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Սույն ուսումնասիրությունն ամփոփում է  ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի 

(այսուհետ՝ նաև ԲԴԽ) կողմից 2019-2020թթ․ ընկած ժամանակահատվածում 

դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

առնչությամբ իրականացրած գործունեությունը։ ԲԴԽ-ի՝ նման լիազորության 

վերլուծության անհրաժեշտություն պայմանավորված է ոչ միայն այն հանգամանքով, 

որ կարողանանք հակիրճ ներկայացնել այդ մարմնի` տվյալ ոլորտում իր 

գործունեության տարինների ընթացքում կատարած աշխատանքը, այլև ապահովել 

հասարակության իրազեկվածությունը այդ մարմնի իրավասությունների վերաբերյալ, 

վեր հանել ԲԴԽ-ի՝ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթի 

շրջանակներում առաջացած  խնդիրները, օրենսդրական բացերը։ 

    

Կարգապահական վարույթների թվային վերլուծություն 

 

 «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է 

Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության շրջանակներում 2019 թվականից 

մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերը ներառյալ ժամանակահատվածում 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթների առնչությամբ 

ընդունված որոշումները։ Ստորև հակիրճ կներկայացնենք կարգապահական 

վարույթի գործընթացի մասնակիցների և իրավասու մարմինների լիազորությունների 

հակիրճ նկարագիրը, որից հետո անդրադարձ կկատարենք իրականացված 

կարգապահական վարույթների առնչությամբ կայացված որոշումներին և այդ 

որոշումների ընթացքում բարձրացված հարցերին: 

 

 Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն 

ունեցող մարմինները. 

Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունի 

բացառապես երեք մարմին.  

 

 

 

 



 

 

1. Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ձևավորված  Էթիկայի և 

կարգապահական հարցերի հանձնաժողով ( այսուհետև՝ Հանձնաժողով), որը 

Բարձրագույն դատական խորհրդին ենթակա մարմին չէ։  

2. Պետական լիազոր մարմինը, որը եղել և շարունակում է հանդիսանալ 

Արդարադատության նախարարը։ 

3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ 

 

2019թ-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերը ներառյալ ժամանակահատվածում 

կարգապահական վարույթների հարուցման իրավասություն ունեցող մարմինների 

գործունեության վերաբերյալ առկա է հետևյալ վիճակագրությունը․ 

Արդարադատության նախարարի 

կողմից հարուցված վարույթների 

քանակը 

Հանձնաժողովի1 կողմից հարուցված 

վարույթերի քանակը 

2019 2020 2019 2020 

7 11 8 4 

 

Ուշագրավ է, որ 2020 թվականին միայն Արդարադատության նախարարի կողմից 

ներկայացվել է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 

11 միջնորդություն։ 

 

Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթները 

 

Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթներն են անձի, պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հաղորդումը, 

կարգապահական խախտման մասին զանգվածային լրատվության միջոցների 

(այսուհետև նաև՝ ԶԼՄ) հրապարակումները, վարույթ հարուցող մարմնի կողմից իր 

լիազորություններն իրականացնելիս առերևույթ կարգապահական խախտման 

հատկանիշներ պարունակող արարքի ինքնուրույն հայտնաբերումը:  

Հատկանշական է, որ 2020 թ․  մարտի 25-ի օրենսդրական փոփոխությունների 

արդյունքում նաև ավելացել է ևս մեկ դրույթ, համաձայն որի վարույթ հարուցող 

մարմնի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի  

                                                           
1 25․03․2020թ․-ի փոփոխությունների համաձայն կոչվում է դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և 
կարգապահական հարցերի հանձնաժողով։ 



 

 

Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների խախտում 

արձանագրող՝ ՀՀ մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կամ այլ միջազգային 

ատյանի կայացրած ակտի ուսումնասիրության արդյունքում առերևույթ 

կարգապահական խախտման հատկանիշներ պարունակող արարքի հայտնաբերումը 

ընդգրկվել է կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթների շարքում:Այսպիսով, 

համապատասխան դիմումի կամ իրավասու մարմնի կողմից միայն միջազգային 

պարտավորությունների խախտում արձանագրող ակտերի ուսումնասիրության 

ընթացքում, եթե ի հայտ են գալիս դատավորի կողմից թույլ տրված կարգապահական 

խախտումներ, ապա տվյալ դեպքում ևս կարող է հարուցվել կարգապահական 

վարույթ:  

Ստորև ներկայացված է 2019թ․-ից մինչև 2020 թ-ի դեկտեմբերը ներառյալ 

ժամանակահատվածում հարուցված վարույթների հարուցման հիմքերը․ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԶԼՄ հրապարակում Քաղաքացիական 

անձի դիմում 

Պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի կամ պաշտոնատար անձի դիմում 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0 12 (զանգվածային 

լրատվության 

միջոցի կողմից 

12.12.2019թ.-ին 

արված՝ 

«Դատարանը 

թույլատրել է 

«օրենքով գող» 

Հայկո 

Աստրախանսկի

ին լքել երկիրը, 

ապա 

հետախուզում 

հայտարարել» 

վերնագրով 

հրապարակումը՝ 

/https://armtimes.c

om/hy/article/176

045/) 

6 9 9 6 

Քաղաքացու 

դիմումի հիման 

վրա 

Դատական դեպարտամենտի  ղեկավարի գրության 

հիման վրա 

23 0 

2 4               Արդարադատության նախարարի 

նախաձեռնությամբ 

14 (քաղաքացու դիմումի 

ուսումնասիրության 

արդյունքում) 

15 (ԶԼՄ-ի նյութի 

ուսումնասիրության 

արդյունքում) 

Փաստաբանի 

հաղորդման 

հիման վրա 

Վարչապետի աշխատակազմ 

1 0 

Դատարանի նախագահի հաղորդման հիման վրա 

36 17 

Գլխավոր դատախազի հաղորդման հիման վրա 

18 19 

4 5 Գլխավոր դատախազի տեղակալի հաղորդման 

հիման վրա 

110 0 

Քրեակատարողական հիմնարկի պետ 

0 111 

Հատուկ քննչական ծառայության պետ 

0 112 

Դատավոր-ԲԴԽ-ի նախագահ 

0 113 

 

 

                                                           
2 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8OyU9qrIrjLXCidXSyEIIeYxASr0kK35W4v6JZJO.pdf: 
3 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/QDzxEhgZ0rNTQ7HVWeNW82zBXz6iFZtJqyER5wAR.pdf , 
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/qX9Zu9oEZ250TAZZjcrOcKRboM3OO6yieUUSSE8X.pdf:  
4   http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/mSdRCrB6Hj1vhJfwiMITZbBOUOZd9f6XXyuXq9Hv.pdf։ 
5   http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8OyU9qrIrjLXCidXSyEIIeYxASr0kK35W4v6JZJO.pdf ։ 
6 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/3lmgAvWDoKwYfqKeeuAgDL8yMyMmXmM0FWlA4ULi.pdf։  
7 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/1Cxg6JtN4JBlBCDoq3ZWsodTDhFBZtFMO7K1sotW.pdf  
8 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/xOKtRKtCrtfb5tWW87vIj0gF4r8Swt8JKC9MM8No.pdf  
9 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/hA84yClL5T7z0eLcdkgmUqAtq5iBEwSkcEmh6GVN.pdf  
10 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8r3T4eNyOlApVwpbP3ETyidkms3vMM4fgrIBNGCl.pdf  
11 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/QRXd9c1RD9dn9y2Jn6239MjjQOXJL8NaHPsd2pE5.pdf  
12 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/DtlPSErENpSW9Kxce5CL6aGG4Mji0OjNGtqPMA2M.pdf  
13 http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/KXTAMvnCHo756XAqZRv9ouYV0ouixY2CsdJDllga.pdf  

http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8OyU9qrIrjLXCidXSyEIIeYxASr0kK35W4v6JZJO.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/QDzxEhgZ0rNTQ7HVWeNW82zBXz6iFZtJqyER5wAR.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/qX9Zu9oEZ250TAZZjcrOcKRboM3OO6yieUUSSE8X.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/mSdRCrB6Hj1vhJfwiMITZbBOUOZd9f6XXyuXq9Hv.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8OyU9qrIrjLXCidXSyEIIeYxASr0kK35W4v6JZJO.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/3lmgAvWDoKwYfqKeeuAgDL8yMyMmXmM0FWlA4ULi.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/1Cxg6JtN4JBlBCDoq3ZWsodTDhFBZtFMO7K1sotW.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/xOKtRKtCrtfb5tWW87vIj0gF4r8Swt8JKC9MM8No.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/hA84yClL5T7z0eLcdkgmUqAtq5iBEwSkcEmh6GVN.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/8r3T4eNyOlApVwpbP3ETyidkms3vMM4fgrIBNGCl.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/QRXd9c1RD9dn9y2Jn6239MjjQOXJL8NaHPsd2pE5.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/DtlPSErENpSW9Kxce5CL6aGG4Mji0OjNGtqPMA2M.pdf
http://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-proceedings/KXTAMvnCHo756XAqZRv9ouYV0ouixY2CsdJDllga.pdf


 

Վերոնշյալ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ դատավորներին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցերում նաև հետևողական են պետական 

մարմինները, քանզի 30 հարուցված վարույթների կեսը նախաձեռնվել է վերջիներիս 

հաղորդումների և/կամ գրությունների հիման վրա: Ավելին, պետական մարմինները 

նաև հետևողական են գտնվում քաղաքացիների դիմումների, ԶԼՄ 

հրապարակումների առկայության դեպքում, որոնց ուսումնասիրության արդյունքում 

իրավասու մարմինների կողմից մի քանի վարույթներ են հարուցվել: Օրինակ,  ՀՀ 

վարչապետի աշխատակազմը, ուսումնասիրելով իրեն ուղղված քաղաքացու դիմումը, 

ի հայտ է բերել հիմքեր, որոնք էլ իրենց հերթին հիմք են հանդիսացել կարգապահական 

վարույթի հարուցման համար:   

Մեկ այլ օրինակ է, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

վերաբերյալ դիմումներից մեկի ուսումնասիրության ընթացքում Արդարադատության 

նախարարի առերևույթ կարգապահական խախտման հատկանիշներ պարունակող 

արարքի ինքնուրույն հայտնաբերման արդյունքում սեփական նախաձեռնությամբ 

հարուցված  կարգապահական վարույթը, որի հիմք է հանդիսացել քաղաքացու կողմից 

ներկայացված դիմումը։  Իրականում դիմումում ներկայացված հիմքերում բացակայել 

են կարգապահական վարույթի հարուցման հիմքերը, սակայն ուսումնասիրվել է 

դիմումին կից ներկայացված դատարանի վճիռը, որի արդյունքում ինքնուրույն 

հայտնաբերվել են դատավորին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու համար հիմք հանդիսացող արարքի կատարման մասին առերևույթ 

փաստեր։ Սա պետական մարմնի կողմից նախաձեռնողականության ցուցաբերման 

լավ օրինակ է։    

Հատկանշական է, 2020 թվականին Հանձնաժողովի կողմից վարույթ հարուցելու 

վերաբերյալ միայն 4 միջնորդություն է ներկայացվել ԲԴԽ-ին, որը կրկնակի նվազել է 

2019-ի համեմատությամբ:  

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 

բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները 

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի մասին 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է կայացնել հետևյալ որոշումներից մեկը. 

• դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

վերաբերյալ. 

•  դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

միջնորդությունը մերժելու վերաբերյալ: 



 

 

 Ստորև ներկայացնում ենք 2019-2020թթ. ժամանակահատվածի վիճակագրությունը 30 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթներով արդեն իսկ 

կայացված որոշումների վերաբերյալ․ 

 

Որոշումը Կարգապահական վարույթի քանակը 

Մերժել 2019 5 

2020 5 

Ենթարկել 2019 1014 կարգապահական վարույթ, որից 1 վարույթի 

առնչությամբ կայացված որոշումը նոր երևան 

եկած հանգամանքով վերանայվել է և 

կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու հարցի վերաբերյալ վերացվել 

2020 10 

 

Հատկանշական է, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

վերաբերյալ վարույթներից 2-ի մերժման հիմք է հանդիսացել պարզապես 

Բարձրագույն դատական խորհրդում հարցի քննության օրենքով սահմանված 

ժամկետը լրացած լինելը: Տվյալ վարույթներում Բարձրագույն դատական խորհրդի 

կողմից հրավիրված նիստերը չեն կայացել՝ քվորումի բացակայության պատճառով, և 

փաստացի գործի քննությունը չի սկսվել: Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստը 

հետաձգվել է, իսկ հաջորդ նիստը նշանակվել՝ քվորումի ապահովման 

հնարավորություն ընձեռող ժամկետի հաշվառմամբ,  սակայն, դատավորին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության մեկամսյա 

ժամկետը լրացած է եղել արդեն հետաձգված նիստի ժամանակ, իսկ քննության 

ժամկետը երկարաձգելու համար «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 90-րդ, 94-րդ և 150-րդ հոդվածներով 

նախատեսված վավերապայմաններն առկա չեն եղել, ինչն էլ հիմք է հանդիսացել 

վարույթ հարուցած մարմնի միջնորդությունը մերժելու համար՝ Բարձրագույն 

դատական խորհրդում հարցի քննության օրենքով սահմանված ժամկետը լրացած 

լինելու հիմքով:  
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Այսպիսով ստացվում է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ ԲԴԽ-ն քվորում ապահովելու 

հարցի առջև է կանգնում և հարկադրված է լինում հետաձգել կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու 

համապատասխան նիստը, այդպիսի քվորումի բացակայության հանգամանքը չի 

կարող դիտարկվել որպես բացառիկ դեպք դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության ժամկետը Բարձրագույն 

դատական խորհրդի հիմնավորված որոշմամբ երկարաձգելու համար, որը ստեղծում 

է բազում խնդիրներ և խոչընդոտում է ԲԴԽ-ի լիազորություններն արդյունավետ  

իրականացման համար: Փաստացի, երբ քվորում ապահովված չէ, և հաջորդ մոտակա 

նիստը նշանակելիս արդեն իսկ լրանում է օրենքով սահմանված քննության ժամկետը,  

վարույթը մերժվում է բացառապես այդ ժամկետի լրացման հիմքով՝ առանց հաշվի 

առնելու այն հանգամանքը, թե խոսքը ինչպիսի խախտման մասին է:  

Տվյալ պարագայում առկա է օրենսդրական բաց, որը հարկավոր է լրացնել և տալ ԲԴԽ-

ին հնարավորություն քվորում  չապահովված նիստերը հետաձգելիս նաև երկարաձգել 

վարույթների քննության ժամկետը, որպեսզի արդյունավետ իրականացվի տվյալ 

վարույթը:   

2021 թվականի հունվարի 22-ին ԲԴԽ երկու նոր անդամների ընտրությամբ քվորումի 

խնդիրը լուծվել է, սակայն ապագայում անդամի/անդամների հրաժարականի դեպքում 

կարող է նույն խնդիրն առաջանալ կարգապահական վարույթների քննության 

առնչությամբ, ուստի անհրաժեշտ է օրենսդրական լուծում գտնել։  

Դատավորների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը. 

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննելու 

արդյունքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է դատավորի նկատմամբ 

կիրառել կարգապահական տույժերի հետևյալ տեսակներից մեկը. 

• նախազգուշացում. 

•  նկատողություն. 

•  խիստ նկատողություն. 

•  էական կարգապահական խախտման հիմքով լիազորությունների 

դադարեցում: 

2019-2020թթ.-ի դեկտեմբերի 10-ը հարուցված վարույթների առնչությամբ կայացված 

որոշումների պատկերը հետևյալն է․  
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Կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժել 

Նախազգուշ

ացում 

Նկատողությ

ուն 

Խիստ  

նկատողություն 

Լիազորություննե

րի դադարեցում 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

2019 2020 2 3 5 3 2 2 1, 

սակայն 

սույն 

վարույթ

ի 

առնչութ

յամբ 

կայացվ

ած 

որոշում

ը 

վերացվ

ել է15 

216 

5 5 

3-

խախտու

մներն 

ակնհայտ 

են, 

սակայն 

դրանք 

որպես 

կոպիտ 

որակվել 

չեն 

կարող 

1- ձևական առումով առկա 

են Դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու 

հիմքերի 

հատկանիշներ, սակայն դրանք 

կասկածի տակ չեն դնում Դատավորի 

համապատասխանությունը դատավորի 

կարգավիճակին և իրենց էությամբ չեն 

հանգեցնում դատական իշխանության 

հեղինակազրկմանը:17 

1-Հանձնաժողովի կողմից չեն 

ապացուցվել վարույթի հարուցման հիմք 

հանդիսացած փաստերը18  

2-ԲԴԽ-ի 

հարցի 

քննությա

ն օրենքով 

սահմանվ

ած 

ժամկետը 

լրացած 

լինելու 

հիմքով19 

1-դատավորը թույլ է տվել վարքագծի 

մասնակի խախտումներ, 

այնուամենայնիվ դրանք չեն 

գնահատվում Օրենսգրքի իմաստով 

կոպիտ20 

1-Դատավորի կողմից թույլ չի տրվել 

դատավորի վարքագծի կանոնի այնպիսի 

խախտում, որը կհանգեցներ 

կարգապահական 

պատասխանատվության21 

1-կարճել վարույթը22 
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Տվյալ աղյուսակում ակնհայտ է, որ կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու վերաբերյալ կայացված որոշումներում ամենից հաճախ կիրառվող տույժը 

նկատողությունն է։  Այս տույժի կամ խիստ նկատողության կարևորությունը կայանում 

է նրանում, որ եթե նույն դատավորի նկատամամբ հարուցվում է կարգապահական 

վարույթ, և նախկինում նշանակված տույժը դեռ չի մարվել, դա կարող է հիմք 

հանդիսանալ տվյալ դատավորի լիազորությունների դադարեցման համար, քանզի 

ԲԴԽ-ն որոշում կայացնելիս նաև հաշվի է առնում առկա տույժերը: Այդպես եղավ, 

դատավորներ Նաիրա Մխիթարյանի23 և Վահե Խալաթյանի24 նկատմամբ հարուցված 

վարույթների դեպքում, քանզի վերջիներս նախկինում ունեցել էին դեռ չմարված խիստ 

նկատողություն, ԲԴԽ դադարեցրեց վերջիներիս լիազորությունները էական 

կարգապահական խախտման հիմքով:    

  

Կարգապահական վարույթների բովանդակային վերլուծություն 

 

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 

լուծման լիազորությունը տրված է  Բարձրագույն դատական խորհրդին։ Սակայն  

կարգապահական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել ոչ միայն 

դատավորները, այլև դատավորի թեկնածուի հավակնորդը, դատավորի թեկնածուն։ 

Վերոհիշյալը բխում է նրանից, որ դատավորների համար սահմանված վարքագծի 

կանոնները պարտադիր են նաև  նշված անձանց համար և վերջիներս  նույնպես 

պարտավոր են դրսևորել այնպիսի վարքագիծ, որը կնպաստի դատական 

իշխանության նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը և այդ իշխանության 

հեղինակության բարձրացմանը։ 

Ուսումնասիրված ժամանակահատվածում հարուցված  կարգապահական 

վարույթներից մեկում ԲԴԽ-ն քննարկել է դատավորի թեկնածուին 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը: Բարձրագույն դատական խորհուրդը իր 

2020 թ․ հուլիսի 13-ի թիվ ԲԴԽ-39-Ո-Կ-11 որոշմամբ25 անդրադարձել է  մի շարք  

                                                           
23 https://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-
proceedings/TYTpX11mfJi5Sl2QnpQ4Ut6odcuaxgsA2hVuJICz.pdf։ 
24 https://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-
proceedings/QRXd9c1RD9dn9y2Jn6239MjjQOXJL8NaHPsd2pE5.pdf։ 
25 https://court.am/storage/uploads/files/bdx-disciplinary-
proceedings/sRcvC1cr3qDzXv6cq1mJZmuQoeK5s8odty2zcQVg.pdf։ 
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կարևոր հարցերի, որոնք էական նշանակություն ունեն դատավորի և/կամ դատավորի 

թեկնածուի հավակնորդի, դատավորի հավակնորդի կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցերին, մասնավորապես․  

 

1. Կարգապահական վարույթի հարուցումը՝ արդար դատաքաննության 

իրավունքի ապահովման տեսանկյունից խնդրահարույց  

ԲԴԽ-ն վերոնշյալ որոշմամբ անդրադարձել է  պաշտպանվող դատավորի կողմից 

բացարկ հայտնելու միջնորդության իրավունքին։ Տվյալ դեպքում, Հանձնաժողովի 

նախագահին բացարկ էր հայտնել կարգապահական վարույթի մասնակիցը, ում 

միջնորդությունը մերժվել էր։ ԲԴԽ-ն արձանագրել էր, որ այն միջնորդությամբ 

բարձրացվել է արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը, ինչը բավարար 

ուշադրության և վերլուծության չի արժանացել տվյալ դեպքում Հանձնաժողովի 

կողմից։ Ստացվում է, որ կարգապահական պատասխանատվության հարցուցված 

վարույթը խնդրահարույց է եղել արդար դատաքննության իրացման 

տեսանկյունից, քանզի պաշտպանվող դատավորի կողմից կատարված 

միջնորդությունը արժանի վերլուծության չի ենթարկվել Հանձնաժողովի կողմից։   

2. Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթում 

պաշտպանվող դատավորի կողմից վարույթ հարուցող մարմնի ներկայացուցչին 

բացարկ հայտնելու իրավական հնարավորությունը 

  Վկայակոչված որոշման մեջ նշված է, որ դատավորի թեկնածուն միջնորդել է 

կարգապահական վարույթ հարուցող մարմնին՝ Դատավորների ընդհանուր ժողովի 

էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին ինքնաբացարկ հայտնել 

հանձնաժողովի նախագահին։ Սակայն այդ միջնորդությունը մերժվել է 

Հանձնաժողովի կողմից։ Հարց է ծագում՝ արդյո՞ք օրենսդրությամբ նախատեսված է 

պաշտպանվող դատավորի կողմից բացարկ հայտնելու իրավունք կարգապահական 

վարույթ հարուցող մարմնի ներկայացուցչի նկատմամբ։ ԲԴԽ-ն  վկայակոչված 

որոշմամբ ամրագրել է, որ թեև օրենսդրությամբ  ուղղակիորեն այդպիսի իրավունք 

նախատեսված չէ, սակայն ՀՀ օրենսդրությունն իր համակարգային 

իրավակարգավորումներում թույլատրում և պաշտպանում է  բացարկ հայտնելու 

իրավունքը կարգապահական վարույթի մասնակից դատավորի կողմից։   

 



 

 

Այսպիսով, ԲԴԽ-ն իր մեկնաբանություններով, ևս մեկ անգամ ամրագրել է, որ 

բացարկի հայտնման իրավունքը թեև ուղղակիորեն սահմանված չէ ՀՀ 

օրենսդրությամբ, սակայն այդ անուղղակիորեն բխում է ՀՀ օրենսդրությունից և այդ 

իրավունքի իրացումը ապահովում է արդար դատաքննության իրավունքը։ 

3․  ՀՀ օրենսդրությունը  թույլատրում է ԲԴԽ-ին համապատասխանաբար 

արձագանքել, եթե կարգապահական վարույթի հարուցումը խնդրահարույց է եղել 

արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման տեսանկյունից 

  ՀՀ Սահմանադրությամբ ԲԴԽ-ի լիազորությունն է ոչ միայն կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցի լուծումը, այլև այն իրավասու է լուծել 

բոլոր այն հարցերը, որոնք կառնչվեն դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու գործի հետ, մասնավորապես իրավական 

վերաբերմունք արտահայտել, թե որքանով է դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու ողջ գործընթացը, կարգապահական վարույթ 

հարուցելուց մինչև որոշման ընդունումը, գտնվել այն իրավապահանջների 

շրջանակներում, որոնցում անշեղորեն պետք է պահպանվի դատարանների և 

դատավորների անկախության երաշխավորման հրամայականը։ Այսպիսիով, ԲԴԽ-ն 

ոչ միայն իրավունք ունի, այլև սահմանադրական պարտականություն է կրում լուծել 

կարգապահական պատասխանատվության հետ կապված բոլոր հարցերը, ներառյալ՝ 

կարգապահական վարույթի հարուցման փուլում։ 

4. Կարգապահական վարույթի հաւրուցման ենթադրյալ ընթացակարգային 

խախտումներին հղմամբ պաշտպանվող դատավորի կողմից ԲԴԽ-ին վարույթը 

կարճելու միջնորդության հնարավորությունը  

   ԲԴԽ-ն արձանագրել է, որ պաշտպանվող դատավորը, հղում կատարելով 

կարգապահական վարույթի հարուցման ենթադրյալ ընթացակարգային 

խախտումներին, կարող է միջնորդել կարճելու վարույթը։  

5. ԲԴԽ-ն իրավասու է իր նախաձեռնությամբ կամ կողմի միջնորդությամբ ստուգել 

կարգապահական վարույթի հարուցման օրինականությունը 

  Կողմի միջնորդությամբ ԲԴԽ-ն իրավունք ունի հաշվետվողականության և 

վերահսկողության դիրքերից՝ դիտարկումներ անել և այդ դիտարկումների 

արդյունքում վերաբերմունք արտահայտել։  

 



 

 

Սակայն ԲԴԽ-ի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ կարգապահական վարույթի 

հարուցման օրինականության ստուգումը, ինչպես արձանագրվել է սույն որոշմամբ, 

կարող է մեկնաբանվել որպես ԲԴԽ-ի միջամտություն Կարգապահական հարցերի 

հանձնաժողովի անկախությանը։ 

Այսպիսով, ԲԴԽ-ն  վկայակոչված որոշմամբ ամրագրել է, որ կարգապահական 

վարույթի հարուցման փուլում վարույթի մասնակից դատավորի կողմից բացարկի 

իրավունքը թեև ուղղակիորեն ամրագրված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ, սակայն այդ բխում 

է ՀՀ օրենսդրության համակարգային իրավակարգավորումներից։ Ավելին, 

կարգապահական վարույթի հարուցման գործընթացում թույլ տված 

ընթացակարգային խախտումները կարող են հիմք հանդիսանալ կարգապահական 

վարույթի կարճման համար ԲԴԽ-ի կողմից, եթե կողմը ներկայացրել է նման 

միջնորդություն ԲԴԽ-ին և վերջինս իր ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված 

լիազորությունների շրջանակում, կատարելով այդ գործընթացի օրինականության 

ստուգում, հայտնաբերել է նման խախտումներ։  

Հատկանշական է, որ ԲԴԽ-ի կողմից հարուցված կարգապահական վարույթների 

ընթացքում, վերջինս իր որոշումներում  ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները 

հստակեցնելու օրենսդրական նորմերի կիրառման հիմքերը և տալու որոշակի 

սահմանումներ՝ հետագա անորոշություններից խուսափելու համար: Այդպիսի 

որոշումների օրինակ են հանդիսանում ներքոհիշյալ վարույթների առնչությամբ 

կայացված որոշումները, որոնց համաձայն դադարեցվել են երկու դատավորների  

լիազորությունները էական խախտման հիմքով։   

 

Տվյալ դեպքում խախտումը դիտարկվել է որպես էական, քանզի  երկու դատավորներն 

էլ նախկինում ենթարկվել էին խիստ նկատողության, որը մարված չի եղել իրենց 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործի քննության պահին, 

իսկ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 

օրենքում հստակորեն ամրագրված է, որ մեկ խիստ նկատողություն ունեցող 

դատավորի կողմից կարգապահական խախտում կատարելը համարվում է էական 

կարգապահական խախտում, որը հանգեցնում է էական կարգապահական խախտման 

հիմքով դատավորի լիազորությունների դադարեցման։ 

 

 

 

 



 

 

Ստորև ներկայացնում ենք նշված դատավորներին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու գործը հակիրճ և տվյալ գործի շրջանակներում 

ԲԴԽ-ի կողմից կատարված մի շարք նշանակալի եզրահանգումները և/կամ 

վերլուծությունները, որոնք կարող են կիրառվել համանման գործերի քննության 

ժամանակ։ 

Նաիրա Մխիթարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 

վերաբերյալ ԲԴԽ-ի կողմից ընդունված որոշումների հակիրճ նկարագրությունը․ 

• 2020թ․-ի ապրիլի 2-ին ԲԴԽ-ի կողմից կայացվել էր որոշում, համաձայն որի 

Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

դատավոր Նաիրա Մխիթարյանին հայտարարվել էր խիստ նկատողություն26։ 

Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ է հանդիսացել քաղաքացու 

դիմումը Արդարադատության նախարարին։  Քաղաքացու կողմից 

ներկայացված դիմումում մատնանշված գործի քննության ընթացքում ոչ միայն 

դատավորը երկու անգամ կայացրել էր որոշում գործի քննությունը վերսկսելու, 

այլև չէր նշել  այդպիսի որոշումների կայացման համար հիմք հանդիսացած 

հիմքերը, շարժառիթները, այլ կերպ ասած դրանք չէր պատճառաբանել։  

 

Ավելին, նշված որոշումներից մեկն ուղարկել էր կողմին մեկ տարի անց, 

պատշաճորեն չէր իրազեկել կողմերին նիստերի վերաբերյալ, չէր լրացվել 

նիստերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը «Դատալեքս» տեղեկատվական 

համակարգում։ Վկայակոչված գործի շրջանակներում ԲԴԽ-ն առաջադրել էր 

հետևյալ հարցադրումները․ 

 

1. Արդյո՞ք  գործի շրջանակներում խախտվել է դատական ակտի 

պատճառաբանված լինելու օրենսդրական պահանջը․ 

Գործի քննությունը վերսկսելու մասին որոշումը կայացվում է առանձին ակտով,  որում  

պետք է նշվեն շարժառիթները, որոնցով դատարանը հանգել է հետևությունների` 

օրենքների և այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ:  
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Քննարկվող գործում Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է, որ 

Դատարանի՝. գործի քննությունը վերսկսելու մասին որոշումներում առհասարակ 

բացակայում է պատճառաբանություն, թե գործի համար նշանակություն ունեցող որ 

հանգամանքների պարզումը կամ որ ապացույցները լրացուցիչ հետազոտելու 

անհրաժեշտությունն է առաջացել, որն էլ իր հերթին հիմք կհանդիսանար գործի 

քննությունը վերսկսելու մասին որոշում (այն էլˋ անընդմեջ երկու անգամ) կայացնելու 

համար:  

Նման պատճառաբանության անհրաժեշտությունն ինքնանպատակ չէ և գործի 

ողջամիտ ժամկետում քննության տեսանկյունից կոչված է երաշխավորելու գործին 

մասնակցող անձանց իրավունքների պատշաճ իրացման հնարավորությունը։ 

Դատավորը բավարարվել է որոշումներում միայն գործի քննությունը վերսկսելու 

ընդհանրական հնարավորությունը սահմանող օրենսդրական ձևակերպումների 

վերարտադրությամբ, ինչը չի կարող համարվել որոշման պատշաճ 

պատճառաբանվածություն։ Ավելին, Բարձրագույն դատական խորհուրդն 

արձանագրում է, որ վերսկսման հիմքում դրված հանգամանքները դատական նիստով 

պարզելուն ուղղված գործողությունների արդյունավետ իրականացմանն է միտված 

գործի քննությունը վերսկսելու մասին որոշման մեջ դրա համար հիմք հանդիսացած 

շարժառիթները նշելու կարևորությունը: 

Այսպիսով, ԲԴԽ-ի կողմից արձանագրվել է, որ դատավորի կողմից գործի քննության 

վերսկսման վերաբերյալ համապատասխան որոշումները պատճառաբանված չեն 

եղել, այդ որոշումներում պարզապես վկայակոչվել է համապատասխան իրավական 

նորմը։ 

2. Արդյո՞ք  նշված գործով դատավորը խախտել է դատական նիստի/նիստերի 

մասին կողմերի պատշաճ ծանուցման օրենսդրական պահանջը․ 

Կողմը գործի քննությունը վերսկսելու մասին 27.02.2019թ. որոշումը ստացել է մոտ մեկ 

տարի անց։ Ավելին, «Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգում 

նիստերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացվել է 19.12.2019թ.-ին, իսկ գործի 

քննությունը վերսկսելու մասին որոշումը գործին մասնակցող անձանց օրենքով 

սահմանված ժամկետում չի ուղարկվել, ուստի դրա արդյունքում՝ վերջիններս 

առնվազն զրկվել են գործի ընթացքի մասին տեղեկանալու հնարավորությունից:  

 

 

 

 



 

Դատական նիստի/նիստերի մասին կողմերի պատշաճ ծանուցումը  օրենսդրական 

պահանջ է Դատավորի նկատմամբ։ Վճռաբեկ դատարանը հայտնել է իր դիրքորոշումը 

դատական ծանուցումներին վերաբերող հարցի վերաբերյալ իր մի շարք 

որոշումներում, մասնավորապես, 30.04.2015 թվականի թիվ ԵԿԴ/2767/02/09 որոշմամբ 

նշել է. «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 78-րդ հոդվածով 

նախատեսված` դատական նիստի ժամի և վայրի մասին գործին մասնակցող անձանց 

տեղեկանալու իրավունքը և դատարանի տեղեկացնելու պարտականությունը 

ուղղակիորեն կապված են ՀՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորված օրենքի առջև 

բոլորի հավասարության համընդհանուր սկզբունքի և դրանից բխող ու ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված մրցակցության և 

կողմերի հավասարության սկզբունքների հետ: Նշված սկզբունքներն ամբողջ ծավալով 

կարող են իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ գործին մասնակցող անձանցից 

յուրաքանչյուրին ընձեռված է դատական նիստին ներկա գտնվելու հնարավորություն: 

Այդ իսկ պատճառով, դատական նիստի օրվա, ժամի և վայրի մասին գործին 

մասնակցող անձանց իրազեկումը դատարանի պարտականությունն է, որի 

չպահպանումը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի 

իմաստով հանդիսանում է քաղաքացիադատավարական օրենքի էական խախտում»: 

 

Այսպիսով,   Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է, որ տվյալ դեպքում 

չեն պահպանվել դատական նիստի/նիստերի մասին կողմերի պատշաճ ծանուցման 

օրենսդրական պահանջները: Ավելին, Բարձրագույն դատական խորհուրդը նշել է, որ 

սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված՝ դատական նիստերի չկայանալու 

պայմաններում չի դադարում գործել դատական նիստի մասին կողմերին ծանուցելու 

օրենսդրական պահանջը: Օրենսգիրքը որևէ բացառություն այս ընդհանուր կանոնից 

չի նախատեսում: Նման պայմաններում անհիմն է այն փաստարկը, ըստ որի 

դատական նիստի մասին ծանուցման անհրաժեշտությունն առկա չէ այն դեպքում, երբ 

դատական նիստը չի կայացել: 

 

3. Արդյո՞ք վկայակոչված գործով դատավորը խախտել է գործը ողջամիտ 

ժամկետում քննելու օրենսդրական պահանջը․ 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարևորում է ողջամիտ ժամկետում գործի 

քննության անհրաժեշտությունը` հաշվի առնելով, որ այդպիսի խախտումը կարող է 

հանգեցնել ոչ միայն արդար դատաքննության իրավունքի խախտման, այլև այլ 

 

 



 

 իրավունքների՝ մասնավորապես սույն գործով անձի սեփականության իրավունքի 

խախտման: Տվյալ գործով դատավորը 27.02.2019թ.-ին նշանակել է վճռի 

հրապարակման օր՝ երկրորդ անգամ, սակայն այդ օրը վերսկսել է նշված գործի 

քննությունը։   Պատասխանողը դրա վերաբերյալ որոշումը ստացել է փոստային 

ծանուցման միջոցով շուրջ 11 ամիս անց՝ 31.01.2020թ.-ին։ Փաստորեն, դատավորը 

գրեթե մեկ տարի անց է տեղեկացրել կողմին գործի քննությունը վերսկսելու մասին:  

Սույն գործի շրջանակում ԲԴԽ-ն արձանագրել է, որ դատավորը պատասխանատու է 

իր աշխատակազմի կողմից կատարված գործառույթների համար, գտնելով, որ 

դատավորի կողմից ներկայացված այն պնդումը, թե դատական   նիստերի   վերաբերյալ   

ծանուցագրերը   կողմերին   պատշաճ   չուղարկելու  և «Դատալեքս» դատական 

տեղեկատվական համակարգում լրացումներ չկատարելու համար դատավորը 

պատասխանատվություն չի կրում, քանի որ այդ գործառույթն իրականացնում է 

դատավորի աշխատակազմը (մասնավորապես գործավարը), հիմնավոր չէ, քանի որ 

օրենսդրությունում նշված է, որ առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանի 

յուրաքանչյուր դատավոր ունի օգնական և գործավար և դատավորը պարտավոր է 

մասնակցել վարքագծի բարձր չափորոշիչների արմատավորմանը՝ ինչպես անձամբ 

պահպանելով վարքագծի կանոնները, այնպես էլ հետամուտ լինելով այլ 

դատավորների և դատարանի աշխատակազմի կողմից դրանց պահպանմանը։  

Ի պաշտոնե գործելիս դատավորը պարտավոր է բարեխղճորեն և լիարժեք կատարել 

իր պաշտոնեական պարտականությունները, համագործակցել դատարանի 

աշխատակազմի և այլ դատավորների հետ: Վերոգրյալ իրավակարգավորումների 

համատեքստում ԲԴԽ-ն արձանագրում է, որ դատավորի պարտականությունն է 

ապահովել գործը ողջամիտ ժամկետում քննության օրենսդրական պահանջը, ուստի 

դատավարության մասնակիցներին պատշաճ ծանուցելու առումով իր 

աշխատակազմի թերացումների կամ անգործության համար 

պատասխանատվությունը կրում է դատավորը: Եվ Դատավորի այն 

պատճառաբանությունը, որ ծանուցագրերը կողմերին պատշաճ չուղարկելու և 

«Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգում լրացումներ չկատարելու 

համար պատասխանատվությունը կրում է վերջինիս աշխատակազմը, չի կարող 

դիտվել որպես հիմնավոր բացատրություն, քանի որ օրենսդրի կողմից դատարանների 

վրա է դրված անձի դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության  

 

 

 



 

իրավունքների ապահովմանն ուղղված օրենսդրական բոլոր գործողությունների 

պատշաճ կատարումը: 

4. Արդյո՞ք սույն գործով դատավորի կողմից թույլ տրված դատավարական 

իրավունքի նորմի խախտումները կարող են որակվել որպես ակնհայտ և կոպիտ․ 

Խախտումները կոպիտ են, քանի որ առանց պատճառաբանության դատական ակտի 

ընդունումը, դատական նիստի վերաբերյալ ծանուցման օրենսդրական պահանջի 

չկատարումը և ողջամիտ ժամկետում գործի քննության պահանջի չպահպանումը 

խախտում է անձի արդար դատաքննության իրավունքը, ինչն իր հերթին 

հեղինակազրկում է դատական իշխանությունը և նվազեցնում վստահությունը 

դատական իշխանության նկատմամբ: Բարձրագույն դատական խորհուրդը նաև 

արձանագրում է, որ Դատավորի կողմից թույլ տրված վարքագծի կանոնների 

խախտումները կրում են կոպիտ բնույթ, քանի որ հեղինակազրկում են դատական 

իշխանությունը:  Ավելին, դատավորի կողմից դատավարական իրավունքի նորմերի և 

դատավորի վարքագծի կանոնների խախտումները թույլ են տրվել կոպիտ 

անփութությամբ: 

5. Արդյո՞ք տվյալ գործով դատավորի կողմից թույլ է տրվել դատավորի վարքագծի 

կանոնի/կանոնների խախտում, որը կրում է կոպիտ բնույթ․ 

Վկայակոչված խախտումներն իրենց  հերթին հանգեցրել են դատավորի վարքագծի 

կանոնների կոպիտ խախտման, մասնավորապես մի կողմից ոչ պատճառաբանված 

դատական ակտի ընդունումը և դատական նիստերի մասին կողմերին ոչ պատշաճ 

ծանուցելը խախտել է դատավորի կողմից անաչառության, անկողմնակալության 

պահպանման պահանջը, մյուս կողմից՝ գործի քննության ձգձգումը, երկու անգամ 

գործի քննության վերսկսումը՝ առանց պատճառաբանության, խախտել է դատավորի 

կողմից գործի ողջամիտ քննության վերաբերյալ վարքագծի կանոնը: 

Վերոգրյալ փաստարկները հաշվի առնելով և արձանագրելով, որ դատավորի կողմից 

թույլ է տրվել կոպիտ խախտում, այն գործի քննության ձգձգումը, երկու անգամ գործի 

քննության վերսկսումը՝ առանց պատճառաբանության, դատական նիստերի մասին 

կողմերին ոչ պատշաճ ծանուցելը, դատավորին հայտարարվել է խիստ նկատողություն։ 

 

 

 



Քաղաքացու դիմումի հիման վրա Արդարադատության նախարարի կողմից դատավոր 

Նաիրա Մխիթարյանի նկատմամբ  հարուցվել է ևս մեկ կարգապահական վարույթ։ 

Հատկանշական է, որ սույն գործի քննության ընթացքում դատավորի կողմից կրկին  

կայացվել է վարույթ վերսկսելու որոշում առանց պատճառաբանելու այդպիսի 

որոշման կայացման համար հիմք հանդիսացած շարժառիթները, չի ապահովվել 

կողմին պատշաճ ծանուցման օրենսդրական և գործի ողջամիտ քննության 

պահանջները։ Տվյալ գործի շրջանակում ԲԴԽ-ն ուշադրություն է դարձրել հետևյալ 

հարցին․ 

1․ Արդյո՞ք դատավորը ներկայացված ենթադրյալ խախտումների համար ենթարկվել է 

կարգապահական պատասխանատվության 02․04․2020թ․-ի որոշմամբ․ 

 

ԲԴԽ մերժում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

միջնորդությունը, եթե նույն դատավորի նկատմամբ նույն արարքի համար 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ 

առկա է ԲԴԽ-ի որոշում և որ վարույթ հարուցած մարմինը կարճում է 

կարգապահական վարույթը, եթե առկա է նույն կարգապահական խախտման 

հիմքով դատավորին  կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

հարցի վերաբերյալ ԲԴԽ-ի որոշում։ ԲԴԽ սույն գործի շրջանակում կարևորել է  

«նույն դատավորի նկատմամբ», «նույն արարքի համար» օրենսդրական 

ձևակերպումների մեկնաբանությունները, մասնավորապես․ 

 

✓ «նույն դատավորի նկատմամբ»- տվյալ գործի շրջանակներում դա խնդիր 

չէ, քանզի դատավորը գործել է միանձնյա և նրան է վերաբերվում  

02․04․2020թ․-ի որոշումը։ 

✓ «նույն արարքի համար»-Տվյալ պարագայում  խոսքը վերաբերում է ոչ թե 

պարզապես արտաքուստ նմանատիպ արարքներին, որոնք կատարվել 

են տարբեր փաստական հանգամանքներում, տարբեր գործերով և 

տարբեր իրավիճակներում, այլ հենց նույն արարքին, լեզվաբանական 

իմաստով՝ նույն։ Ուստի դատավորի ներկայացուցիչի այն պնդումը, որ 

դատավորը արդեն նույն խախտումների համար ենթարկվել է 

կարգապահական պատասխանատվության անհիմն է, քանզի սույն 

գործում և  02․04․2020թ․-ի որոշմամբ դատավորը կարգապահական  

 

 

 

 



պատասխանատվության է ենթարկվել թեև նույնատեսակ արարքների 

համար, սակայն այս երկու գործերով այդ արարքները թույլ են տրվել 

տարբեր քաղաքացիական գործերով, տարբեր կողմերի 

մասնակցությամբ և խախտումները թույլ են տրվել տարբեր անձանց 

նկատմամբ։ Այսպիսով, ԲԴԽ-ն արձանագրում է, որ պետք է տարբերակել 

«նույնատիպ» և «նույն» արարք ձևակերպումները և ևս մեկ անգամ 

շեշտադրում, որ օրենսդրությամբ ամրագրված է «նույն», այլ ոչ թե 

«նմանատիպ» եզրույթը։ 

✓ նույն կարգապահական խախտման հիմքով դատավորին  

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 

վերաբերյալ ԲԴԽ-ի որոշում – Տվյալ դեպքում առկա չէ նման որոշում, 

քանզի 02․04․2020թ․-ի որոշմամբ դատավորի նկատմամբ կիրառվել է 

կարգապահական պատասխանատվության միջոց մեկ այլ 

քաղաքացիական գործով թույլատրված այլ խախտման համար։ Ավելին, 

սույն և 02․04․2020թ․-ի գործի շրջանակներում քննվել են երկու տարբեր 

գործեր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատավորի նկատմամբ 

02․04․2020թ․-ին նշանակված կարգապահական տույժը սույն գործի 

քննության ժամանակ մարված չի եղել և օրենսդրորեն ամրագրված է, որ 

էական խախտում է համարվում երկու նկատողություն կամ մեկ խիստ 

նկատողություն ունեցող դատավորի կողմից կարգապահական 

խախտում կատարելը, ապա դատավորի լիազորությունները էական 

կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցվել են ԲԴԽ-ի՝  

27․07․2020թ․-ի համապատասխան որոշմամբ։ 

Կարևոր է արձանագրել, որ վկայակոչված գործի քննության ընթացքում ԲԴԽ-ի կողմից 

ոչ միայն տրվել են կարևորագույն հասկացությունների մեկնաբանություններ՝ 

օրենսդրական նորմերի կիրառման հստակության ապահովման նպատակով, այլ նաև 

ամրագրվել է, որ դատավորի կողմից, եթե կայացված որոշումը պատճառաբանված չէ, 

կողմերին պատշաճ ծանուցման և գործը ողջամիտ ժամկետներում քննելու 

օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջները չեն պահպանվել, ապա նման վարքագիծ 

թույլ տված դատավորը ենթարկվելու է կարգապահական պատասխանատվության և 

նմանատիպ խախտում մեծամասամբ որակվում է կոպիտ՝ ելնելով գործի բնույթից, 

հանգամանքներից և այլ փաստերից։ 

 

 

 



 

Վահե Խալաթյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 

վերաբերյալ ԲԴԽ-ի կողմից ընդունված որոշումների հակիրճ նկարագրությունը․ 

 

• 2020թ․-ի սեպտեմբերի 24-ին գլխավոր դատախազի հաղորդման հիման վրա 

Արդարադատության նախարարը կարգապահական վարույթ է հարուցել 

Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի  

դատավոր Վահե Խալաթյանի նկատմամբ27։  ։ Տվյալ դեպքում դատավորի կողմից 

թույլ են տրվել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար 

հիմք հանդիսացած խախտումներ քրեական գործի շրջանակներում, 

մասնավորապես՝ դատավորը, քննելով և բավարարելով պաշտպանի կողմից 

երկրորդ անգամ ներկայացված միջնորդությունը, չի պատճառաբանել իր 

համապատասխան որոշումում նոր փաստարկի առկայությունը կամ դրա 

բավարարման անհրաժեշտությունը՝ նոր միջնորդությունը քննության առարկա 

դարձնելու համար։  

• Նշված դեպքում, դատախազի կողմից բողոքարկվել է միջնորդության 

բավարարման որոոշումը Վերաքննիչ քրեական դատարանում, և վերջնիս 

կողմից բեկանվել է այդ որոշումը և ուղարկվել նոր քննության։ Սակայն 

դատավորը, բեկանված որոշման հիման վրա նոր քննություն իրականացնելու 

փոխարեն, քննել է պաշտպանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը՝   

անտեսելով Վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից որոշումում 

արտահայտած դիրքորոշումները և ցուցումները։ ԲԴԽ-ն հստակորեն ամրագրել 

է, որ Վերաքննիչ դատարաններն առաջին ատյանի դատարանների դատական 

ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում վերանայող 

դատական ատյան են։ Վերոգրյալից ակնհայտ է, որ դատավորը թույլ է տվել 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար հիմք 

հանդիսացող խախտումներ և ԲԴԽ-ն դատավորի նկատմամբ կիրառել է խիստ 

նկատողություն՝ ելնելով թույլ տված խախտման բնույթից։ 

• 2020թ․-ի հոկտեմբերի 8-ին նույն դատավորի նկատմամբ հարուցվել է 

կարգապահական վարույթ Արդարադատության նախարարի կողմից՝ 

քրեակատարողական հիմնարկի պետի   ներկայացրած հաղորդման հիման 

վրա։ Տվյալ գործի շրջանակներում դատավորի կողմից  չեն պահպանվել  
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կայացված դատավճիռը կատարման ուղարկելու ժամկետները։ Այսպիսի 

խախտման պարագայում և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն գործի 

քննության ժամանակ դեռևս մարված չէ դատավորի կարգապահական տույժը, 

ԲԴԽ-ի կողմից որոշում կայացվեց էական խախտման հիմքով դադարեցնել 

դատավորի լիազորությունները։ 

 

 

Եզրակացություն և առաջարկություններ 

 

Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ 

կարգապահական վարույթների հարուցման և դրանց քննության հետ կապված 

գործընթացներում առկա են որոշ խնդիրներ՝ ինչպես օրենսդրական բացեր, այդպես էլ 

հասարակության իրազեկվածության ցածր մակարդակ: Այդ մասին են փաստում 

ներկայացված վիճակագրական տվյալները, նաև այն, որ քաղաքացիներից մեկը  

դիմումը ներկայացրել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին։ Փաստորեն, վերջինս 

տեղեկացված չի եղել, որ դատավորի կողմից նմանատիպ խախտումներ դրսևորելու 

առկայության պարագայում նմանաբովանդակ դիմում կարող է ներկայացվել երեք 

մարմնի՝ Արդարադատության նախարարին և/կամ ՀՀ դատավորների ընդհանուր 

ժողովի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին, իսկ այն դեպքում, երբ չեն 

ներկայացնել գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայտարարագիր օրենքով 

նախատեսված պահանջների պահպանմամբ և նմանատիպ դեպքերում՝ Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողով, որոնք կարգապահական վարույթ հարուցելու 

հիմքերի առկայության դեպքում ներկայացնում են միջնորդություն ԲԴԽ-ին և վերջինս 

կամ ենթարկում է պատասխանատվության տվյալ դատավորին կամ մերժում 

պատասխանատվության ենթարկելու այդպիսի հիմքերի բացակայության 

պարագայում:  

Վերոնշյալից  ակնհայտ է, որ ԲԴԽ-ն ունի կարևոր և ուրույն դեր և գործառույթ 

դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու շղթայում, 

թեև չունի կարգապահական վարույթ հարուցելու անմիջական լիազորություն, որը մեր 

գնահատմամբ՝ խնդրահարույց է։  ԲԴԽ-ն, չլինելով անմիջապես վարույթ հարուցող 

մարմին, այնուամենայնիվ, ստանում է բազմաթիվ դիմումներ դատավորների 

նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առնչությամբ: Գտնում ենք, որ 

կարելի է նմանատիվ իրավասություն հատկացնել նաև ԲԴԽ-ին՝ ստեղծելով 

 



համապատասխան առանձին դեպարտամենտ նշված կառույցի ներսում, որը 

մասնագիտացված կլինի այդպիսի վարույթների հարցերով, քննարկման կենթարկի 

ստացված դիմումները, այլ ոչ թե դրանք կուղղորդի վարույթ հարուցելու 

իրավասություն ունեցող մարմիններին: Վարույթներ հարուցելու իրավասություն 

ստանալով՝ ԲԴԽ-ն ոչ միայն կնպաստի այդ ոլորտի կանոնակարգմանը, այլև 

որոշակիորեն կբեռնաթափի մյուս մարմինների ծանրաբեռնվածությունը:   

Կարգապահական վարույթների հարուցման վերաբերյալ որոշումներն ունեն 

կարևորագույն դեր այդպիսի գործերի արդարադատության ապահովման համար, 

մասնավորապես՝  այն դեպքում, երբ Բարձրագույն դատական խորհուրդն ընդունել է 

որոշում, որով տվյալ դատական ակտը կայացրած դատավորը ենթարկվել է 

կարգապահական պատասխանատվության՝ արդարադատություն իրականացնելիս 

նյութական կամ դատավարական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտման համար, դա 

դիտարկվում է որպես նոր հանգամանք դատական ակտի վերանայման համար։ 

Այսպիսով, դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

վերաբերյալ իրավասու մարմիններին դիմում ներկայացնելը ոչ միայն նպաստում է 

տվյալ գործով արդարադատության կայացմանը, այլև թույլ է տալիս դատավորների 

շրջանում բարձրացնել վերջիններիս սոցիալական պատասխանատվության 

աստիճանը, որպեսզի նրանք օրենքի նորմերը կիրառելիս լինեն առավել աչալուրջ, 

օբյեկտիվ և գործեն օրենքի տառին և ոգուն համապատասխան։  

Կարգապահական վարույթների քննության արդյունավետությունը բարձրացնելու 

նպատակով անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխության միջոցով ԲԴԽ-ին  

հնարավորություն ընձեռել քվորում  չապահովված նիստերը հետաձգելիս նաև 

երկարաձգել վարույթների քննության ժամկետը, որպեսզի ԲԴԽ-ի ոչ լիարժեք կազմով 

հանդես գալու կամ անդամների արձակուրդում գտնվելու պատճառով չմերժվեն 

կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությունները:  

Հանրության ցածր իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է 

ծավալել տեղեկատվական արշավ դատավորներին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու շղթայում ԲԴԽ-ի դերի ու գործառույթների 

վերաբերյալ։   

 


