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Հոդված 5. Սահմանադրական դատարանի դատավորի երդումը 
  1. Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորն ընտրությունից 
հետո Ազգային ժողովի նիստում տալիս է հետևյալ երդումը. «Ստանձնելով 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը` Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ` ապահովել Սահմանադրության 
գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը:»: 

2. Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորն իր պաշտոնն 
ստանձնում է սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված երդումը տալուց հետո՝ անհապաղ, 
իսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների ավարտին կամ 
պաշտոնավարման տարիքը լրանալուն նախորդող վեց ամսվա ընթացքում 
ընտրվելու դեպքում Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորն իր 
պաշտոնն ստանձնում է Սահմանադրական դատարանի համապատասխան 
դատավորի լիազորությունների դադարման օրը:»:1. Սահմանադրական դատարանի 
դատավորը պաշտոնն ստանձնում է Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
ընտրությունից հետո Ազգային ժողովի նիստում տրված հետևյալ երդմամբ. 
«Ստանձնելով Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը` Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ` ապահովել Սահմանադրության 
գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը:»: 
 

Հոդված 9. Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
անձեռնմխելիությունը 

 1. Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 
Սահմանադրական դատարանի դատավորը չի կարող պատասխանատվության 
ենթարկվել արդարադատություն իրականացնելիս հայտնած կարծիքի կամ 
կայացրած դատական ակտի համար, բացառությամբ երբ առկա են 
հանցագործության կամ կարգապահական խախտման հատկանիշներ: 



2. Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ իր 
լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել 
միայն Սահմանադրական դատարանի համաձայնությամբ: 

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորն իր լիազորությունների 
իրականացման կապակցությամբ առանց Սահմանադրական դատարանի 
համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ երբ նա բռնվել 
է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո: 

4. Ի լրումն Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 
իրավունքի՝ ազատությունից զրկելու պահից դատավորն իրավունք ունի 
հեռախոսազանգով կամ հաղորդակցման այլ միջոցներով այդ մասին անհապաղ 
տեղեկացնելու Սահմանադրական դատարանի նախագահին կամ այլ դատավորի 
անդամի: 

5. Սույն մասով նախատեսված դեպքերում դատավորին ազատությունից 
զրկելը չի կարող տևել յոթանասուներկու ժամից ավելի: Սահմանադրական 
դատարանի դատավորին ազատությունից զրկելու մասին անհապաղ տեղեկացվում 
են Սահմանադրական դատարանի նախագահը և գլխավոր դատախազը: 
Սահմանադրական դատարանի դատավորին ձերբակալելու մասին որոշումն 
անհապաղ ուղարկվում է Սահմանադրական դատարանի նախագահին և գլխավոր 
դատախազին: Դատավորին ազատությունից զրկած մարմինները և պաշտոնատար 
անձինք պարտավոր են ապահովել Սահմանադրական դատարանի նախագահի և 
մյուս դատավորների անդամների անարգել մուտքն այն վայր, որտեղ պահվում է 
ազատությունից զրկված դատավորը, և ապահովել նրանց տեսակցությունը 
դատավորի հետ: 

6. Սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական 
հետապնդման հարուցումը և տվյալ գործով մինչդատական քրեական վարույթի 
նկատմամբ դատախազական հսկողությունն իրականացնում է գլխավոր 
դատախազը: 

7. Քրեական վարույթի շրջանակում դատավորի նկատմամբ 
գործողությունները կատարվում են՝ առավելագույնս ապահովելով մինչդատական 
վարույթի գաղտնիությունը, դատավորի և դատական իշխանության հեղինակության 
ու անկախության նկատմամբ հարգանքը, բացառելով դատավորի գործունեությանը 
ուղղակի կամ անուղղակի որևէ միջամտություն: 



8. Սահմանադրական դատարանի շենքում քննչական գործողություն 
կատարելու համար դատարանի շենք մուտք գործելն իրականացվում է 
Սահմանադրական դատարանի նախագահի իրազեկմամբ: 

9. Քրեական հետապնդման մեջ չգտնվող դատավորի մասնակցությամբ 
քննչական գործողություններ կարող են կատարվել Սահմանադրական դատարանի 
նախագահի իրազեկմամբ: 

10. Քրեական հետապնդման մեջ չգտնվող դատավորի մասնակցությամբ 
քննչական գործողությունները կատարվում են նախապես դատավորի հետ 
համաձայնեցված ժամանակ և վայրում՝ առավելագույնս ապահովելով քննչական 
գործողության գաղտնիությունը, դատավորի հեղինակության և անկախության 
նկատմամբ հարգանքը, բացառելով դատավորի գործունեությանը ուղղակի կամ 
անուղղակի որևէ միջամտություն: 

 
Հոդված 12. Սահմանադրական դատարանի դատավորի 

լիազորությունների դադարման և դադարեցման հիմքերը 
1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարում 

են, եթե՝ 
1) ավարտվել է նրա լիազորությունների ժամկետը. 
2) լրացել է նրա պաշտոնավարման տարիքը. 

3) նա մահացել է. 
4) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կամ 

ձեռք է բերել այլ պետության քաղաքացիություն. 
5) նա «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով հրաժարական է ներկայացրել. 
6) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով նա ճանաչվել է 

անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած. 
7) օրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական 

դատավճիռը, կամ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացնող 
հիմքով: 

2. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները սույն 
օրենքի 83-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դադարեցվում են, եթե նա՝ 

1) խախտել է Սահմանադրությամբ և սույն օրենքով սահմանված 
անհամատեղելիության պահանջները. 

2) պաշտոնավարման ընթացքում զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ. 



3) ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով վեց ամիս շարունակ 
ի վիճակի չի եղել կատարելու Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
լիազորությունները, բացառությամբ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում 
գտնվելու դեպքերի. 

4) նշանակումից հետո ձեռք է բերել այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ 
հիվանդություն, որի հետևանքով այլևս ի վիճակի չէ կատարելու Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունները. 

5) կատարել է էական կարգապահական խախտում: 
3. Էական կարգապահական խախտում է` 
1) Սահմանադրական դատարանի դատավորի` Սահմանադրական 

դատարանի նիստերից առանց հարգելի պատճառի մեկ տարվա ընթացքում երեք և 
ավելի անգամ բացակայելը. 

2) երկու նկատողություն կամ մեկ խիստ նկատողություն ունեցող 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի կրկին կարգապահական խախտում 
կատարելը. 

3) Սահմանադրական դատարանի դատավորի այնպիսի արարք կատարելը, 
որը վարկաբեկում է Սահմանադրական դատարանի հեղինակությունը, կամ որն 
անհամատեղելի է դատավորի պաշտոնի հետ: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված դեպքում Ազգային 
ժողովին հրաժարական ներկայացնելիս Սահմանադրական դատարանի դատավորը 
այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Սահմանադրական դատարանի 
նախագահին: 

5. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները 
դադարելուց կամ դադարեցվելուց ոչ ուշ, քան մեկ օր հետո, իսկ սույն հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված հիմքերով նրա լիազորությունները 
դադարելու դեպքերում՝ լիազորությունները դադարելու օրվան նախորդող յոթերորդ 
ամսվա վերջին օրը Սահմանադրական դատարանի նախագահն այդ մասին 
տեղեկացնում է համապատասխանաբար Հանրապետության նախագահին, 
Կառավարությանը և Վճռաբեկ դատարանի նախագահին: Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարելուց կամ դադարեցվելուց 
հետո` մեկօրյա ժամկետում, Սահմանադրական դատարանի նախագահն այդ մասին 
տեղյակ է պահում համապատասխանաբար Հանրապետության նախագահին, 
Կառավարությանը և Վճռաբեկ դատարանի նախագահին: 
 



Հոդված 17. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղը 
համալրելու կարգը 

 1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները 
դադարելուց կամ դադարեցվելուց հետո թափուր տեղում նոր դատավորի 
ընտրությունն անցկացվում է՝  

1) սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված 
հիմքերով նրա լիազորությունների դադարման դեպքերում՝ լիազորությունների 
դադարման մասին Սահմանադրական դատարանի նախագահի կողմից 
տեղեկացվելու օրվան հաջորդող վեցամսյա ժամկետում.  

2) սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-7-րդ կետերով, ինչպես նաև 2-րդ 
մասով սահմանված հիմքերով նրա լիազորությունների դադարման կամ 
դադարեցման դեպքերում՝  Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր 
տեղի համար թեկնածուների առաջադրումներ կատարելու համար սահմանված 
ժամկետը լրանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում:»: Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի լիազորությունները դադարելուց կամ դադարեցվելուց հետո թափուր 
տեղում նոր դատավորի ընտրությունը կատարվում է «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքով 
սահմանված ժամկետում՝ Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով։ 

2. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար 
թեկնածուների առաջադրումներ կատարում են հաջորդաբար Հանրապետության 
նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և Կառավարությունը՝ 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարելու կամ 
դադարեցվելու մասին սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
կարգով տեղեկացվելուց ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում:»: Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունների ժամկետն ավարտվելու կամ 
պաշտոնավարման տարիքը լրանալու հիմքով լիազորությունները դադարելուց 
առնվազն վեց ամիս առաջ Սահմանադրական դատարանի նախագահը 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունների գործընթացը 
կազմակերպելու նպատակով տեղյակ է պահում համապատասխանաբար 
Հանրապետության նախագահին, Կառավարությանը և Վճռաբեկ դատարանի 
նախագահին: 

3. Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորն ընտրվում է 
Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասով և Ազգային ժողովի կանոնակարգ 
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով: 



4. Եթե Սահմանադրական դատարանի նոր դատավոր չի ընտրվում, ապա 
քվեարկությունից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, իրավասու մարմինը կրկին       
առաջադրում է Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու: 
 


