Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

դատարանը` դատարանի նախագահի և 7 դատավորի կազմով. 

2) Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

դատարանը` դատարանի նախագահի և 13 դատավորի կազմով. 

3) Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

դատարանը` դատարանի նախագահի և 7 դատավորի կազմով. 
4) Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 

դատարանը` դատարանի նախագահի և 9 դատավորի կազմով. 

5) Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր 

իրավասության դատարանը` դատարանի նախագահի և 11 դատավորի կազմով. 

6) Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը` 

դատարանի նախագահի և 6 դատավորի կազմով. 

7) Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանը` դատարանի նախագահի և 6 դատավորի կազմով: 

2. Մարզերում գործում են ընդհանուր իրավասության հետևյալ դատարանները. 

1) Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 9 դատավորի կազմով. 

2) Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանը` 

դատարանի նախագահի և 10 դատավորի կազմով. 

3) Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 7 դատավորի կազմով. 



4) Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 5 դատավորի կազմով. 

5) Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 12 դատավորի կազմով. 

6) Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 12 դատավորի կազմով. 

7) Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 
նախագահի և 5 դատավորի կազմով. 

8) Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 8 դատավորի կազմով. 

9) Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը` դատարանի 

նախագահի և 8 դատավորի կազմով: 
3. Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնական 

նստավայրը գտնվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում: 

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանն ունի այլ նստավայրեր 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում: Գործի հարուցումից հետո տվյալ գործով 

փաստաթղթերը հանձնվում են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի այն նստավայրում, որտեղ քննվում է գործը:3. Վարչական շրջանի 

(վարչական շրջանների) ընդհանուր իրավասության դատարանի նստավայրը 

գտնվում է համապատասխան վարչական շրջանի (վարչական շրջաններից մեկի) 

տարածքում: 

4. Մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնական նստավայրը 

գտնվում է մարզկենտրոնի վարչական տարածքում: Արարատի և Վայոց ձորի 

մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնական նստավայրը 
գտնվում է այդ մարզերից որևէ մեկի մարզկենտրոնի վարչական տարածքում: 

Ընդհանուր իրավասության մարզային դատարանը կարող է ունենալ այլ 

նստավայրեր մարզի վարչական տարածքում: 

(24-րդ հոդվածը խմբ. 05.02.09 ՀՕ-46-Ն, 16.09.09 ՀՕ-175-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-
142-Ն) 
 

Հոդված 25. Ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը 

 1. Ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը՝ 

1) ապահովում է դատարանի բնականոն գործունեությունը. 

2) (կետն ուժը կորցրել է 21.06.14 ՀՕ-86-Ն) 
3) հետևում է դատավորների կողմից գործի քննության ժամկետների 

պահպանմանը, գործի քննության ժամկետների խախտման վերաբերյալ իր 



եզրակացությունը ներկայացնում է Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և 

կարգապահական հարցերի հանձնաժողով. 

4) դատավորի կողմից վարքագծի կանոնագրքի պահանջների խախտում 

հայտնաբերելիս անհրաժեշտության դեպքում այդ մասին համապատասխան 

հաղորդում է ներկայացնում Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և 

կարգապահական հարցերի հանձնաժողով. 

5) դատավորներին օրենքով սահմանված կարգով տրամադրում է արձակուրդ. 
6) (կետն ուժը կորցրել է 10.06.14 ՀՕ-47-Ն) 
7) դատարանի նախագահի արձակուրդի կամ ժամանակավոր այլ 

բացակայության դեպքում նշանակում է փոխարինող. 

8) վերահսկում է դատարանի աշխատակազմի գործունեությունը. 

9) ներկայացնում է դատարանն այլ մարմինների հետ հարաբերություններում. 
9.1) հաստատում է քրեական վարույթի մինչդատական փուլի  նկատմամբ 

դատական վերահսկողություն իրականացնող դատավորների 

հերթապահությունների ժամանակացույցը և Հայաստանի Հանրապետության 

դատական իշխանության պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է 

ժամանակացույցով հերթապահությանը ներգրավված դատավորների 

նստավայրերը. 

 

10) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

(25-րդ հոդվածը փոփ. 10.06.14 ՀՕ-47-Ն, 21.06.14 ՀՕ-86-Ն) 
 

Հոդված 72. Դատարանների նախագահների խորհուրդը 

 1. Դատարանների նախագահների խորհուրդը դատական իշխանության 

մշտապես գործող ինքնակառավարման մարմին է: 

2. Դատարանների նախագահների խորհրդի անդամներն են առաջին ատյանի և 

վերաքննիչ դատարանների նախագահները, վճռաբեկ դատարանի և նրա 

պալատների նախագահները: Խորհրդի անդամի բացակայության դեպքում նրա 

լիազորություններն իրականացնում է նրան դատարանի կամ պալատի նախագահի 

պաշտոնում փոխարինող անձը: 

3. Դատարանների նախագահների խորհուրդը՝ 

1) մշակում է դատարանների գործունեության բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումներ և առաջարկություններ, նման առաջարկություններ է ներկայացնում 

իրավասու պետական մարմիններին. 



2) քննարկում է դատարանների և դատավորի անկախության հետ կապված 

կամ այն վտանգող յուրաքանչյուր հարց և առաջարկություններ է ներկայացնում 

իրավասու մարմիններին դրանց լուծման վերաբերյալ. 

3) իրավասու պետական մարմիններին առաջարկություններ է ներկայացնում 

օրենքների և այլ իրավական ակտերի կատարելագործման վերաբերյալ. 

4) հաստատում է դատարանների գործավարության կանոնները. 

4.1) հաստատում է քրեական վարույթի մինչդատական փուլի  նկատմամբ 
դատական վերահսկողություն իրականացնող դատավորների համար 

հերթապահություն սահմանելու կարգը. 

 

5) կայացնում է Դատական դեպարտամենտի համար պարտադիր կատարման 

ենթակա որոշումներ. 
6) հաստատում է դատավորի պատմուճանի նկարագրությունը, դատավորի 

աշխատասենյակի տիպային կահավորման ցանկը. 

7) հաստատում է դատավորների վերապատրաստման կարգը. 

8) մշակում և հաստատում է զանգվածային լրատվության միջոցների հետ 

դատարանների համագործակցության կանոնները. 

9) սահմանում է դատարանների` օրենքով չսահմանված նստավայրերը և 

հաստատում է դատավորների` ըստ նստավայրերի և մասնագիտացման բաշխումն 

ու թվակազմը.9) սահմանում է դատարանների` օրենքով չսահմանված 

նստավայրերը և հաստատում է դատավորների` ըստ նստավայրերի բաշխման 

կարգը. 

10) մշակում և հաստատում է դատավորների և դատարանների նախագահների 

գործուղման, արձակուրդի կամ հիվանդության դեպքերում նրանց փոխարինելու 
կարգը. 

11) Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ 

որևէ դատավորի դիմումի հիման վրա կարող է տալ դատական պրակտիկայում 

առաջացող իրավական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի 

պարզաբանումներ. 

12) հաստատում է դատական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը. 

13) հաստատում է դատական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և 

հաստիքների քանակը` ըստ կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների. 

14) սահմանում է դատական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

համար փակ մրցույթի անցկացման կարգը, ինչպես նաև բաց մրցույթում 
թեստավորման, հարցազրույցի անցկացման և թեկնածուների հատկանիշների 



գնահատման կարգը, մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգը և դրանց 

աշխատակարգը. 

15) սահմանում է դատական ծառայողի գործունեության գնահատման կարգը, 

չափանիշները և բնութագրի ձևը. 

16) հաստատում է դատական ծառայողների վերապատրաստում անցկացնելու 

կարգը. 

17) հաստատում է Դատական դեպարտամենտի նախապատրաստած 
բյուջետային հայտը. 

18) դատարանների ներկայացրած հայտերի հիման վրա մշակում է 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը. 

19) բաշխում է դատարանների պահուստային ֆոնդի միջոցները. 

20) վճռաբեկ դատարանի նախագահի ներկայացմամբ նշանակում և հետ է 
կանչում Դատական դեպարտամենտի ղեկավարին. 

21) Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում և 

փոփոխում է դատական կարգադրիչների ծառայության կառուցվածքը և 

առանձնացված ստորաբաժանումների ցանկը. 

22) Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի ներկայացմամբ՝ պետական 

բյուջեի հատկացումների սահմաններում հաստատում է դատական կարգադրիչների 

հաստիքների թիվը` ըստ առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև 

դատական կարգադրիչների ծառայության պաշտոնների անվանացանկը. 

23) Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի ներկայացմամբ սահմանում է 

դատական կարգադրիչներին որպես խրախուսանք շնորհվող կրծքանշանների 

տեսակները և ձևերը. 

24) Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի ներկայացմամբ սահմանում է 
դատական կարգադրիչներին համազգեստ հատկացնելու և կրելու կարգը. 

25) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

4. Դատարանների նախագահների խորհրդի հերթական նիստերը գումարվում 

են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ: Դատարանների 

նախագահների խորհրդի արտահերթ նիստ գումարվում է խորհրդի անդամների 

առնվազն մեկ երրորդի պահանջով` նրանց սահմանած օրակարգով: 

5. Դատարանների նախագահների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհրդի 

անդամն իրավունք չունի ձեռնպահ մնալու որևէ հարցի վերաբերյալ քվեարկելուց: 

6. Դատարանների նախագահների խորհրդի նիստերին կարող են հրավիրվել 

խորհրդի անդամ չհանդիսացող դատավորներ, ինչպես նաև այլ անձինք: 
7. Դատարանների նախագահների խորհուրդն ապահովում է նիստերի ողջ 

ընթացքի տեսաձայնագրությունը, իսկ ըստ անհրաժեշտության՝ նաև ուղիղ 



հեռարձակումը նիստերի դահլիճից դուրս` հանրության համար մատչելի 

տարածքում: 

8. Դատարանների նախագահների խորհուրդը գործում է իր հաստատած 

կանոնակարգին համապատասխան: 

9. Դատարանների նախագահների խորհուրդն ունի Հայաստանի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով և «Հայաստանի Հանրապետության 

դատարանների նախագահների խորհուրդ» գրառմամբ կնիք: 
(72-րդ հոդվածը փոփ. 28.11.07 ՀՕ-281-Ն, լրաց. 07.04.09 ՀՕ-76-Ն, 07.04.09 ՀՕ-

91-Ն, 07.12.10 ՀՕ-201-Ն, խմբ. 10.06.14 ՀՕ-47-Ն) 
 

Հոդված 76. Դատավորի արձակուրդը 

1. Դատավորն ունի ամենամյա հերթական վճարովի արձակուրդի իրավունք` 
30 աշխատանքային oր տևողությամբ: 

2. Դատավորին ամենամյա հերթական արձակուրդը պետք է տրամադրվի 

այնպես, որ չխոչընդոտվի դատարանի բնականոն գործունեության իրականացումը: 

Դատավորին ամենամյա հերթական արձակուրդ կարող է տրամադրվել մասերով, 

բայց ոչ ավել, քան երեք մասով:  

3. Դատարանի նախագահը մինչև տվյալ տարվա հունվարի 31-ը հաստատում 

է դատավորների ամենամյա հերթական արձակուրդի ժամանակացույցը և 

հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության 

պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Հաստատված ժամանակացույցին 

չհամապատասխանող ժամանակահատվածում արձակուրդ տրամադրելու և դրա 

պատճառների մասին տվյալ դատարանի նախագահն իրազեկում է Դատավորների 

ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին:  
4. Առանձին դեպքերում, անձնական կամ ընտանեկան հանգամանքներից 

ելնելով, դատարանի նախագահի կողմից դատավորին կարող է տրամադրվել 

չվճարվող արձակուրդ՝ տարեկան հանրագումարային մինչև 20 աշխատանքային օր 

տևողությամբ:  

5. Գիտական ատենախոսություն պաշտպանելու նպատակով դատավորն ունի 

մինչև 30 աշխատանքային օր տևողությամբ չվճարվող արձակուրդի իրավունք: 

6. Արձակուրդի տրամադրման հետ կապված վեճերը կարող են լուծվել 

Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի 

հանձնաժողովի կողմից:  

7. Դատավորներին արձակուրդ տրամադրելու կարգը սահմանվում է 

Դատարանների նախագահների խորհրդի որոշմամբ: 
 



Հոդված 139. Դատավորների ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակներում իրավաբան գիտնականների ընդգրկման կարգը 

  

1. Վերաքննիչ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար 

իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան, իսկ վճռաբեկ 

դատարանում դատավոր նշանակվելու համար իրավաբանական գիտությունների 

դոկտորի գիտական աստիճան և համապատասխանաբար վերջին ութ և տասը 
տարիների ընթացքում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

մշտապես իրավունք դասավանդող կամ գիտական հաստատությունում աշխատող 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները (ստորև՝ գիտնականներ) կարող են 

ընդգրկվել դատավորների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում` սույն 

հոդվածով սահմանված կարգով:1. Վերաքննիչ դատարանում դատավոր 
նշանակվելու համար իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան 

ունեցող, իսկ վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար 

գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող և վերջին 10 տարիների 

ընթացքում առնվազն 8 տարվա ընթացքում բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում մշտապես իրավունք դասավանդող կամ գիտական 

հաստատությունում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 

(ստորև՝ գիտնականներ), կարող են ընդգրկվել դատավորների ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակներում` սույն հոդվածով սահմանված 

կարգով:Իրավագիտության բնագավառում գիտությունների դոկտորի գիտական 

աստիճան ունեցող և վերջին հինգ տարիների ընթացքում բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում մշտապես իրավունք դասավանդող կամ 

գիտական հաստատությունում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները (ստորև՝ գիտնականներ), կարող են ընդգրկվել դատավորների 

ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում` սույն հոդվածով սահմանված 

կարգով: 

2. Գիտնականները տարին մեկ անգամ` ոչ ուշ, քան մինչև նոյեմբերի 20-ը, 

կարող են դիմում ներկայացնել Արդարադատության խորհրդին` կցելով հետևյալ 

փաստաթղթերը. 

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ. 

2) գիտնականի կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իր կողմից 

իրականացված գիտական գործունեության նկարագրությամբ` կցելով 

համապատասխան ապացույցները, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և 

հրապարակումների ցանկը.2) գիտնականի կենսագրական տվյալները պարունակող 
քարտ` իր կողմից իրավաբանի կոչում ձեռք բերելուց հետո իրականացված 



մասնագիտական իրավաբանական և դասախոսական գործունեության 

նկարագրությամբ` կցելով համապատասխան ապացույցներ. 

3) գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ. 

4) աշխատանքային գրքույկի բնօրինակը կամ հավակնորդի աշխատանքային 

գործունեությունը հավաստող փաստաթղթեր. 

5) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին կառավարության 
սահմանած կարգով տրված փաստաթուղթ: 

3. Արդարադատության խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է 

թեկնածությունը, անհրաժեշտության դեպքում հրավիրում նրան զրույցի։ 

4. Գիտնականի թեկնածությունը կարող է ներառվել վերաքննիչ և վճռաբեկ 

դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար ծառայողական առաջխաղացման 
ցուցակներումմիայն վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար 

ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում: Այդ նպատակով Արդարադատության 

խորհուրդը անցկացնում է քվեաթերթիկով գաղտնի քվեարկություն։ Քվեաթերթիկում 

թեկնածուի անուն-ազգանունից հետո գրվում են «կողմ եմ» և «դեմ եմ» բառերը` 

նշումի համար նախատեսված դատարկ քառանկյուններով: Քվեարկության 

մասնակիցը թեկնածուին կողմ քվեարկելիս նշում է կատարում «կողմ եմ», իսկ դեմ 

քվեարկելիս` «դեմ եմ» բառերին համապատասխանող քառանկյան մեջ: Եթե 

թեկնածուն ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին, ապա 

նրա թեկնածությունը ներկայացվում է Հանրապետության Նախագահին` վերաքննիչ 

և վճռաբեկ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակներում վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու 

համար ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկելու առաջարկությամբ: 
Եթե Հանրապետության Նախագահը առաջարկությունը ստանալուց հետո` 

երկշաբաթյա ժամկետում, չի լրացնում դատավորների առաջխաղացման ցուցակը, 

ապա թեկնածությունը համարվում է մերժված: 

5. Դատավորների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված 

գիտնականների համար Արդարադատության ակադեմիայում կազմակերպվում է 

ուսուցում գործնական հմտությունների զարգացման մասով: 

(139-րդ հոդվածը փոփ. 28.10.10 ՀՕ-136-Ն) 
 

 


