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Հոդված 

84. 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 174-րդ հոդվածի 7-րդ մասին 

համապատասխան` Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր կազմից ընտրում է խորհրդի 

նախագահ` հաջորդաբար Ընդհանուր ժողովի և Ազգային ժողովի կողմից ընտրված 

անդամներից: 

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ընտրության համար գաղտնի 

քվեարկվում են համապատասխանաբար Ընդհանուր ժողովի կամ Ազգային ժողովի 

կողմից ընտրված բոլոր անդամների թեկնածությունները: 

3. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ընտրվում է Բարձրագույն 

դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: 

3. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ընտրվում է Բարձրագույն 

դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ, բայց ոչ 

պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներով: 

4. Քվեարկության համար կազմվում է քվեաթերթիկ, որում ներառվում են բոլոր 

թեկնածուները: 

5. Քվեարկելիս Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայն: Եթե 

քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է 

անվավեր: 

6. Եթե քվեարկության արդյունքով որևէ թեկնածու չի ստացել ձայների կեսից ավելին, 

ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուները: 

7. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուներին, ապա նախապատվությունը տրվում է մասնագիտական 



աշխատանքի առավել երկար փորձառություն ունեցող թեկնածուին, իսկ փորձառության 

հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

8. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ ձայների թվի 

կեսից ավելի ստացած թեկնածուն համարվում է ընտրված: Եթե ոչ մեկը չի ստացել 

քվեարկության մասնակիցների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ, ապա անցկացվում 

է նոր ընտրություն: 

9. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ընտրվում է մինչև որպես 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը: 

10. Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր նախագահի ընտրությունը կատարվում է 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թափուր տեղը համալրվելուց հետո` 

տասնօրյա ժամկետում: 

11. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը հրավիրում և վարում է 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերը, ստորագրում է Բարձրագույն դատական 

խորհրդի որոշումները, ներկայացնում է Բարձրագույն դատական խորհուրդն այլ 

մարմինների հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև իրականացնում է Բարձրագույն 

դատական խորհրդի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված այլ 

լիազորություններ: 

12. Արձակուրդի կամ գործուղման դեպքում Բարձրագույն դատական խորհրդի 

նախագահի լիազորությունները ժամանակավորապես կատարում է նրա կողմից 

նշանակված Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը: 

13. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից արձակուրդի կամ 

գործուղման մեջ գտնվելու դեպքում իրեն փոխարինող չնշանակելու, ժամանակավոր 

անաշխատունակության, լիազորությունների կասեցման, դադարման կամ դադարեցման 

դեպքերում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները 

կատարում է տարիքով ավագ անդամը: 

 

Հոդված 

87. 

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունների 

դադարումը և դադարեցումը 

 1. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունների դադարման 

դեպքերն են. 



1) նրա՝ որպես Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունների 

դադարումը կամ դադարեցումը. 

2) նրա՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնից հրաժարականը: 

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից իր պարտականությունները 

չկատարելը հիմք է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն երկու երրորդով ընդունված որոշմամբ նրա լիազորությունները 

դադարեցնելու համար։ 

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից իր պարտականությունները 

չկատարելը հիմք է Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամների 

ձայների առնվազն երկու երրորդով, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» 

ձայներով ընդունված որոշմամբ նրա լիազորությունները դադարեցնելու համար։ 

 

Հոդված 

94. 

Բարձրագույն դատական խորհրդի ակտերը և դրանց ընդունման 

կարգը 

1. Բարձրագույն դատական խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ և սույն օրենսգրքով նախատեսված իր լիազորություններն 

իրականացնելիս ընդունում է որոշումներ: 

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամները պարտավոր են 

կողմ կամ դեմ քվեարկել քննարկման դրվող յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, բացառությամբ 

սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր քննարկման ենթակա հարցերի 

նախապատրաստման նպատակով, ինչպես նաև իր գործունեության կազմակերպման 

հետ կապված այլ հարցերով ընդունում է աշխատակարգային որոշումներ: 

Աշխատակարգային որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ՝ քվեարկությանը 

մասնակցած Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

4. Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն 

օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

4. Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի նիստին 

ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի 

«կողմ» ձայներով` բացառությամբ սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 



5. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատավորների թեկնածուների, 

ներառյալ՝ առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակները կազմելու և 

հաստատելու, նշանակման ենթակա դատավորների թեկնածուներին Հանրապետության 

նախագահին առաջարկելու դեպքերում Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն 

ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ` 

գաղտնի քվեարկությամբ: 

5. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատավորների թեկնածուների, 

ներառյալ՝ առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակները կազմելու և 

հաստատելու, նշանակման ենթակա դատավորների թեկնածուներին Հանրապետության 

նախագահին առաջարկելու դեպքերում Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն 

ընդունվում են խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ, բայց ոչ 

պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներով` գաղտնի քվեարկությամբ: 

6. Դատավորին և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու, դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամի լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև իր լիազորությունների 

իրականացման կապակցությամբ դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից 

զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին Բարձրագույն դատական խորհրդի 

որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 

երկու երրորդով խորհրդակցական սենյակում՝ բաց քվեարկությամբ: Եթե քվեարկության 

արդյունքով որևէ որոշման օգտին բավարար քանակի ձայների բացակայության 

պատճառով Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում չի ընդունում, ապա 

համապատասխան միջնորդությունը մերժելու վերաբերյալ որոշումը համարվում է 

ընդունված, իսկ որոշումը կազմում և ստորագրում են Բարձրագույն դատական խորհրդի 

այն անդամները, որոնք քվեարկել են միջնորդությունը մերժելու օգտին: 

6. Դատավորին և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու, դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամի լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև իր լիազորությունների 

իրականացման կապակցությամբ դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից 

զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին Բարձրագույն դատական խորհրդի 

որոշումներն ընդունվում են խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների առնվազն 



երկու երրորդով, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներով, 

խորհրդակցական սենյակում՝ բաց քվեարկությամբ: Եթե քվեարկության արդյունքով որևէ 

որոշման օգտին բավարար քանակի ձայների բացակայության պատճառով Բարձրագույն 

դատական խորհուրդը որոշում չի ընդունում, ապա համապատասխան միջնորդությունը 

մերժելու վերաբերյալ որոշումը համարվում է ընդունված, իսկ որոշումը կազմում և 

ստորագրում են Բարձրագույն դատական խորհրդի այն անդամները, որոնք քվեարկել են 

միջնորդությունը մերժելու օգտին: 

7. Բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքի, Բարձրագույն 

դատական խորհրդի՝ որպես դատարանի ընդունած որոշումներն ստորագրում են նիստին 

ներկա բոլոր անդամները: Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը կարող է 

ներկայացնել հատուկ կարծիք Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ որպես դատարանի 

ընդունած որոշման պատճառաբանական կամ եզրափակիչ մասի վերաբերյալ: Եթե 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ունի հատուկ կարծիք, ապա այդ մասին նրա 

ստորագրությամբ նշում է արվում Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մեջ, և 

հատուկ կարծիքը նրա ստորագրությամբ կցվում է որոշմանը: 

8. Բարձրագույն դատական խորհրդի անհատական որոշումներն ուժի մեջ են մտնում 

դրանցում սահմանված ժամկետում: 

9. Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները ենթակա են հրապարակման 

դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, բացառությամբ օրենքով պահպանվող 

գաղտնիք պարունակող որոշումների: Դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու որոշումները ենթակա են հրապարակման նույն 

կարգով՝ ապանձնավորած: 

10. Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ որպես դատարանի ընդունած որոշումները 

ենթակա են հրապարակման նաև Հայաստանի Հանրապետության ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման համար նախատեսված կարգով: 

 

Հոդված 

109. 

Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակի կազմումը և 

հաստատումը 

 1. Բարձրագույն դատական խորհրդում հարցազրույցի արդյունքների ամփոփիչ 

քննարկման ավարտից հետո անցկացվում է գաղտնի քվեարկություն, որի ընթացքում 

Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իր ներքին համոզմամբ 

քվեարկում է «կողմ» կամ «դեմ»: 



2. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար կազմվում են առանձին 

քվեաթերթիկներ՝ ներառելով հարցազրույցին մասնակցած հավակնորդներին: 

3. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկելիս հավակնորդների 

թիվն անհրաժեշտ քանակին հավասար կամ շատ լինելու դեպքում Բարձրագույն 

դատական խորհրդի անդամի ունեցած ձայների թիվը հավասար է համալրման համար 

անհրաժեշտ քանակին, իսկ քիչ լինելու դեպքում՝ հավակնորդների թվին: Եթե 

քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, քան սահմանված է սույն մասով, ապա 

այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

4. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկության արդյունքներով 

Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կազմվում է դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակ, որում ընդգրկվում են անհրաժեշտ քանակին հավասար 

քանակի առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ ստացած 

հավակնորդները: 

4. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկության արդյունքներով 

Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կազմվում է դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակ, որում ընդգրկվում են անհրաժեշտ քանակին հավասար 

քանակի առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի 

նիստին ներկա անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, քան հինգ 

անդամի «կողմ» ձայներ ստացած հավակնորդները: 

5. Եթե որևէ սեռի դատավորների թիվը պակաս է դատավորների ընդհանուր թվի 25 

տոկոսից, ապա դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում 

երաշխավորվում է առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ 

ստացած այդ սեռի ներկայացուցիչների համար մինչև 50 տոկոս տեղ: 

5. Եթե որևէ սեռի դատավորների թիվը պակաս է դատավորների ընդհանուր թվի 25 

տոկոսից, ապա դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում 

երաշխավորվում է առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական 

խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, 

քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներ ստացած այդ սեռի ներկայացուցիչների համար մինչև 

50 տոկոս տեղ: 



6. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուները: 

6. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա 

անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» 

ձայներ ստացած թեկնածուները: 

7. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Եթե քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, 

ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

8. Լրացուցիչ քվեարկության արդյունքներով ընտրված են համարվում առավել ձայներ 

ստացած թեկնածուները: Ձայների հավասարության դեպքում նախապատվությունը 

տրվում է մասնագիտական աշխատանքի առավել երկար փորձառություն ունեցող 

թեկնածուին, իսկ փորձառության հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

9. Բարձրագույն դատական խորհուրդը որակավորման ստուգման արդյունքների 

հիման վրա կազմում և հաստատում է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

ցուցակը և այն ներկայացնում Արդարադատության ակադեմիա՝ նրանց ուսուցումը 

կազմակերպելու նպատակով: 

10. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված ցուցակը կազմելուց հետո ցուցակում 

գտնվող անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը կամ սնանկ ճանաչվելը 

կասեցնում է նրա ուսուցումն Արդարադատության ակադեմիայում՝ 

համապատասխանաբար մինչև արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդման 

դադարեցումը կամ սնանկության վարույթի ավարտը: 

11. Գիտական աստիճան ունեցող հավակնորդի համար Արդարադատության 

ակադեմիայում գործնական հմտությունների զարգացման մասով օրենքով սահմանված 

կարգով կազմակերպվում է ուսուցում: 

 

Հոդված 

121. 

Առաջին ատյանի դատարանի նախագահի նշանակման կարգը 



 1. Դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց ոչ շուտ, քան 

երկու ամիս և ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, իսկ այլ հիմքով առաջին ատյանի դատարանի 

նախագահի պաշտոնում թափուր տեղ առաջանալու օրվանից մեկշաբաթյա ժամկետում 

Դատական դեպարտամենտը կազմում և Բարձրագույն դատական խորհուրդ է 

ներկայացնում տվյալ առաջին ատյանի դատարանի բոլոր այն դատավորների ցուցակը, 

ովքեր տվյալ դատարանում ունեն դատավորի ոչ պակաս, քան երեք տարվա 

փորձառություն, չունեն կարգապահական տույժ, վերջին երեք տարվա ընթացքում չեն 

նշանակվել տվյալ դատարանի նախագահ և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ 

չեն: 

2. Տվյալ դատարանում դատավորի՝ ոչ պակաս, քան երեք տարվա փորձառություն 

ունեցող դատավորների թիվը երեքից պակաս լինելու դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված ցուցակը կազմելիս դատավորի՝ տվյալ դատարանում առնվազն երեք 

տարվա փորձառություն ունենալու պահանջը չի կիրառվում: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է ներկայացված 

ցուցակում ընդգրկված դատավորների անձնական գործերը, անհրաժեշտության դեպքում 

հրավիրում նրանց զրույցի։ 

4. Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջին ատյանի դատարանի նախագահի 

նշանակման առաջարկություն ներկայացնելու հարցը քննարկելիս հաշվի է առնում 

դատարանի նախագահի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ 

հմտություններն ու որակները բնութագրող հատկանիշները, այդ թվում՝ 

1) դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը. 

2) դատավորի պարտականությունները կատարելիս իր գործընկերների նկատմամբ 

դրսևորված վերաբերմունքը. 

3) դատավորի կազմակերպչական և կառավարչական ունակությունները, 

կառավարչական բնույթի աշխատանքի փորձառության դեպքում՝ այդ աշխատանքում 

դատավորի ցուցաբերած հմտություններն ու որակները բնութագրող այլ հատկանիշներ: 

5. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք։ Քվեաթերթիկում ընդգրկվում 

են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ցուցակում ընդգրկված բոլոր անձինք: 

Քվեարկության արդյունքներով Հանրապետության նախագահին է առաջարկվում 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության ձայներն ստացած անձը:  



5. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք։ Քվեաթերթիկում ընդգրկվում 

են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ցուցակում ընդգրկված բոլոր անձինք: 

Քվեարկության արդյունքներով Հանրապետության նախագահին է առաջարկվում 

խորհրդի նիստին ներկա անդամների մեծամասնության, բայց ոչ պակաս, քան հինգ 

անդամի «կողմ» ձայներն ստացած անձը:  

6. Նշանակման ենթակա դատարանի նախագահի թեկնածուի՝ Հանրապետության 

նախագահին առաջարկումն իրականացվում է դատարանի նախագահի 

պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու օրվանից տասնօրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը 

թափուր մնալու դեպքում՝ մեկամսյա ժամկետում: 

7. Նշանակման ենթակա դատարանի նախագահի թեկնածուի՝ Հանրապետության 

նախագահին առաջարկումն ու նշանակումն իրականացվում է սույն օրենսգրքի 117-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 124. Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար 

առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի 

կազմումը և հաստատումը 

 1. Դիմումներ ընդունելու ժամկետի ավարտից հետո` տասնօրյա ժամկետում, 

Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է թեկնածուի 

անձնական գործը, իսկ թեկնածուի՝ դատավոր չլինելու դեպքում նրա ներկայացրած և 

դրանց ստուգման արդյունքով ձեռք բերված փաստաթղթերը, անհրաժեշտության 

դեպքում հրավիրում նրանց զրույցի։ 

2. Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջխաղացման ենթակա դատավորների 

թեկնածուների ցուցակը կազմելիս հաշվի է առնում վերաքննիչ դատարանի դատավորի 

պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ հմտություններն ու որակները, 

իսկ դատավորի համար նաև գործունեության գնահատման արդյունքները: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իր ներքին 

համոզմամբ քվեարկում է «կողմ» կամ «դեմ»: 

4. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար կազմվում են առանձին 

քվեաթերթիկներ՝ ներառելով այդ բաժնում ընդգրկվելու համար սահմանված կարգով 

դիմում ներկայացրած բոլոր թեկնածուներին: 



5. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկելիս թեկնածուների թիվն 

անհրաժեշտ քանակին հավասար կամ շատ լինելու դեպքում Բարձրագույն դատական 

խորհրդի անդամի ունեցած ձայների թիվը հավասար է համալրման համար անհրաժեշտ 

քանակին, իսկ քիչ լինելու դեպքում՝ թեկնածուների թվին: Եթե քվեարկության մասնակիցն 

ավելի ձայն է տվել, քան սահմանված է սույն մասով, ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում 

է անվավեր: 

6. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկության արդյունքներով 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում է առաջխաղացման ենթակա 

դատավորների թեկնածուների ցուցակ, որում ընդգրկվում են անհրաժեշտ քանակին 

հավասար քանակի առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ 

ստացած թեկնածուները: 

6. Յուրաքանչյուր մասնագիտացման բաժնի համար քվեարկության արդյունքներով 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում է առաջխաղացման ենթակա 

դատավորների թեկնածուների ցուցակ, որում ընդգրկվում են անհրաժեշտ քանակին 

հավասար քանակի առավելագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական 

խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, 

քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուները: 

7. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուները: 

7. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա 

անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» 

ձայներ ստացած թեկնածուները: 

8. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Եթե քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, 

ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

9. Լրացուցիչ քվեարկության արդյունքներով ընտրված են համարվում առավել ձայներ 

ստացած թեկնածուները: Ձայների հավասարության դեպքում նախապատվությունը 



տրվում է մասնագիտական աշխատանքի առավել երկար փորձառություն ունեցող 

թեկնածուին, իսկ փորձառության հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

10. Բարձրագույն դատական խորհուրդը մինչև օգոստոսի 1-ը, իսկ վերաքննիչ 

դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման 

ցուցակի համապատասխան մասնագիտացման բաժինն արտահերթ համալրելու 

անհրաժեշտության մասին հայտարարությունն հրապարակելուց հետո՝ երկամսյա 

ժամկետում, հաստատում է քվեարկության արդյունքով կազմված առաջխաղացման 

ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը: 

11. Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների 

առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված՝ սույն օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-

րդ կետով նախատեսված անձանց ցուցակը Բարձրագույն դատական խորհուրդը 

ներկայացնում է Արդարադատության ակադեմիա՝ նրանց ուսուցումը կազմակերպելու 

նպատակով: 

12. Սույն օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված անձի 

նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը կամ սնանկ ճանաչվելը կասեցնում է 

նրա ուսուցումն Արդարադատության ակադեմիայում՝ համապատասխանաբար մինչև 

արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդման դադարեցումը կամ սնանկության 

վարույթի ավարտը: 

13. Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների 

առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված՝ սույն օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-

րդ կետով նախատեսված անձանց համար Արդարադատության ակադեմիայում 

գործնական հմտությունների զարգացման մասով օրենքով սահմանված կարգով 

կազմակերպվում է ուսուցում: 

 

Հոդված 133. Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար 

առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի 

կազմումը, հաստատումը և առաջարկության ներկայացումը 

 1. Դիմումներ ընդունելու ժամկետի ավարտից հետո` տասնօրյա ժամկետում, 

Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է թեկնածուի 

անձնական գործը, իսկ թեկնածուի՝ դատավոր չլինելու դեպքում նրա կողմից 

ներկայացված և դրանց ստուգման արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերը, 

անհրաժեշտության դեպքում հրավիրում նրանց զրույցի։ 



2. Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջխաղացման ենթակա դատավորների 

թեկնածուների ցուցակը կազմելիս հաշվի է առնում Վճռաբեկ դատարանի դատավորի 

պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ հմտություններն ու որակները, 

իսկ դատավորի համար՝ նաև գործունեության գնահատման արդյունքները: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իր ներքին 

համոզմամբ քվեարկում է «կողմ» կամ «դեմ»: 

4. Յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար կազմվում է առանձին քվեաթերթիկ՝ 

ներառելով սահմանված կարգով դիմում ներկայացրած բոլոր թեկնածուներին: 

5. Քվեարկելիս Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ունի երեք ձայն: Եթե 

քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, քան սահմանված է սույն մասով, ապա 

այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

6. Քվեարկության արդյունքներով առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկվում են 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ձայների առավելագույն, սակայն ոչ 

պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ ստացած երեք թեկնածուները: 

6. Քվեարկության արդյունքներով առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկվում են 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ձայների առավելագույն, սակայն ոչ 

պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների 

առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներ ստացած 

երեք թեկնածուները: 

7. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուները: 

7. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել ընտրված 

թեկնածուներին, ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են 

նվազագույն, սակայն ոչ պակաս, քան Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա 

անդամների ձայների առնվազն կեսից ավելի, բայց ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» 

ձայներ ստացած թեկնածուները: 



8. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Եթե քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, 

ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

9. Լրացուցիչ քվեարկության արդյունքներով ընտրված են համարվում առավել ձայներ 

ստացած թեկնածուները: Ձայների հավասարության դեպքում նախապատվությունը 

տրվում է մասնագիտական աշխատանքի առավել երկար փորձառություն ունեցող 

թեկնածուին, իսկ փորձառության հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

10. Քվեարկության արդյունքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում և 

հաստատում է Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման 

ենթակա երեք դատավորների թեկնածուների ցուցակը և նրանց թեկնածությունները 

նրանց անձնական գործերի, իսկ թեկնածուների՝ դատավոր չլինելու դեպքում նրանց 

կողմից ներկայացված և դրանց ստուգման արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերի 

հետ ներկայացնում է Ազգային ժողով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի 

լիազորությունների ժամկետը լրանալու օրվանից տասնօրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը 

թափուր մնալու դեպքում՝ մեկամսյա ժամկետում: 

11. Ազգային ժողովն առաջարկվող թեկնածուին ընտրում և Հանրապետության 

նախագահին առաջարկում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական 

օրենքով սահմանված կարգով: 

12. Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման 

ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակն ուժը կորցնում է Վճռաբեկ դատարանի 

դատավորի նշանակման կամ Սահմանադրական դատարանի կողմից նրա նշանակման 

առաջարկությունը Սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու պահից: 

13. Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման 

ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի ուժը կորցնելը արգելք չէ ցուցակում 

ընդգրկվելու նպատակով սահմանված կարգով կրկին դիմելու համար: 

 

Հոդված 134. Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի նշանակման կարգը 

 1. Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 

լրանալուց ոչ շուտ, քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, իսկ այլ հիմքով 

Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի թափուր տեղ առաջանալու օրվանից 

մեկշաբաթյա ժամկետում Դատական դեպարտամենտը կազմում և Բարձրագույն 

դատական խորհրդին է ներկայացնում տվյալ պալատի բոլոր այն դատավորների 



ցուցակը, որոնք տվյալ դատարանում ունեն ոչ պակաս, քան երեք տարվա դատավորի 

փորձառություն, չունեն կարգապահական տույժ, չեն պաշտոնավարել տվյալ պալատի 

նախագահի պաշտոնում և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չեն: 

2. Վճռաբեկ դատարանում դատավորի ոչ պակաս, քան երեք տարվա փորձառություն 

ունեցող դատավորների թիվը երեքից պակաս լինելու դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված ցուցակը կազմելիս դատավորի՝ Վճռաբեկ դատարանում առնվազն երեք 

տարվա փորձառություն ունենալու պահանջը չի կիրառվում: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է ներկայացված 

ցուցակում ընդգրկված դատավորների անձնական գործերը, անհրաժեշտության դեպքում 

հրավիրում նրանց զրույցի։ 

4. Բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի 

նշանակման առաջարկություն ներկայացնելու հարցը քննարկելիս հաշվի է առնում 

պալատի նախագահի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ 

հմտություններն ու որակները բնութագրող հատկանիշներ, այդ թվում՝ 

1) դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը. 

2) դատավորի պարտականությունները կատարելիս իր գործընկերների նկատմամբ 

դրսևորած վերաբերմունքը. 

3) դատավորի կազմակերպչական և կառավարչական ունակությունները, 

կառավարչական բնույթի աշխատանքի փորձառության դեպքում այդ աշխատանքում 

դատավորի ցուցաբերած հմտություններն ու որակները բնութագրող այլ հատկանիշներ: 

5. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իր ներքին 

համոզմամբ քվեարկում է «կողմ» կամ «դեմ»: 

6. Քվեաթերթիկում ընդգրկվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ցուցակում 

ընդգրկված բոլոր անձինք: 

7. Քվեարկության ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր 

անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Եթե քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, 

քան սահմանված է սույն մասով, ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

8. Եթե քվեարկության արդյունքում որևէ թեկնածու չի ստացել ձայների կեսից ավելին, 

ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուները: 



9. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուներին, ապա նախապատվությունը տրվում է դատավորի 

առավել երկար փորձառություն ունեցող թեկնածուին, իսկ փորձառության 

հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

10. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ ձայների թվի 

կեսից ավելին ստացած թեկնածուն համարվում է ընտրված: Եթե ոչ մեկը չի ստացել 

քվեարկության մասնակիցների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ, ապա անցկացվում 

է նոր ընտրություն: 

11. Քվեարկության արդյունքներով Հանրապետության նախագահին է առաջարկվում 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության «կողմ» 

ձայներ ստացած թեկնածուն: 

11. Քվեարկության արդյունքներով Հանրապետության նախագահին է առաջարկվում 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամների մեծամասնության, բայց 

ոչ պակաս, քան հինգ անդամի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուն: 

12. Նշանակման ենթակա Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի թեկնածուի՝ 

Հանրապետության նախագահին առաջարկումն ու նշանակումն իրականացվում են սույն 

օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 135. Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու առաջարկելու կարգը 

1. Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց ոչ շուտ, 

քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, իսկ այլ հիմքով Վճռաբեկ դատարանի 

նախագահի թափուր տեղ առաջանալու օրվանից մեկշաբաթյա ժամկետում Դատական 

դեպարտամենտը կազմում և Բարձրագույն դատական խորհուրդ է ներկայացնում 

Վճռաբեկ դատարանի բոլոր այն դատավորների ցուցակը, որոնք տվյալ դատարանում 

ունեն ոչ պակաս, քան երեք տարվա դատավորի փորձառություն, չունեն 

կարգապահական տույժ, չեն պաշտոնավարել Վճռաբեկ դատարանի նախագահի 

պաշտոնում և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չեն: 

2. Վճռաբեկ դատարանում դատավորի ոչ պակաս, քան երեք տարվա փորձառություն 

ունեցող դատավորների թիվը երեքից պակաս լինելու դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված ցուցակը կազմելիս դատավորի՝ Վճռաբեկ դատարանում առնվազն երեք 

տարվա փորձառություն ունենալու պահանջը չի կիրառվում: 



3. Բարձրագույն դատական խորհուրդն իր նիստում ուսումնասիրում է ներկայացված 

ցուցակում ընդգրկված դատավորների անձնական գործերը, անհրաժեշտության դեպքում 

հրավիրում նրանց զրույցի։ 

4. Բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ դատարանի նախագահի 

նշանակման առաջարկություն ներկայացնելու հարցը քննարկելիս հաշվի է առնում 

նախագահի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ հմտություններն ու 

որակները բնութագրող հատկանիշներ, այդ թվում՝ 

1) դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը. 

2) դատավորի պարտականությունները կատարելիս իր գործընկերների նկատմամբ 

դրսևորած վերաբերմունքը. 

3) դատավորի կազմակերպչական և կառավարչական ունակությունները, 

կառավարչական բնույթի աշխատանքի փորձառության դեպքում այդ աշխատանքում 

դատավորի ցուցաբերած հմտություններն ու որակները բնութագրող այլ հատկանիշներ: 

5. Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն, որի 

ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իր ներքին 

համոզմամբ քվեարկում է «կողմ» կամ «դեմ»: 

6. Քվեաթերթիկում ընդգրկվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ցուցակում 

ընդգրկված բոլոր անձինք: 

7. Քվեարկության ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի յուրաքանչյուր 

անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Եթե քվեարկության մասնակիցն ավելի ձայն է տվել, 

քան սահմանված է սույն մասով, ապա այդ քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

8. Եթե քվեարկության արդյունքում որևէ թեկնածու չի ստացել ձայների կեսից ավելին, 

ապա անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն, որին մասնակցում են առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուները: 

9. Եթե ձայների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել առավել ձայներ 

ստացած երկու թեկնածուներին, ապա նախապատվությունը տրվում է դատավորի 

առավել երկար փորձառություն ունեցող թեկնածուին, իսկ փորձառության 

հավասարության դեպքում՝ տարիքով ավագին: 

10. Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Լրացուցիչ քվեարկության ժամանակ ձայների թվի 

կեսից ավելին ստացած թեկնածուն համարվում է ընտրված: Եթե ոչ մեկը չի ստացել 



քվեարկության մասնակիցների առնվազն կեսից ավելի «կողմ» ձայներ, ապա անցկացվում 

է նոր ընտրություն: 

11. Քվեարկության արդյունքներով Ազգային ժողովին է առաջարկվում Բարձրագույն 

դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության «կողմ» ձայներ 

ստացած թեկնածուն: 

11. Քվեարկության արդյունքներով Ազգային ժողովին է առաջարկվում Բարձրագույն 

դատական խորհրդի նիստին ներկա անդամների մեծամասնության, բայց ոչ պակաս, քան 

հինգ անդամի «կողմ» ձայներ ստացած թեկնածուն: 

12. Քվեարկության արդյունքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ 

դատարանի նախագահի թեկնածուին նրա անձնական գործի հետ միասին ներկայացնում 

է Ազգային ժողով Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 

լրանալու օրվանից տասնօրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում՝ 

մեկամսյա ժամկետում: 

13. Ազգային ժողովն առաջարկվող թեկնածուին ընտրում է «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով: 

 
 
 


