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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՝ բաց քվեարկությամբ, բացառությամբ սույն 
օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

5. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, ինչպես նաև դատավորների 
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: 

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: 

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 110. Դատավորների թեկնածուների ցուցակի կազմումը և հաստատումը  
1. Բարձրագույն դատական խորհուրդը Արդարադատության ակադեմիայում ուսուցումն 

ավարտած դատավորների թեկնածուների հավակնորդներին ներառում է դատավորների 
թեկնածուների ցուցակներում՝ ըստ համապատասխան մասնագիտացումների: 
 

Հոդված 115. Առաջին ատյանի դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար 
Հանրապետության նախագահի նշանակմանն առաջարկելու նպատակով 
թեկնածու ընտրելու կարգը 

  
1. Առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու 

դեպքում Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Հանրապետության նախագահի 
նշանակմանն առաջարկելու նպատակով Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը Հանրապետության նախագահի նշանակմանն 
առաջարկելու նպատակով թեկնածու ընտրելիս առաջարկություն ներկայացնում է հետևյալ 
հաջորդականությամբ. 

1) առաջին հերթին՝ այլ դատարանի ռեզերվային դատավորին, որն ունի թափուր տեղին 
համապատասխան մասնագիտացում: Մի քանի անձանց առկայության դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է նախ՝ առաջին ատյանի այլ դատարանի տարիքով ավագ 
դատավորին, ապա վերաքննիչ դատարանի տարիքով ավագ դատավորին, ապա Վճռաբեկ 
դատարանի տարիքով ավագ դատավորին. 

2) երկրորդ հերթին՝ վերաքննիչ կամ Վճռաբեկ դատարանների համապատասխան 
մասնագիտացման այն դատավորին, որը մինչ այդ գրավոր դիմել է Բարձրագույն դատական 
խորհուրդ` խնդրելով իրեն տեղափոխել առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնին: 
Մի քանի դիմողների դեպքում նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագին. 

3) երրորդ հերթին՝ դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված նախկին 
դատավորներին: Նշված անձանց առաջարկություն ներկայացվում է, եթե անգամ նրանք 
ընդգրկված են առաջխաղացման ենթակա դատավորների ցուցակում: Մի քանի անձանց 
առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագ նախկին դատավորին. 

4) չորրորդ հերթին՝ դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված գիտական 
աստիճան ունեցող հավակնորդներին: Մի քանի անձանց առկայության դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագին. 

5) հինգերորդ հերթին՝ թեկնածուների ցուցակի համապատասխան մասնագիտացման 
բաժնի՝ Արդարադատության ակադեմիան ավելի վաղ ավարտած թեկնածուներին՝ ըստ 
Արդարադատության ակադեմիան ավարտելու հանրագումարային միավորների նվազման 
կարգի: Հավասար հանրագումարային միավորների առկայության դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագ թեկնածուին: 

2. Առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալիս 
առաջարկություն չի ներկայացվումԲարձրագույն դատական խորհուրդը Հանրապետության 
նախագահի նշանակմանը ներկայացնելու նպատակով թեկնածու ընտրելիս առաջարկություն չի 
ներկայացնում այն թեկնածուին, որի նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում: 



3. Բարձրագույն դատական խորհուրդը խորհրդի նախագահը գրավոր առաջարկությունը 
ներկայացնում է համապատասխան հիմքն առաջանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ փոստային առաքմամբ: 

 
 
 

Հոդված 117. Դատավորի նշանակման կարգը 
  
1. Թեկնածուի համաձայնության դեպքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը եռօրյա 

ժամկետում նրա թեկնածությունն առաջարկում է Հանրապետության նախագահին՝ 
ներկայացնելով նաև նրա անձնական գործը, թեկնածուի՝ դատավոր չլինելու դեպքում նրա 
կողմից ներկայացված և դրանց ստուգման արդյունքով ձեռք բերված փաստաթղթերը: 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի առաջարկում դատավորի թեկնածությունը, եթե այդ 
թեկնածությունն առաջարկելուն դեմ է քվեարկել Բարձրագույն դատական խորհրդի 
անդամների առնվազն կեսը: Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը կարող է «դեմ» 
քվեարկել միայն այն դեպքում, եթե գտնում է, որ խախտվել է թեկնածու ընտրելիս 
առաջարկություն ներկայացնելու հաջորդականությունը՝ այդ մասին ներկայացնելով 
համապատասխան հիմնավորումներով հատուկ կարծիք: 

2. Առաջարկությունն ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում Հանրապետության նախագահն 
ընդունում է ներկայացված թեկնածուին նշանակելու վերաբերյալ հրամանագիր կամ 
առաջարկությունն առարկություններով վերադարձնում է Բարձրագույն դատական խորհուրդ: 

3. Հանրապետության նախագահի կողմից Բարձրագույն դատական խորհրդի 
առաջարկությունն առարկություններով վերադարձվելու դեպքում Բարձրագույն դատական 
խորհուրդը պարտավոր է նիստ հրավիրել: 

4. Բարձրագույն դատական խորհուրդը Հանրապետության նախագահի առարկությունը 
չընդունելու հարցը քննարկում և որոշում է կայացնում գաղտնի քվեարկությամբ: Եթե 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի ընդունում Հանրապետության նախագահի 
առարկությունը, ապա Հանրապետության նախագահը եռօրյա ժամկետում ընդունում է 
ներկայացված թեկնածուին նշանակելու վերաբերյալ հրամանագիր կամ դիմում է 
Սահմանադրական դատարան: 

5. Եթե Սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ առաջարկությունը 
համապատասխանում է Սահմանադրությանը, ապա Հանրապետության նախագահը եռօրյա 
ժամկետում հրամանագիր է ընդունում ներկայացված թեկնածուին նշանակելու վերաբերյալ: 

6. Եթե Հանրապետության նախագահը եռօրյա ժամկետում չի կատարում սույն հոդվածի 2-
րդ, 4-րդ կամ 5-րդ մասերում նշված գործողությունները, ապա համապատասխան թեկնածուին 
նշանակելու վերաբերյալ Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում 
իրավունքի ուժով, ինչի մասին Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եռօրյա 
ժամկետում հրապարակում է հայտարարություն դատական իշխանության պաշտոնական 
կայքում: 

 
Հոդված 127. Վերաքննիչ դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար 

Հանրապետության նախագահի նշանակմանն առաջարկելու նպատակով 
թեկնածու ընտրելու կարգը 

  
1. Վերաքննիչ դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում 

Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Հանրապետության նախագահի նշանակմանն 
առաջարկելու նպատակով Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը Բարձրագույն 
դատական խորհուրդը Հանրապետության նախագահի նշանակմանն առաջարկելու 
նպատակով թեկնածու ընտրելիս առաջարկություն ներկայացնում է հետևյալ 
հաջորդականությամբ. 



1) առաջին հերթին՝ Վճռաբեկ դատարանից ռեզերվային դատավորին, որն ունի թափուր 
տեղին համապատասխան մասնագիտացում: Մի քանի անձանց առկայության դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է Վճռաբեկ դատարանի տարիքով ավագ դատավորին. 

2) երկրորդ հերթին՝ Վճռաբեկ դատարանի համապատասխան մասնագիտացման այն 
դատավորին, որը մինչև այդ գրավոր դիմել է Բարձրագույն դատական խորհուրդ՝ խնդրելով 
իրեն տեղափոխել վերաքննիչ դատարանի դատավորի պաշտոնին: Մի քանի դիմողների 
դեպքում նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագին. 

3) երրորդ հերթին՝ առաջխաղացման ցուցակում ավելի վաղ ընդգրկված անձին: Մի քանի 
անձանց առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է տարիքով ավագին: 

2. Առաջարկություն չի ներկայացվում Բարձրագույն դատական խորհուրդը 
Հանրապետության նախագահի նշանակմանը ներկայացնելու նպատակով թեկնածու ընտրելիս 
առաջարկություն չի ներկայացնում այն անձին, որի նկատմամբ հարուցված է քրեական 
հետապնդում: 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդը խորհրդի նախագահը գրավոր առաջարկությունը 
ներկայացնում է համապատասխան հիմքն առաջանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում 
էլեկտրոնային փոստի հասցեով, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ փոստային առաքմամբ: 


