
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 29. Նվերներ ընդունելու արգելքը 
  
1. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները չպետք է 

ընդունեն նվեր կամ այն հետագայում ընդունելու համաձայնություն տան: 
2. Սույն օրենքի իմաստով` «նվեր» հասկացությունը ենթադրում է ցանկացած 

գույքային առավելություն, որը ողջամտորեն չէր տրամադրվի պաշտոն չզբաղեցնող 
անձի: Այն ընդգրկում է նաև ներված պահանջը, անհատույց կամ ակնհայտ 
անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջումը, անհատույց հանձնված գույքը կամ 
ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով վաճառված գույքը, անհատույց կամ 
անհամարժեք ցածր գնով մատուցված ծառայությունը կամ կատարված 
աշխատանքը, ինչպես նաև արտոնյալ փոխառությունը, ուրիշի գույքի անհատույց 
օգտագործումը կամ այլ գործողություններ, որոնց հետևանքով անձն ստանում է 
օգուտ կամ առավելություն: 

3. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար 
թույլատրելի նվերներ են՝ 

1) պետական կամ պաշտոնական այցերի կամ միջոցառումների, ինչպես նաև 
աշխատանքային այցերի ժամանակ տրվող նվերները կամ կազմակերպվող 
հյուրասիրությունը. 

2) հրապարակային միջոցառումների ժամանակ սովորաբար տրվող նվերները. 
3) սովորաբար կազմակերպվող հյուրասիրությունը. 
4) ծառայողական օգտագործման նպատակով անվճար տրամադրվող նյութերը. 
5) կրթաթոշակը, դրամաշնորհը կամ նպաստը՝ տրված հրապարակային մրցույթի 

արդյունքով` մյուս դիմորդների նկատմամբ կիրառված նույն պայմաններով և նույն 
չափանիշներով կամ թափանցիկ այլ գործընթացի հետևանքով. 

6) օտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների 
կողմից տրվող արարողակարգային նվերները: 

4. Եթե հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների 
կողմից ստացված և սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ կետերով 
նախատեսված նվերն իր արժեքով գերազանցում է 40 000Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը, ապա այն համարվում է պետական կամ համայնքային 
սեփականություն և հաշվառվում է որպես այդպիսին: Հանրային պաշտոն զբաղեցնող 
անձինք և հանրային ծառայողները Կառավարության սահմանած կարգով 
պարտավոր են այն հանձնել պետությանը կամ համայնքին: 

5. Սույն հոդվածով թույլատրելի համարվող նվերի արժեքը գնահատվում է` հիմք 
ընդունելով այն ողջամիտ շուկայական գինը, որը նվեր ստացողը գիտեր կամ կարող 
էր իմանալ նվերի ընդունման պահին կամ դրա ընդունումից հետո: 

6. Հանրային ծառայության առանձնահատկություններից ելնելով` ոլորտային 
օրենքներով կարող են սահմանվել այլ կարգավորումներ։ 

  
Հոդված 30. նվերների հաշվառումը 

  
1. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները 

պարտավոր են Կառավարության սահմանած կարգով հայտնել սույն օրենքի 29-րդ 
հոդվածով նախատեսված թույլատրելի նվերների ստացման մասին: 

Deleted: Պաշտոնեական 
(ծառայողական) 
պարտականությունների 
իրականացման հետ կապված 

Deleted: ն

Deleted: , եթե ողջամտորեն կարող 
է ընկալվել, որ այն կապված է 
պաշտոնեական (ծառայողական) 
պարտականությունների 
իրականացման հետ

Deleted: հոդվածի 

Deleted: պաշտոնեական 
(ծառայողական) 
պարտականությունների 
իրականացման հետ կապված 

Deleted: 75 000 

Deleted: Պաշտոնեական 
(ծառայողական) 
պարտականությունների 
իրականացման հետ կապված 



2. Նվերների հաշվառման և հանձնման կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 
  
  

Հոդված 34. Գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման 
պարտականությունը 

  
1. Սույն օրենքի իմաստով՝ հայտարարատու պաշտոնատար անձինք են 

պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող 
համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի 
պաշտոն զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր 
քարտուղարը, զինվորական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող 
անձինք, ոստիկանության, հարկային, մաքսային, քրեակատարողական և դատական 
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք: 

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ պետական 
հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց), 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող 
համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք սույն 
օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են 
ներկայացնում գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագիր: 

2.1. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքով սահմանված՝ որակավորման ստուգման գրավոր փուլին մասնակցելու 
համար դատավորի թեկնածուի հավակնորդները Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի, եկամուտների և     շահերի  
հայտարարագիր: Դատավորի թեկնածուի հավակնորդների ներկայացրած 
հայտարարագրի նկատմամբ տարածվում են հայտարարատու պաշտոնատար 
անձի՝ պաշտոնի ստանձնման հայտարարագրի բովանդակության համար սույն 
օրենքով նախատեսված ընդհանուր կանոնները: Հայտարարագիր չներկայացնելու 
համար դատավորի թեկնածուի հավակնորդները ենթակա չեն վարչական կամ 
քրեական պատասխանատվության: 

3. Պետական հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, քաղաքացիական 
ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը, 
զինվորական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
ոստիկանության, հարկային, մաքսային, քրեակատարողական և դատական ակտերի 
հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք սույն օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտների 
հայտարարագիր: 

4. Հայտարարատու պաշտոնատար անձինք ներկայացնում են պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան 
հայտարարագրեր։ 

5. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամները 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական պարտականություններն 
ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան հայտարարագրերում 
ներկայացնում են իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ: Եթե սույն 
օրենքով սահմանված ժամկետում ընտանիքի անդամները չեն ներկայացնում իրենց 
գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ, ապա համարվում են 
հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ ներկայացրած: 



5.1. «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով 
սահմանված դեպքերում անձինք մեկամսյա ժամկետում Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտների 
իրավիճակային հայտարարագիր: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 
պահանջով իրավիճակային հայտարարագիր չներկայացրած անձը համարվում է 
հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ ներկայացրած. 

5.2. Իրավիճակային հայտարարագրի նկատմամբ տարածվում են 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնի ստանձնման հայտարարագրի 
բովանդակության և ներկայացման կարգի համար սույն օրենքով նախատեսված 
ընդհանուր կանոնները.  

5.3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի՝  իրավիճակային 
հայտարարագիր ներկայացնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել 
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով 
սահմանված կանոններով: 

6. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերը 
ներկայացվում են պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, 
դադարեցնելու օրվա դրությամբ: Տարեկան հայտարարագիրը ներկայացվում է 
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից` տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 
ընկած ժամանակահատվածի համար: 

7. Հայտարարատու պաշտոնատար անձն իր հայտարարագրում լրացնում է նաև 
իր ընտանիքի անչափահաս անդամների, ինչպես նաև իր խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող անձի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ իրեն 
հայտնի տվյալները և պատասխանատու է դրանց իսկության համար: 

8. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ համատեղ բնակվող նրա 
ընտանիքի չափահաս անդամները հայտարարատու պաշտոնատար անձի 
հայտարարագրում լրացնում են իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ 
տվյալները և պատասխանատու են դրանց իսկության համար: 

9. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամներն (ընտանիքի 
կազմի մեջ մտնող անձինք) են նրա ամուսինը, զավակը (այդ թվում՝ որդեգրված), 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի խնամակալության կամ հոգաբարձության 
տակ գտնվող անձը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ ծնողը, քույրը և եղբայրը, հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի հետ համատեղ բնակվող յուրաքանչյուր չափահաս անձ: 

10. Սույն օրենքի իմաստով՝ համատեղ բնակվող է համարվում պաշտոնն 
ստանձնելու կամ դադարեցնելու օրվան նախորդող կամ հայտարարագրման 
տարվա ընթացքում 183 և ավելի օր հայտարարատուի հետ բնակվող անձը: Սույն 
օրենքի իմաստով՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ է համարվում այն 
անձը, ով հարկային տարում 183 և ավելի օր փաստացի գտնվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: 

11. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, նրա ընտանիքի անդամի, ինչպես 
նաև սույն հոդվածի 5.1.-րդ կետով սահմանված դեպքերում հայտարարագրերը սույն 
օրենքի      և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից սահմանված 
պահանջների, կարգի և ժամկետների պահպանմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով չներկայացնելն առաջացնում է օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվություն: 

12. Հայտարարագրի ներկայացման փաստի ուժով հայտարարագիր 
ներկայացրած անձը  հաստատում է, որ ծանոթ է Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովի իրավասությանը ստանալու իրեն առնչվող տեղեկություններ, 
փաստաթղթեր, այդ թվում՝ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, 
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից արժեթղթերի հետ 

Deleted: 9. Հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի ընտանիքի 
անդամներն (ընտանիքի կազմի մեջ 
մտնող անձինք) են նրա ամուսինը, 
անչափահաս զավակը (այդ թվում՝ 
որդեգրված), հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի 
խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող 
անձը, հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի հետ 
համատեղ բնակվող յուրաքանչյուր 
չափահաս անձ:¶

Deleted: 11. Հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև 
նրա ընտանիքի անդամի կողմից 
հայտարարագրերը սույն օրենքով և 
Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովի կողմից 
սահմանված պահանջների, կարգի և 
ժամկետների պահպանմամբ 
Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով չներկայացնելն 
առաջացնում է օրենքով 
նախատեսված 
պատասխանատվություն:¶

Deleted: 12. Հայտարարագրի 
ներկայացման փաստի ուժով 
հայտարարատու պաշտոնատար 
անձը և նրա ընտանիքի անդամը 
Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով տալիս են հաշվետու 
ժամանակահատվածի համար 
իրենց վարկային պատմությանը և 
արժեթղթերի, այդ թվում՝ դրանցով 
կատարված գործարքների 
վերաբերյալ տեղեկություններին 
ծանոթանալու համաձայնություն:¶



կատարված գործարքների վերաբերյալ ծառայողական տեղեկություններ, 
ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, ինչպես նաև վարկային 
բյուրոյից վարկային տեղեկատվություն կամ վարկային պատմություն: 

13. Հայտարարագրի ձևանմուշը սահմանում է Կառավարությունը՝ Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկությամբ: 
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Deleted: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ¶
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ¶
¶
«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ»¶
¶
Հոդված 12. ... [1]
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

 

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. 

2) սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված կանոնների այն խախտումը, 
որը, առանձին վերցրած, կարող է էական  չհամարվել, սակայն իր 
պարբերականությամբ հեղինակազրկում է դատական իշխանությունը. 



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

3) սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-4-րդ, 8-9-րդ, 11-12-րդ, 15-16-րդ, 
կետերով, ինչպես նաև նույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-3-րդ, 5-10-րդ կետերով 
նախատեսված վարքագծի կանոնները դիտավորությամբ կամ կոպիտ 
անփութությամբ խախտելը, որը, պայմանավորված կատարման հանգամանքներով 
և (կամ) առաջացրած հետևանքներով,  համատեղելի չէ դատավորի կարգավիճակի 
հետ. 

3.1. Սույն հոդվածի իմաստով՝ արարքը համարվում է կոպիտ անփութությամբ 
կատարված, եթե դատավորը չի գիտակցել իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, 
թեև տվյալ իրադրությունում ակնհայտորեն կարող էր և պարտավոր էր դա անել: 

3.2. Սույն հոդվածի իմաստով՝ արարքը համարվում է դիտավորությամբ 
կատարված, եթե դատավորը գիտակցել է իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը: 

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. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված հիմքերով 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարելու 
դեպքերում՝ նրա լիազորությունները դադարելու օրվան նախորդող յոթերորդ ամսվա 
վերջին օրը, իսկ սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-7-րդ կետերով սահմանված հիմքերով 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարելուց, 
ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերով Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցվելուց ոչ ուշ, քան մեկ օր 
հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահն այդ մասին տեղեկացնում է 
համապատասխանաբար Հանրապետության նախագահին, Վճռաբեկ դատարանի 
նախագահին և Կառավարությանը: 

(12-րդ հոդվածը խմբ. 29.03.19 ՀՕ-5-Ն) 
  

Հոդված 13. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը և կարգը 

  
1. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հիմքը Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի` սույն օրենքով սահմանված վարքագծի կանոնների խախտումն է։ 

2. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկում է Սահմանադրական դատարանը սույն օրենքի 
82-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով վարույթը կարող է հարուցվել 
սույն օրենքով սահմանված վարքագծի կանոնները դատավորի կողմից խախտվելու 
հիմքով այն հայտնաբերելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ 
հիմքը ծագելուց վեց ամիս հետո: 

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով վարույթը կարող է հարուցվել 
սույն օրենքով սահմանված վարքագծի կանոնները դատավորի կողմից խախտվելու 
հիմքով այն հայտնաբերելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ 
հիմքը ծագելուց մեկ տարի հետո` բացառությամբ սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 15-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված խախտումների: Դատավորի կողմից 
սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված 
վարքագծի կանոնները խախտելու հիմքով կարգապահական վարույթ կարող է 



հարուցվել դրանք հայտնաբերելուց հետո` մեկ տարվա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, 
քան այդ հիմքը ծագելուց երեք տարի հետո: 

4. Սահմանադրական դատարանի դատավորին վարչական, 
քաղաքացիաիրավական կամ օրենքով նախատեսված այլ պատասխանատվության 
ենթարկելը չի բացառում նրան կարգապահական պատասխանատվության 
ենթարկելու և նրա լիազորությունները դադարեցնելու հնարավորությունը և 
հակառակը: 

  
Հոդված 14. Սահմանադրական դատարանի դատավորի վարքագծի կանոնները 

  
1. Ցանկացած գործունեություն իրականացնելիս և բոլոր հանգամանքներում 

Սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է՝ 
1) զերծ մնալ դատական իշխանությունը վարկաբեկող, ինչպես նաև դատական 

իշխանության անկախության և անաչառության վերաբերյալ հանրության 
վստահությունը նվազեցնող վարքագիծ դրսևորելուց. 

2) չօգտագործել կամ թույլ չտալ այլ անձանց օգտագործելու իր՝ դատավորի 
պաշտոնի հեղինակությունը ի շահ իրեն կամ այլ անձի. 

3) դրսևորել քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն. 
4) զերծ մնալ դատավորի մասնագիտական և անձնական որակները 

հրապարակայնորեն կասկածի տակ առնելուց. 
5) զերծ մնալ դատարանի գործողությունները, դատական ակտերը 

հրապարակայնորեն կասկածի տակ առնելուց, բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված կամ գիտական ազատության շրջանակում իրականացվող 
մասնագիտական գործունեության դեպքերի. 

6) զերծ մնալ քննվող կամ ակնկալվող գործի վերաբերյալ հրապարակայնորեն 
կարծիք հայտնելուց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատավորը գործով հանդես 
է գալիս որպես կողմ կամ կողմի օրինական ներկայացուցիչ. 

7) զերծ մնալ այնպիսի հայտարարություն անելուց կամ վարքագիծ դրսևորելուց, 
որը վտանգում կամ կասկածի տակ է դնում դատավորի կամ դատարանի 
անկախությունը և անաչառությունը. 

8) հանդես չգալ որպես ներկայացուցիչ կամ չտրամադրել խորհրդատվություն, 
այդ թվում` անհատույց հիմունքներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա հանդես 
է գալիս որպես օրինական ներկայացուցիչ կամ անհատույց իրավաբանական 
խորհրդատվություն է մատուցում իր մերձավոր ազգականներին կամ իր 
խնամակալության կամ հոգաբարձության ներքո գտնվող անձանց. 

9) ձեռնպահ մնալ որևէ մեկից նվեր կամ այլ գույքային առավելություն ընդունելուց 
կամ այն հետագայում ընդունելու համաձայնություն տալուց, եթե դա ողջամտորեն 
կարող է ընկալվել որպես դատավորի վրա ներգործելուն նպատակաուղղված, 
պահպանել դատավորի՝ նվեր ընդունելու սահմանափակումներին վերաբերող սույն 
օրենքով նախատեսված կանոնները: 

2. Ի պաշտոնե գործելիս դատավորը պարտավոր է՝ 
1) պահպանել «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական օրենքի պահանջները. 
2) լինել անաչառ և զերծ մնալ իր խոսքով կամ վարքագծով կողմնակալություն 

կամ խտրականություն դրսևորելուց կամ ողջամիտ, անկողմնակալ դիտորդի մոտ 
նման տպավորություն ստեղծելուց. 

3) բարեխղճորեն և լիարժեք կատարել իր պաշտոնեական 
պարտականությունները, համագործակցել դատարանի աշխատակազմի և այլ 
դատավորների հետ. 

4) հարգալից և բարեկիրթ վերաբերմունք ցուցաբերել դատավարության 
մասնակիցների, դատավորների, դատարանի աշխատակազմի և բոլոր այն անձանց 
նկատմամբ, որոնց հետ դատավորը շփվում է ի պաշտոնե. 



5) թույլ չտալ շահերի բախում, բացառել իր ընտանեկան, հասարակական կամ 
այլ բնույթի հարաբերությունների՝ ի պաշտոնե լիազորությունների իրականացման 
վրա որևէ ազդեցություն. 

6) արդարադատության իրականացումից զատ, այլ նպատակներով 
չօգտագործել, չհրապարակել կամ այլ կերպ մատչելի չդարձնել պաշտոնեական 
պարտականությունների իրականացման կապակցությամբ իրեն հայտնի դարձած ոչ 
հրապարակային տեղեկությունը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

7) դատական նիստերը վարել օրենքով սահմանված հանդերձանքով. 
8) չմիջամտել ձայնագրման համակարգի աշխատանքին: 
1. Ցանկացած գործունեություն իրականացնելիս և բոլոր հանգամանքներում 

Սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է՝ 
 1) զերծ մնալ դատական իշխանությունը վարկաբեկող, ինչպես նաև դատական 

իշխանության անկախության և անաչառության վերաբերյալ հանրության 
վստահությունը նվազեցնող վարքագիծ դրսևորելուց. 

2) չօգտագործել կամ թույլ չտալ այլ անձանց օգտագործելու իր՝ դատավորի 
պաշտոնի հեղինակությունը` ի շահ իրեն կամ այլ անձի. 

3) դրսևորել քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն. 
4) զերծ մնալ մեկ այլ դատավորի կողմից արդարադատության իրականացմանը 

միջամտելուց. 
5) զերծ մնալ դատավորի մասնագիտական և անձնական որակները 

հրապարակայնորեն կասկածի տակ առնելուց. 
6) զերծ մնալ դատարանի գործողությունները, դատական ակտերը 

հրապարակայնորեն կասկածի տակ առնելուց, բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված կամ գիտական ազատության շրջանակում իրականացվող 
մասնագիտական գործունեության դեպքերի. 

7) զերծ մնալ որևէ դատարանում քննվող կամ ակնկալվող գործի վերաբերյալ 
հրապարակայնորեն կարծիք հայտնելուց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
դատավորը գործով հանդես է գալիս որպես կողմ կամ կողմի օրինական 
ներկայացուցիչ. 

8) զերծ մնալ այնպիսի հայտարարություն անելուց կամ վարքագիծ դրսևորելուց, 
որը վտանգում կամ կասկածի տակ է առնում դատավորի կամ դատարանի 
անկախությունը և անաչառությունը. 

9) արդարադատություն և որպես դատարան` օրենքով նախատեսված այլ 
լիազորություններ, ինչպես նաև դատավորի կարգավիճակից բխող իրավունքներ 
իրականացնելու կապակցությամբ իր գործունեությանը միջամտելու վերաբերյալ 
անհապաղ հայտնել Սահմանադրական դատարանին. 

10) հանդես չգալ որպես ներկայացուցիչ կամ չտրամադրել խորհրդատվություն, 
այդ թվում` անհատույց հիմունքներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա հանդես 
է գալիս որպես օրինական ներկայացուցիչ կամ անհատույց իրավաբանական 
խորհրդատվություն է մատուցում իր մերձավոր ազգականներին կամ իր 
խնամակալության կամ հոգաբարձության ներքո գտնվող անձանց. 

11) ձեռնպահ մնալ որևէ մեկից նվեր կամ այլ գույքային առավելություն 
ընդունելուց կամ այն հետագայում ընդունելու համաձայնություն տալուց, եթե դա 
ողջամտորեն կարող է ընկալվել որպես դատավորի վրա ներգործելուն 
նպատակաուղղված, պահպանել դատավորի՝ նվեր ընդունելու 
սահմանափակումներին վերաբերող սույն օրենքով նախատեսված կանոնները. 

12) չնախաձեռնել, թույլ չտալ և հաշվի չառնել առանց դատավարության 
հակառակ կողմի կամ նրա ներկայացուցչի մասնակցության (“ex parte” (էքս պարտե), 
այսուհետ՝ ընդդիմազերծ) դատավարության մյուս կողմի կամ նրա ներկայացուցչի 
հետ շփումները, իսկ դատավորի կամքից անկախ ընդդիմազերծ շփումներ տեղի 
ունենալու դեպքում առաջին իսկ հնարավորության պարագայում հայտնել դրանց 
բովանդակությունն այն կողմին, որը մասնակից չի եղել այդ շփումներին` 



հնարավորություն տալով արձագանքելու: Սույն կանոնից բացառությունները 
թույլատրելի են միայն հետևյալ դեպքերում. 

ա. երբ հանգամանքների բերումով ընդդիմազերծ շփումներն անհրաժեշտ են 
կազմակերպական նպատակներով, ինչպես օրինակ` դատական նիստի ամսաթիվը 
և ժամը համաձայնեցնելու կամ դատավարության կազմակերպման այլ դեպքերում, և 
այն պայմանով, որ շփումները չեն վերաբերում գործի էությանը, դրանց արդյունքում 
դատավարության կողմերից մեկը չի ստանում դատավարական կամ այլ 
առավելություն մյուս կողմի նկատմամբ, և դատավորն առաջին իսկ 
հնարավորության պարագայում հայտնում է այդ շփումների բովանդակությունը մյուս 
կողմին՝ նրան հնարավորություն տալով արձագանքելու, 

բ. երբ դատավորի կողմից միակողմանի շփումներ իրականացնելն ուղղակիորեն 
նախատեսված է օրենքով. 

13) չնախաձեռնել և թույլ չտալ այն դատավորի հետ խորհրդակցելը, որի 
վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է գործի քննությանը 
մասնակցելու անհնարինության վերաբերյալ որոշում.  

14) կիրառման ենթակա իրավունքի վերաբերյալ հարցերով խորհրդակցելու 
համար գործի ելքում չշահագրգռված մասնագետի դիմելիս  (բացառությամբ այլ 
դատավորի, ինչպես նաև դատարանի աշխատակազմի այն աշխատակիցների, 
որոնց գործառույթը դատավորին արդարադատություն իրականացնելիս 
օժանդակելն է) կողմերին տեղեկացնել այդ մասնագետի ինքնության, ներկայացված 
հարցի վերաբերյալ ստացված կարծիքի մասին և հնարավորություն տալ նրանց այդ 
կապակցությամբ ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը. 

15) ներկայացնել գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագիր՝ «Հանրային 
ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ․  

16) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով 
նախատեսված դեպքերում և կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովին ներկայացնել պատշաճ նյութեր, որոնք հաստատում են, որ իր 
գույքի փոփոխությունը (գույքի ավելացումը և (կամ) պարտավորությունների 
նվազումը) ողջամտորեն հիմնավորվում է օրինական եկամուտներով, կամ  իր մոտ 
առկա չէ չհայտարարագրված կամ ոչ ամբողջական հայտարարագրված գույք, կամ 
եկամտի աղբյուրը օրինական է և արժանահավատ է:»: 

2. Արդարադատության և որպես դատարան՝ օրենքով նախատեսված այլ 
լիազորությունների իրականացման հետ կապված դատավորի 
պարականությունները գերակա են նրա կողմից իրականացվող այլ գործունեության 
նկատմամբ։ Ի պաշտոնե գործելիս դատավորը պարտավոր է՝ 

1) քննել և լուծել իր իրավասությանը վերապահված հարցերը, բացառությամբ 
սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերի.  

2) որոշում կայացնելիս լինել ինքնուրույն. 
3) լինել անաչառ և զերծ մնալ իր խոսքով կամ վարքագծով կողմնակալություն 

կամ խտրականություն դրսևորելուց կամ ողջամիտ, անկողմնակալ դիտորդի մոտ 
նման տպավորություն ստեղծելուց. 

4) հարգալից և բարեկիրթ վերաբերմունք ցուցաբերել դատավարության 
մասնակիցների, դատավորների, դատարանի աշխատակազմի և բոլոր այն անձանց 
նկատմամբ, որոնց հետ դատավորը շփվում է ի պաշտոնե. 

5) թույլ չտալ շահերի բախում, բացառել ընտանեկան, հասարակական կամ այլ 
բնույթի հարաբերությունների՝ իր ի պաշտոնե լիազորությունների իրականացման 
վրա որևէ ազդեցություն. 

6) արդարադատության և որպես դատարան` օրենքով նախատեսված այլ 
լիազորությունների իրականացումից զատ, այլ նպատակներով չօգտագործել, 
չհրապարակել կամ այլ կերպ մատչելի չդարձնել պաշտոնեական 
պարտականությունների իրականացման կապակցությամբ իրեն հայտնի դարձած ոչ 
հրապարակային տեղեկությունը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 



7) դատական ծառայողների նշանակման գործընթացին մասնակցելիս խուսափել 
հովանավորչություն դրսևորելուց. 

8) չմիջամտել դատական նիստերի ձայնագրման համակարգի աշխատանքին. 
9) զերծ մնալ այնպիսի գործողություններ ձեռնարկելուց, որոնք նպատակ են 

հետապնդում ստեղծել գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության հիմքեր. 
10) սույն  օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում  

բացահայտել դրանք. 
11) պահպանել «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական օրենքի պահանջները. 
12)  դատական նիստերը վարել օրենքով սահմանված հանդերձանքով։ 
  

Հոդված 15. Սահմանադրական դատարանի դատավորի կողմից նվերներ 
ընդունելու սահմանափակումները 

  
1. Սահմանադրական դատարանի դատավորը չպետք է նվեր ընդունի կամ այն 

հետագայում ընդունելու համաձայնություն տա, եթե ողջամտորեն կարող է ընկալվել, 
որ այն կապված է իր պաշտոնեական պարտականություններն իրականացնելու 
հետ: Դատավորը պետք է ձգտի զերծ պահել իր հետ բնակվող մերձավոր 
ազգականներին այդպիսի գործողություններից: 

2. Սույն օրենքի իմաստով՝ «նվեր» հասկացությունը ենթադրում է ցանկացած 
գույքային առավելություն, որը ողջամտորեն չէր տրամադրվի դատավոր 
չհանդիսացող այլ անձի, և ընդգրկում է նաև ներված պահանջը, անհատույց կամ 
ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջումը, ակնհայտ անհամարժեք 
ցածր գնով վաճառված գույքը, ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով մատուցված 
ծառայությունը կամ կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև արտոնյալ 
փոխառությունը, ուրիշի գույքի անհատույց օգտագործումը և այլ գործողություններ, 
որոնց հետևանքով անձն ստանում է օգուտ կամ առավելություն: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում՝ 
1) դատավորի հետ բնակվող մերձավոր ազգականի՝ իր ձեռնարկատիրական, 

մասնագիտական կամ այլ բնույթի գործունեության կապակցությամբ ստացած նվերի 
վրա, այդ թվում` այն նվերի, որը կարող են համատեղ օգտագործել ընտանիքի այլ 
անդամները, այդ թվում` դատավորը, սակայն պայմանով, որ նման նվերը չի կարող 
ողջամտորեն ընկալվել որպես դատավորի պաշտոնեական պարտականությունների 
իրականացման կապակցությամբ տրված. 

2) կրթաթոշակի, դրամաշնորհի կամ նպաստի վրա, որը տրվել է հրապարակային 
մրցույթի արդյունքով` մյուս դիմորդների նկատմամբ կիրառված նույն պայմաններով 
և նույն չափանիշներով կամ թափանցիկ այլ գործընթացի հետևանքով. 

3) ֆինանսական կազմակերպություններից սովորական կամ ընդհանուր 
պայմաններով ստացած փոխառության վրա: 

4. Դատավորի համար թույլատրելի նվերներ են համարվում` 
1) հրապարակային միջոցառումների ժամանակ սովորաբար տրվող նվերները. 
2) կենցաղային հյուրընկալության դեպքում տրվող նվերները, եթե դրանք իրենց 

բնույթով համապատասխանում են կենցաղային հյուրընկալության ժամանակ 
սովորաբար տրվող նվերներին. 

3) մերձավոր ազգականից ստացած նվերները. 
4) բարեկամից ստացած նվերները, եթե նվերը էությամբ և չափով ողջամտորեն 

համապատասխանում է միմյանց միջև հարաբերությունների բնույթին: 
5. Եթե դատավորն ստացել է սույն հոդվածով թույլատրելի չհամարվող նվեր, 

ապա նա պարտավոր է այն վերադարձնել կամ համարժեք հատուցում վճարել 
նվերն ստանալուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում: Եթե սահմանված ժամկետում 
նվերը վերադարձնելը կամ համարժեք հատուցում վճարելը հնարավոր չէ, ապա նա 



պարտավոր է նվերն ստանալուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում, այն հանձնել 
Հայաստանի Հանրապետությանը՝ Կառավարության սահմանած կարգով: 

  
Հոդված 82. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի 
քննությունը 

  
1. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմում կարող է ներկայացնել 

Սահմանադրական դատարանի առնվազն երեք դատավոր, բացառությամբ էական 
կարգապահական խախտման դեպքի, որի պարագայում դիմում կարող է 
ներկայացնել  Ազգային Ժողովը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
առնվազն երեք հինգերորդով ընդունված որոշմամբ՝ սույն օրենքի 83-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով: 

2. Դիմումում պետք է մատնանշվի Սահմանադրական դատարանի դատավորին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու՝ սույն օրենքով 
նախատեսված հիմքը: 

3. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները պետք է համապատասխանեն 
դիմումին ներկայացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր պահանջներին, 
ինչպես նաև դիմումին պետք է կցվեն Սահմանադրական դատարանի դատավորին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքի առկայությունը 
հավաստող ապացույցներ: 

4. Սահմանադրական դատարանի այն դատավորը, որին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործ է քննվում, 
դատավարությանը ներգրավվում է բացառապես որպես պատասխանող և օգտվում 
է դատավարության կողմի` սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից և կրում 
նրա պարտականությունները: 

5. Պատշաճ ծանուցված՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի` առանց 
հարգելի պատճառի չներկայանալն արգելք չէ գործի դատաքննության համար: 

6. Սույն հոդվածում նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 
բանավոր ընթացակարգով: 

7. Սույն հոդվածում նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող կողմը: 
8. Եթե սույն օրենքով սահմանված ժամկետում դիմող կողմը հրաժարվում է 

դիմումից, և Սահմանադրական դատարանի դատավորը եռօրյա ժամկետում չի 
առարկում դրա դեմ, ապա գործի վարույթը ենթակա է կարճման: Դիմումից 
հրաժարումը ձևակերպվում է դիմող դատավորների միաձայն համաձայնությամբ: 

9. Սույն հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարանը ոչ ուշ, քան 
դիմումի մուտքագրման օրվանից 50 օր հետո ընդունում է հետևյալ որոշումներից 
մեկը. 

1) դիմումը մերժելու մասին. 
2) Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու և նրա նկատմամբ սույն հոդվածի 10-րդ մասով 
նախատեսված կարգապահական տույժերից որևէ մեկը կիրառելու մասին: 

10. Սույն հոդվածում նշված գործերով Սահմանադրական դատարանը 
դատավորի նկատմամբ կարող է կիրառել հետևյալ կարգապահական տույժերից 
որևէ մեկը. 

1) նախազգուշացում. 
2) նկատողություն. 
3) խիստ նկատողություն: 
11. Դատավորի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժը պետք է 

համաչափ լինի կատարված խախտմանը: Կարգապահական տույժ կիրառելիս 
Սահմանադրական դատարանը հաշվի է առնում խախտման բնույթը և 



հետևանքները, դատավորի անձը, դիտավորությունը կամ կոպիտ անփութությունը, 
առկա տույժերը և ուշադրության արժանի այլ հանգամանքներ: 

12. Եթե խիստ նկատողություն ստանալու օրվանից հետո` երկու տարվա 
ընթացքում, նկատողություն ստանալու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, 
նախազգուշացում ստանալու օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, դատավորը 
չի ենթարկվել նոր կարգապահական տույժի, ապա նա համարվում է 
կարգապահական տույժ չունեցող: 

13. Սույն հոդվածում նշված գործերով որոշում ընդունելիս Սահմանադրական 
դատարանը գնահատում է նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն ամրագրող օրենքի 
սահմանադրականությունը և, հանգելով դրանց՝ Սահմանադրությանը հակասելու 
համոզմանը, ընդունում է սույն հոդվածի 9-րդ մասի 1-ին կետում նշված որոշումը: 

 
Հոդված 84.1. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը` կախված քրեական 
վարույթից 

1. Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը կասեցվում է, եթե նույն  
փաստերի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ և  վերսկսվում է քրեական վարույթի 
ավարտից հետո։  

2.  Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 
քննությունը Սահմանադրական դատարանի կողմից կարճվում է, եթե 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը 
վերսկսելուց հետո առկա են սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով նախատեսված՝ 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների դադարման հիմքեր։  
Քրեական գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննելիս պարտադիր է 
Սահմանադրական դատարանի համար միայն այն փաստերով, որոնցով 
հաստատված են որոշակի գործողությունների կատարումը և դրանք կատարած 
անձինք։ 
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