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Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց 

սահմանների» ՀԿ կողմից «Ժողովրդավարության Զարգացման Ազգային հիմնադրամի 

աջակցությամբ:  

 

Սույն փաստաթղթում արտահայտված տեսակետները, կարծիքները պատկանում 

են զեկույցի հեղինակներին և հնարավոր է, որ չհամընկնեն «Ժողովրդավարության 

Զարգացման Ազգային հիմնադրամի տեսակետների հետ: 

 

 «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական 

կազմակերպության կողմից 2019թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում 

իրականացվել է ՀՀ վարչական դատարանում ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ 

ներկայացված հայցադիմումների դատական քննության մշտադիտարկում1: 

Մշտադիտարկման նպատակն է դատական կարգով բողոքարկման ենթարկված գործերի 

դիտարկմամբ ուսումնասիրել ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության 

խնդիրները, ինչպես նաև դրանց առնչվող դատական պրակտիկան: 

 

  

                                                
1 Մշտադիտարկումն իրականացվել է Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսավորմամբ:  
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Գործերի դատավարական ընդհանուր նկարագրություն 

2019թ. հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի (այսուհետ՝ 

ԲԴԽ) դեմ ՀՀ վարչական դատարան ներկայացված է եղել ընդհանուր առմամբ 46 

հայցադիմում։ Ծրագրի շրջանակներում դիտարկվել են 24 դատական գործեր: 

Ուսումնասիրված 24 գործերից 12-ի դեպքում հայցվորները հանդիսացել են գործող 

դատավորներ, 11-ի դեպքում՝ դատավորների թեկնածուների հավակնորդներ, 1 դեպքում՝ 

դատավորի թեկնածու։ 

Դիտարկված 24 գործերով հայցապահանջները, ի թիվս այլնի, վերաբերել են.   

- Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման որակավորման գրավոր 

քննությունների անցկացմանը և արդյունքների ամփոփմանը (6 գործ), 

- Որակավորման քննությունների բանավոր փուլի՝ հարցազրույցի անցկացմանը, և 

արդյունքների ամփոփմանը (5 գործ), 

- Դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելուն (1 գործ), 

- Ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված՝ Սնանկության դատարանում 

դատավորների նշանակումներին (6 գործ), 

- Դատավորների առաջխաղացմանը (1 գործ), 

- Տեղեկատվություն տրամադրելուն (5 գործ)։ 

Հարկ է նշել, որ մշտադիտարկված բոլոր գործերի պարագայում ԲԴԽ 

ներկայացուցիչները թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր կերպով ներկայացրել են 

առարկություններ և ապահովել են մասնակցություն դատական նիստերին։ 

Հայցադիմումների վերադարձը 

Ներկայացված հայցադիմումները դատարանի կողմից վերադարձվել են 10 գործով: 

Ընդ որում, 10 դեպքից 1-ում հայցադիմումը վերադարձվել է 2 անգամ: Հայցադիմումների 

վերադարձման հիմնական պատճառները եղել են. 

• Տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջի մասին հայցադիմումների դեպքում 

հայցվորը չի ներկայացրել որևէ պատշաճ ապացույց առ այն, որ տեղեկատվության 

հարցում էր իրականացրել, և ԲԴԽ-ն սահմանված ժամկետում չէր տրամադրել այն, 

• Դատարանը կատարել է ոչ ճիշտ հայցատեսակը պատշաճ հայցատեսակով 

փոխարինելու մատնանշումներ, հայցի առարկան հստակեցնելու առաջարկ, 

• Բացակայել են հայցադիմումը և կից փաստաթղթերի պատճենները 

պատասխանողին և երրորդ անձանց ուղարկելը հավաստող ապացույցները, ինչպես նաև 

հայցադիմումը պետական ֆինանսների կառավարման մարմին ուղարկելը հավաստող 

փաստաթղթերը, 

• Վիճարկվող որոշումը հայցադիմումին կցված չի եղել: 

Դատավորի ինքնաբացարկը.  

Արձանագրվել է հայցվորների կողմից դատավորին ինքնաբացարկ հայտնելու 

միջնորդություն ներկայացնելու, ինչպես նաև դատավորի կողմից իր նախաձեռնությամբ 

ինքնաբացարկ հայտնելու մեկական դեպք։ 
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Այսպես, մեկ գործով դատավորն ինքն է ինքնաբացարկ հայտնել՝ նկատի ունենալով 

գործով որպես հայցվոր հանդես եկող անձի հետ ունեցած ընկերական այնպիսի 

հարաբերությունները, որոնք անկախ դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած 

առաջացնել վերջինիս կանխակալության վերաբերյալ2։  

Մյուս գործով հայցվորների կողմից երկու ինքնաբացարկի միջնորդություն է 

ներկայացվել դատարանին: Մասնավորապես, հայցվոր կողմը գտել է, որ կասկածներ են 

առաջանում դատավորի` առավել շտապողականություն դրսևորելու, գործի քննությունն 

արագ ավարտելու շարժառիթների առկայության վերաբերյալ, ինչն արտահայտվել է նաև 

նիստերը հապշտապ հրավիրելու, վկաներ չներգրավելու, հայցվոր կողմին անհրաժեշտ 

դատավարական գործողությունները կատարելու համար բավարար ժամկետներ 

չտրամադրելու որոշումներով3: Երկու միջնորդություններն էլ մերժվել են դատարանի 

կողմից: 

Երրորդ անձի ներգրավում 

Երրորդ անձանց ներգրավվածությունը գործերի քննությանը 4 գործով իրականացվել է 

դատարանի նախաձեռնությամբ, 1 գործով՝ կողմի միջնորդության հիման վրա: 

Ուսումնասիրված գործերով որպես երրորդ անձ հանդես են եկել այլ դատավորներ և 

դատավորների թեկնածուների հավակնորդներ: 

Հայցի ապահովում կիրառելու միջնորդություններ 

Հայցի ապահովման միջնորդություն ներկայացվել է դիտարկված գործերից 9-ով, 

որոնցից բավարարվել է 4-ը։  

Մասնավորապես, դիտարկված գործերից 3-ով դատարանի կողմից բավարարվել են 

հայցվորների միջնորդությունները` որակավորման գրավոր քննության անցողիկ շեմը 

հաղթահարած համարելու իրավահարաբերության առկայությունը ժամանակավոր 

բավարարելու վերաբերյալ` այն հիմնավորմամբ, որ հայցվորների նպատակը 

որակավորման քննությունների բանավոր փուլին` հարցազրույցին մասնակցելն է, 

ինչպիսի հնարավորության ապահովումն անհնարին կլինի, եթե գործի քննության 

ընթացքում արդեն իսկ կազմվեն դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

ցուցակները և անցկացվի նրանց ուսումնառությունը: 

Դիտարկված գործերից 4-ով որակավորման քննության բանավոր հարցազրույցի փուլն 

անցած համարելու պահանջը ժամանակավոր բավարարելու վերաբերյալ հայցվորների 

միջնորդություններից բավարարվել է 1-ը:  

Այսպես՝ որպես որակավորման քննության բանավոր փուլն անցած համարելու 

պահանջը ժամանակավոր բավարարելու վերաբերյալ հայցվորի միջնորդության 

բավարարման հիմնավորում նշվել է հետևյալը. «(…) ներկայացված հայցով հայցվորը 

նպատակ է հետապնդում ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

ցուցակում և մասնակցելու ՀՀ արդարադատության ակադեմիայում կազմակերպվելիք 

դասընթացներին: Ընդ որում, հայցադիմումի բովանդակությունից հետևում է, որ հայցվորն 

                                                
2 Տե՛ս թիվ ՎԴ/11213/05/18 վարչական գործը: 
3 Տե՛ս թիվ ՎԴ/8512/05/18 վարչական գործը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809928168
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809925239
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անցկացված քննությունների արդյունքում անցողիկ շեմը հաղթահարած մյուս 

հավակնորդների հետ միասին նույն ժամկետում դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակում ներառվելու է և նրանց հետ հավասար պայմաններում, նույն 

ծրագրով արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառություն անցնելու նպատակ է 

հետապնդում, որպիսի հնարավորության ապահովումն անհնարին կլինի, եթե գործի 

քննության ընթացքում, արդեն իսկ կազմվեն դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակները և անցկացվի նրանց ուսումնառությունը»4: 

 

Մեկ միջնորդություն մերժվել է այն հիմնավորմամբ, որ հայցվորը Դատարան է 

ներկայացրել հայցադիմում` դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

հարցազրույցի փուլը իր կողմից անցած լինելու իրավահարաբերության առկայությունը 

ճանաչելու և որպես հետևանք` իր անունը դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակում ներառելու պահանջի վերաբերյալ, սակայն, ըստ 

Դատարանի, ներկայացված պահանջը, գործի ելքով բավարարելու դեպքում, 

դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում իր անունը ներառելու կամ 

չներառելու գործողությունները դատական ակտի կատարման վրա որևէ ներգործություն 

չեն կարող ունենալ5:  

Հատկանշական է, որ գործերից երկուսով Դատարանի կողմից հայցի ապահովում 

կիրառելու միջնորդությունը մերժելու մասին գրավոր որոշումները դատալեքսում 

հասանելի չեն6: 

Պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս նաև, որ հայցի ապահովման 

վերոնշյալ միջնորդությունները քննելիս միասնական մոտեցում գործը քննող 

դատավորների կողմից չի դրսևորվում: Միևնույն ժամանակ, բացակայում են հստակ 

կարգավորումները որակավորման քննությունների արդյունքների ամփոփման 

վերաբերյալ ներկայացված հայցերի բավարարման դեպքում դատավորների 

թեկնածուների հավակնորդների՝ Արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառության 

ժամանակին և արտահերթ կազմակերպման հնարավորության վերաբերյալ։ 

Նիստերի չկայացում և հետաձգումներ 

Դիտարկված գործերով նիստերի չկայացման պատճառներից են եղել, ի թիվս այլնի, 

դատավորի մասնակցությունը քննարկում-հանդիպման, դատավորի վատառողջ լինելը, 

ՀՀ արդարադատության ակադեմիայում դատավորների հերթական վերապատրաստման 

դասընթացներին մասնակցությունը, նշանակված նախորդ նիստն ուշ ավարտվելը: 

Տարբեր են եղել նաև դատական նիստերը հետաձգելու պատճառները՝ 

դատավարության մասնակիցներին գործի նյութերին, ներկայացված առարկություններին 

ծանոթանալու հնարավորություն տալու անհրաժեշտություն, հայցվորի ներկայացուցչի 

բացակայության դեպքում՝ վերջինիս արտահայտվելու հնարավորություն տալու 

անհրաժեշտություն, պատասխանողի ներկայացուցիչների՝ այլ դատական նիստ 

ունենալը, հայցվորին հայցի հիմքը և առարկան փոխելու վերաբերյալ, պատասխանողին 

                                                
4 Տե'ս թիվ ՎԴ/4340/05/19 վարչական գործը: 
5 Տե'ս թիվ ՎԴ/0153/05/19 վարչական գործը: 
6 Տե ՛ս թիվ ՎԴ/4831/05/19 և ՎԴ/12579/05/18 վարչական գործերը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809935001
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809929649
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հայցի ապահովում կիրառելու վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում ներկայացնելու 

ժամանակ տրամադրելու անհրաժեշտությունը, կողմերից ապացույցներ պահանջելու, 

դատավորին ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդությունը գրավոր ներկայացնելու համար 

ժամանակ տրամադրելը, հայցվորի՝ դատական նիստին առանց անձը նույնականացնող 

փաստաթղթի ներկայանալը  և այլն: 

Դատական նիստերի հրապարակայնությունը 

Դիտարկված գործերը անց են կացվել դռնբաց, բացառությամբ մեկ գործի: 

Որակավորման գրավոր փուլի արդյունքներին առնվող գործով քննությունը 

իրականացվել է դռնփակ, քանի որ դատավարության ընթացքում պետք է հետազոտվեին 

այլ հավակնորդների գրավոր քննությունների արդյունքների վերաբերյալ 

ստուգաթերթերը, իսկ դատավորների թեկնածուների մյուս հավակնորդների գործերում 

առկա են իրենց մասնավոր կյանքին վերաբերող նյութեր։  

Միաժամանակ, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի պահանջների համաձայն՝ 

դռնփակ կարգով քննված գործերով վերջնական դատական ակտերը չեն հրապարակվում 

դատական տեղեկատվական համակարգում, ինչն ըստ էության հանդիսանում է վճռի 

հրապարակայնության սկզբունքի խախտում:  

Գործերի դատական քննության արդյունքները7․ 

Դիտարկված գործերից. 

● 7 գործով կայացվել է վճիռ, որից  

- 1-ը՝ հայցը բավարարելու և  

- 6-ը՝ հայցը մերժելու վերաբերյալ, 

● 14 գործով կայացվել է դատական գործի վարույթը կարճելու մասին որոշում, որից 

- 12-ը՝ հայցից հրաժարվելու,  

- 1-ը՝ հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքեր հայտնաբերելու և  

- 1-ը՝ վեճը սպառվելու հիմքով, 

● 2 գործով գործով դատական քննությունը ավարտված չի եղել: 

 

Ընդհանուր առմամբ բողոքարկվել են ՀՀ վարչական դատարանի կողմից կայացված 7 

վճիռներից 6-ը և  գործի վարույթը կարճելու մասին 1 որոշում։  

 

Ըստ հայցապահանջների՝ դուրս է բերվել գործերի դատական քննության 

արդյունքների հետևյալ վիճակագրությունը․   

- Որակավորման քննությունների գրավոր փուլին առնչվող հայցերի քննությանը 

վերաբերող հայցերից բավարարվել է մեկը, մերժվել՝ երկուսը,  մեկ գործով վարույթը 

                                                
7
 Տվյալները ներկայացվում են 2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ: Ներկայացված թվերի 

անհամապատասխանությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ Որակավորման բանավոր 

քննություններին վերաբերող ՎԴ/0153/05/19 գործը միացվել է Որակավորման քննությունների գրավոր փուլին 

առնչվող ՎԴ/11245/05/18  գործին։ 
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կարճվել է՝ վեճն ըստ էության սպառվելու հիմքով, իսկ երկու գործով քննությունը 

շարունակվել է8։ 

Հայցը բավարարելու վերաբերյալ Դատարանի վճիռը բողոքարկվել է ԲԴԽ-ի կողմից։ 

Վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է՝ փոփոխելով ստորադաս դատարանի կողմից 

կայացված ակտը և մերժելով հայցը: Հայցվորի ներկայացուցչի կողմից վերաքննիչ 

դատարանի կողմից կայացված որոշումը բողոքարկվել է Վճռաբեկ դատարան:  

Հայցը մերժելու մասին երկու վճիռների դեմ ևս ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք։ 

Վերաքննիչ դատարանը մերժել է հայցվորների բողոքները։ Վերաքննիչ դատարանի 

որոշումների դեմ ներկայացվել են վճռաբեկ բողոքներ, սակայն Վճռաբեկ դատարանը մեկ 

գործով կայացրել է բողոքն առանց քննության թողնելու (այն հիմքով, որ վճռաբեկ բողոքը 

ներկայացվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, և չի ներկայացվել 

միջնորդություն ժամկետը բաց թողնելու պատճառը հարգելի համարելու վերաբերյալ), և 

մեկով՝ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու (այն հիմքով, որ վճռաբեկ բողոքում նշված 

հիմքերը բավարար չեն եղել բողոքը վարույթ ընդունելու համար) մասին որոշումներ։ 

 

- Որակավորման քննությունների բանավոր փուլին առնչվող հայցերից մեկով գործը 

միացվել է որակավորման քննությունների գրավոր փուլին առնչվող հայցին՝ 

ներկայացված նույն հայցվորի կողմից, երկու գործով կայացվել է վճիռ հայցը մերժելու 

վերաբերյալ, երկու գործով վարույթը կարճվել է՝ հայցվորի՝ հայցից հրաժարվելու հիմքով9։ 

Դատարանի կողմից կայացված՝ հայցը մերժելու վերաբերյալ վճիռներից բողոքարկվել 

է մեկը։ Վերաքննիչ դատարանը կարճել է գործի վարույթը՝ բողոքը հետ վերցնելու 

վերաբերյալ դիմում ներկայացվելու հիմքով։ 

 

- Դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ դիտարկված 

միակ գործով հայցը մերժվել է10։  

Հայցվորի կողմից վճիռը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով։  

 

- Դատական նշանակումներին վերաբերող վեճերի վերաբերյալ բոլոր դատական 

գործերի (6 գործ) վարույթը կարճվել է՝ 5-ի դեպքում՝ հայցից հրաժարվելու և 1 դեպքում՝ 

հայցը հայցադիմում ներկայացնելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից ներկայացված 

լինելու հիմքով11։  

Հայցադիմում ներկայացնելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից ներկայացված 

լինելու հիմքով կայացված՝ գործի վարույթը կարճելու մասին որոշումը հայցվորների 

ներկայացուչի կողմից բողոքարկվել է վերաքննության կարգով։ «Վարչական գործի 

վարույթը կարճելու մասին» որոշումը բեկանվել, և վարչական գործն ուղարկվել է ՀՀ 

վարչական դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության։ 

 

                                                
8 Տե՛ս համապատասխանաբար հետևյալ վարչական գործերը՝ ՎԴ/11508/05/18, ՎԴ/11581/05/18,  

ՎԴ/12653/05/18, ՎԴ/11245/05/18, ՎԴ/0601/05/19, ՎԴ/3694/05/19 ։ 

9 Տե՛ս համապատասխանաբար հետևյալ վարչական գործերը՝ ՎԴ/0153/05/19, ՎԴ/4340/05/19, ՎԴ/4831/05/19, 

ՎԴ/5669/05/19, ՎԴ/12579/05/18։ 
10 Տե՛ս  թիվ ՎԴ/12695/05/18  վարչական գործը։ 
11 Տե՛ս համապատասխանաբար հետևյալ գործերը՝ ՎԴ/1731/05/19,  ՎԴ/3152/05/19, ՎԴ/3168/05/19, 

ՎԴ/11570/05/18, ՎԴ/8512/05/18, ՎԴ/11712/05/18։ 
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- Առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակների կազմմանը 

և հաստատմանը վերաբերող միակ հայցը մերժվել է դատարանի կողմից12։ 

Հայցը մերժելու վերաբերյալ որոշումը վերաքննության կարգով բողոքարկվել է 

հայցվորի կողմից։  

 

- Տեղեկատվության հարցումների վերաբերյալ հինգ գործերը կարճվել են  հայցվորի՝ 

հայցից հրաժարվելու հիմքով13։ 

Գործերի քննության ժամկետներ 

Ողջամիտ ժամկետներում գործի քննություն իրականացնելու սկզբունքը, հաշվի 

առնելով գործերի բարդությունը և առանձնահատկությունները, հիմնականում 

պահպանվել է: Այսպես, գործերով, որոնցով դատարանը կայացրել է վճիռ, քննությունը 

տևել է նվազագույնը` 4, իսկ առավելագույնը` 15 ամիս: Ընդհանուր առմամբ գործերի 

քննությունը տևել է մոտ 4-7 ամիս՝ 4, և 10-15 ամիս՝ 3 գործով։ 

Մասնավորապես, մոտ 4 ամիս տևած գործը վերաբերել է 2019թ.-ի մայիսի 23-ին 

կայացած քրեական մասնագիտացման դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

հարցազրույցի փուլը հայցվորի կողմից անցած համարելուն և քրեական 

մասնագիտացման դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում 

ներառելուն։ Հայցադիմումը վերադարձված չի եղել, նշանակված բոլոր դատական 

նիստերը կայացվել են։ Ըստ էության, կայացել է երկու նախնական դատական նիստ 

(որոնցից մեկը՝ հայցի ապահովում կիրառելու միջնորդությունը քննարկելու նպատակով), 

մեկ՝ դատաքննության և մեկ՝ վճռի հրապարակման նպատակով հրավիրված դատական 

նիստ հետևյալ միջակայքերով՝ 17.07.2019թ․, 30.07.2019թ․, 02.10.2019թ․ և 23.10.2019թ14։ 

Մեկ այլ գործով, որի քննությունը տևել է մոտ 15 ամիս, հայցվորը դատարանից խնդրել 

է անվավեր ճանաչել ՀՀ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում դատավոր նշանակվելու 

համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակները կազմելու, 

հաստատելու և դատավորներին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ 

որոշումները: Սույն գործով հայցադիմումը մեկ անգամ եղել է վերադարձված այն հիմքով, 

որ հայցադիմումին չի կցվել այն որոշումը, որը անձը վիճարկում է։ Գործով նշանակված 

մեկ դատական նիստ չի կայացել դատավորի՝ վերապատրաստման դասընթացներին 

մասնակցելու պատճառով։ Գործով նշանակված դատական նիստերի հետաձգման 

պատճառներ են եղել, ի թիվս այլնի, հայցվորին հայցի առարկան հստակեցնելու 

հնարավորորություն տալու հանգամանքը, երրորդ անձի ներգրավումը և վերջինիս հայցի 

պատասխան ներկայացնելու հնարավորություն տալը։ Ընդհանուր առմամբ նշանակված է 

եղել երեք՝ նախնական, երեք՝ դատաքննության և մեկ՝ վճռի հրապարակման դատական 

նիստ՝ հետևյալ միջակայքերով՝ 13.11.2018թ․, 07.02.19թ․, 19.03.19թ․, 11.06.19թ․, 01.10.19թ․, 

04.11.19թ․ և 20.11.19թ.15։  

                                                
12 Տե՛ս թիվ ՎԴ/8931/05/18  վարչական գործը։ 
13 Տե՛ս թիվ  ՎԴ/11447/05/18, ՎԴ/11416/05/18, ՎԴ/11381/05/18, ՎԴ/11419/05/18, ՎԴ/11213/05/18 վարչական 

գործերը։  
14 Տե՛ս թիվ ՎԴ/4340/05/19 վարչական գործը։ 
15 Տե՛ս թիվ ՎԴ/8931/05/18 վարչական գործը։ 
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Որոշ դեպքերում արձանագրվել է, որ դատական նիստերը նշանակվել են երկու և 

ավելի ամիս միջակայքերով, ինչը, հաշվի առնելով որակավորման գրավոր և բանավոր 

քննությունների ընթացակարգային առանձնահատությունները, ողջամիտ չէ։  

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման որակավորման 

քննությունների և դրանց արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ վեճեր. 

Որակավորման քննությունների գրավոր փուլի և դրա արդյունքների ամփոփման հետ 

կապված վեճեր 

Որակավորման գրավոր քննությունների արդյունքների առնչությամբ ուսումնասիրվել 

է 6 դատական գործ։ 

Հայցվորները վիճարկել են որակավորման գրավոր քննությունների որոշումները՝ 

միաժամանակ խնդրելով իրենց համարել անցողիկ շեմը հաղթահարած և 

հնարավորություն տալ մասնակցելու որակավորման քննությունների բանավոր փուլին։  

 

Հայցով բարձրացված խնդիրներ 

Հայցվորների կողմից դարձել են դատական քննարման առարկա են դարձվել 

որակավորման քննություններին առնչվող հետևյալ խնդիրները. 

● Գնահատող հանձնաժողովը գրավոր աշխատանքների ստուգումն իրականացրել է 

ԲԴԽ կողմից 2018 թ. օգոստոսի 23-ին կայացված թիվ  ԲԴԽ-34-Ո-91 որոշմամբ16 

սահմանված կարգի խախտմամբ, մասնավորապես հայցվորների կողմից որպես հայցի 

հիմքեր ներկայացվել են գնահատման հանձնաժողովի կողմից նշանակված 

գնահատականների անհամաչափ նվազեցումը, գրավոր քննության արդյունքների 

ստուգաթերթերը առանձին-առանձին չտրամադրելու հանգամանքը17, գնահատման 

հանձնաժողովի անդամի քննությանը մասնակցելը, ստուգաթերթը չստորագրելը և այլ 

հանգամանքներ։   

 

Վերոգրյալ հիմնավորումներով ներկայացված հայցը բավարարվել է․ որակավորման 

գրավոր քննության արդյունքներն ամփոփելու վերաբերյալ որոշումը անվավեր է 

ճանաչվել։ Վճռի բովանդակությունը, սակայն, դատալեքս տեղեկատվական կայքում 

հրապարակված չէ (հասանելի է միայն վճռի եզրափակիչ մասը), ուստի հնարավոր չէ 

անդրադաձնալ Դատարանի իրավական վերլուծությունները և եզրահանգումը: 

                                                
16 Որակավորման գրավոր քննության ձևը, քննական հարցերի կառուցվածի և բովանդակության նվազագույն 

պահանջները և գրավոր առաջադրանքների տարբերակների քանակը, որակավորման գրավոր քննության 

հարցերի մշակման կարգը, որակավորման գրավոր քննության կազմակերպման և անցկացման կարգը, 

գնահատման հանձնաժողովի աշխատանքը գաղտնի իրականացնելու անհրաժեշտ մանրամասները, 

քննական աշխատանքները ստուգելու և գնահատելու կարգը, գնահատման չափորոշիչները և գնահատման 

սանդղակը, որակավորման գրավոր քննության արդյունքներով նվազագույն անցողիկ միավորը և 

որակավորման գրավոր քննության արդյունքների ստուգաթերթերի ձև սահմանելու մասին որոշմամբ 

սահմանված կարգ (այսուհետ՝ Կարգ): 
17 Որոշման 4-րդ հավելվածի երկրորդ բաժնի իններորդ կետի համաձայն՝ Գրավոր բոլոր աշխատանքների 

ստուգումն իրականացնում են գնահատման հանձնաժողովի բոլոր անդամները՝ ստուգման արդյունքներով 

առանձին-առանձին լրացնելով Խորհրդի կողմից հաստատված համապատասխան ձևի ստուգաթերթը, որը, ի 

թիվս այլի, պարունակում է գնահատման չափորոշիչներին համապատասխան միավորների սանդղակը: 
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Նշված գործով վճռի դեմ ԲԴԽ կողմից ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք։ Վերաքննիչ 

դատարանը որոշել է փոխել Վարչական դատարանի կողմից կայացված դատական ակտը 

և մերժել հայցը։ Հատկանշական է, որ Վերաքննիչ դատարանի դատավորներից մեկը 

հայտնել է հատուկ կարծիք՝ նշելով, որ վերաքննիչ բողոքն անհրաժեշտ է մերժել։ 

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք18։  

 

● Մեկ այլ գործով հայցվորը նշել է, որ գրավոր քննությունների ստուգումը չի 

իրականացվել գնահատման հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, դրա արդյունքում 

հանձնաժողովի անդամների կողմից առանձին-առանձին համապատասխան ձևի 

ստուգաթերթեր չեն լրացվել և վերջնական գնահատականը չի հաշվարկվել գնահատման 

հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից` առանձին-առանձին նշանակված 

գնահատականների միջինից: Վերոնշյալ կարգի խախտմամբ կազմված և գրավոր 

աշխատանքին կցված ստուգաթերթը ստորագրել են հանձնաժողովի բոլոր անդամները և 

այն, ըստ էության, հիմք է հանդիսացել ամփոփիչ քննարկման ժամանակ 

հանրագումարային վերջնական գնահատականը որոշելու և գնահատման 

հանձնաժողովի արձանագրության մեջ ներառելու համար: Բացի այդ, նյութական խնդրի 

պատասխանների շուրջ հանձնաժողովի միայն մեկ անդամն է ստուգաթերթում որոշակի 

վերացական գրառումներ կատարել: 

● Հանձնաժողովի անդամի  կողմից կատարված նշումները և նշանակված 

գնահատականները հնարավորություն չեն տալիս եզրահանգումներ անելու գնահատման 

հիմքում ընկած հանգամանքների մասին, չեն բխում որոշակիության և 

կանխատեսելիության սկզբունքներից, իսկ առանձին դեպքերում ուղղակի հիմնավոր չեն: 

● Ի խախտումն գործող կարգի և երկակի չափանիշների կիրառման պայմաններում՝ 

աշխատանքը գնահատվել է զրո միավոր՝ այն հիմնավորմամբ, որ տեքստում առկա են 

անհատականացնող նշաններ։ Մինչդեռ, ինչպես ներկայացվել է հայցվորի կողմից,  

անհատականացնող նշաններ առկա են այլ գրավոր աշխատանքներում ևս, որոնք, 

սակայն, այլ հավակնորդների պարագայում նույն հանձնաժողովի կողմից ենթարկվել են 

ամբողջական ստուգման և գնահատման: Նման իրավիճակը կողմը որակել է որպես 

ակնհայտ խտրական մոտեցում: Հատկանշական է, սակայն, որ հայցվորի աշխատանքում 

միայն մեկ խնդիրն է գնահատվել զրո միավոր։ Այսինքն, գնահատման հանձնաժողովը 

ինքնին շեղվել է ԲԴԽ կողմից սահմանված գնահատման ընթացակարգից: 

 

Այս հայցը դատարանի կողմից մերժվել է այն հիմնավորմամբ, որ Հայցվորի գրավոր 

աշխատանքն ամբողջությամբ զրո միավոր նշանակված չլինելու հանգամանքը չի կարող 

հիմք հանդիսանալ Հայցվորի հայցը` գնահատման հանձնաժողովի ստուգաթերթը, ոչ 

իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասով, բավարարելու համար։ Թեև գրավոր քննության 

արդյունքում Հայցվորի կողմից լուծված մեկ այլ խնդրի համար Հայցվորին նշանակվել է x 

միավոր, մինչդեռ, վերոնշյալ պայմաններում, վերջինիս գրավոր աշխատանքն 

ամբողջությամբ ենթակա էր նշանակման զրո միավոր, սակայն այդ հանգամանքի հիման 

վրա հայցը` գնահատման հանձնաժողովի ստուգաթերթը ոչ իրավաչափ ճանաչելու 

պահանջի մասով բավարարելը ուղղակի նշանակություն և ազդեցություն չի ունենա 

                                                
18 Տե´ս թիվ ՎԴ/11508/05/18 վարչական գործը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809928455
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Հայցվորի պաշտպանվող իրավունքների և ազատությունների վրա և չի ապահովի 

Հայցվորի խախտված իրավունքների վերականգնումը19: 

Դատարանը նաև գտել է, որ հայցվորի նշած այլ ընթացակարգային սխալները որոշիչ 

չեն և չեն խախտում Հայցվորի հիմնական իրավունքները և չեն կարող հիմք հանդիսանալ 

հայցը բավարարելու համար, ուստի այդ փաստարկի գնահատման դատավարական 

անհրաժեշտությունը բացակայում է՝ հաշվի առնելով, որ Հայցվորի գրավոր աշխատանքը, 

վերոնշյալ հիմնավորումերով, ամբողջությամբ էր ենթակա զրո միավոր գնահատման։ 

Վճիռը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով, վերաքննիչ դատարանը մերժել է 

ներկայացված բողոքը։ 

Որակավորման քննությունների բանավոր փուլի և դրա արդյունքների ամփոփման 

հետ կապված վեճեր. 

 

Դիտարկված գործերից 5-ով վիճարկման առարկա են հանդիսացել որակավորման 

քննության բանավոր փուլի արդյունքները։  

 

Հայցով բարձրացված խնդիրներ 

 

Դիտարկված գործերով արձանագրվել է ԲԴԽ կազմի ոչ լրիվության և օրենսդրական 

կարգավորումների բացի խնդիր:  

Մասնավորապես,  թիվ ՎԴ/4340/05/19 վարչական գործով հայցվորի կողմից 

դատարան ներկայացված պնդումների համաձայն՝ ԲԴԽ-ն կազմված է տասն անդամից՝ 

դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված հինգ դատավորից և ՀՀ ազգային 

ժողովի կողմից ընտրված հինգ իրավաբան գիտնականներից և այլ հեղինակավոր 

իրավաբաններից: Խորհրդի անդամների հավասար և հստակ թվի սահմանումը միտված է 

հավասարակշռելու դրա իրավասությանը վերապահված հարցերի լուծմումը, դատավոր և 

ոչ դատավոր անդամների կարծիքների ու տեսակետների բազմազանությունը:  

Գործող իրավակարգավորումների պայմաններում ստացվում է, որ հավակնորդների 

ցուցակում ընդգրկվելու համար հավակնորդը պետք է ստանա ԲԴԽ անդամներից 

առնվազն վեց ձայն: Սակայն վեց ձայնի անհրաժեշտությունը, Խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը ապահովելու իմաստով, կիրառելի է 

բացառապես այն դեպքերում, երբ խորհրդի կազմն ամբողջությամբ համալրված է, և 

քվեարկության պահին՝ անկախ անդամի մասնակցության հանգամանքից, անդամների 

թիվը տասն է: Այլ հարց է, երբ խորհրդի կազմն ամբողջությամբ համալրված չէ, և Խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թիվը ոչ թե տասն է, այլ ութը: Հայցվորի պնդմամբ, տվյալ 

դեպքում ‹‹Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք›› ՀՀ սահմանադրական 

օրենքի ‹‹Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ›› և ‹‹Խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսից ավելի›› բառակապակցությունները 

ենթադրում են այնպիսի մեկնաբանություն, որի համաձայն՝ ԲԴԽ որոշումներն 

ընդունվում են խորհրդի արդեն իսկ համալրված, գոյություն ունեցող թվակազմի 

                                                
19 Տե´ս թիվ ՎԴ/11581/05/18 վարչական գործը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809934495
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809928533


13 
 

անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: ԲԴԽ անդամի թափուր 

հաստիքին ձայնի իրավունք վերապահելը և դա սույն դեպքում ի սկզբանե հավակնորդի 

դեմ մեկնաբանելը օրենքի կամայական մեկնաբանության արդյունք է։  

 

Կոնկրետ գործով հարցազրույցի փուլի արդյունքների ամփոփիչ քննարկմանը և 

գաղտնի քննությանը մասնակցել են այդ օրվա դրությամբ ԲԴԽ գործող բոլոր ութ 

անդամները, քանի որ նույն օրը ԲԴԽ նախագահը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել 

և իրավունքի ուժով նույն օրվանից նրա լիազորությունները համարվել են դադարած: ԲԴԽ 

ութ անդամներից հինգը քվեարկել են հայցվորի օգտին, իսկ երեքը՝ դեմ: Այնուհետև 

կազմվել է համապատասխան ակտ, որով ամփոփվել են հարցազրույցի փուլի 

արդյունքները, և ըստ որի՝ հայցվորը համարվել է հարցազրույցի փուլը չհաղթահարած: 

Արդյունքում, ակնհայտ անհավասար պայմաններ են ստեղծվում այն հավակնորդների 

միջև, ովքեր հարցազրույցի են մասնակցում մի դեպքում՝ խորհրդի բոլոր տասն 

անդամների, մյուս դեպքում՝ չհամալրված կազմի՝ ութ անդամների մասնակցությամբ, 

քանի որ առաջին դեպքում անցնելու համար անհրաժեշտ է ձայների վաթսուն տոկոսը, 

իսկ երկրորդ դեպքում՝ յոթանասունհինգ տոկոսը: 

 

Գործի դատական քննության ընթացքում դատարանի կողմից քննարկման առարկա է 

դարձվել ԲԴԽ «ընդհանուր թիվ» եզրույթը՝ շեշտադրելով դրա մեկնաբանման 

անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Խորհրդի կազմում 10 անդամի 

պարտադիր ներկայության օրենսդրական սահմանման և պրակտիկայում դրա 

չապահովման դեպքում, հայցվոր կողմը չպետք է կրի բացասական հետևանքները: 

Վճռով հայցը մերժվել է դատարանի այն հիմնավորմամբ, որ ‹‹Հայաստանի 

Հանրապետության դատական օրենսգիրք›› ՀՀ սահմանադրական օրենքում բացակայում է 

‹‹խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվ›› հասկացության կոնկրետ սահմանումը և դրա 

տառացի մեկնաբանությունը սույն գործով վիճելի իրավական հարցի պատասխանը չի 

տալիս՝ ուստի նորմը պետք է մեկնաբանել՝ ելնելով այն ընդունելիս օրենսդրի 

նպատակներից, ամբողջ հոդվածի, գլխի համատեքստից։ Մասնավորաապես Դատարանը 

գտել է, որ ‹‹(…) Նախ, ․․․ օրենսդիրն օգտագործել է ‹‹խորհրդի անդամների ընդհանուր 

թիվ›› եզրույթը, այլ ոչ թե ‹‹խորհրդի անդամների փաստացի թիվ›› եզրույթը: Հաջորդիվ 

Դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը ‹‹Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգիրք›› ՀՀ սահմանադրական օրենքի 15-րդ գլխում կիրառել է նաև ‹‹քվեարկությանը 

մասնակցած Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ›› եզրույթը, ինչը նշանակում է, 

որ բոլոր այն դեպքերում, երբ օրենսդիրը ցանկացել է Բարձրագույն դատական խորհրդի 

անդամների ձայների հաշվարկման համար որպես ելակետ ընդունվող խորհրդի 

անդամների ընդհանուր՝ օրենքով սահմանված թվից բացառություն սահմանել, ապա 

կիրառվել են ավելի կոնկրետ և հստակ ձևակերպումներ, որոնք միանշանակորեն վկայում 

են ձայների հաշվարկման այլ մեխանիզմի մասին: Նույն տրամաբանությամբ, օրենսդիրը 

զրկված չէր կիրառելու օրինակ` ‹‹խորհրդի անդամների փաստացի թիվ›› եզրույթը և 

դատելով ‹‹Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք›› ՀՀ սահմանադրական 

օրենքի 15-րդ գլխի ընդհանուր համատեքստից՝ խորհրդի անդամների փաստացի թիվը 
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նկատի ունենալու դեպքում օրենսդիրը հստակորեն կսահմաներ հենց այդպիսի 

ձևակերպում››20: Տվյալ գործով կայացված վճիռը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով։  

 

● Որակավորման բանավոր փուլին առնչվող մեկ այլ հայցի փաստական հիմքերը 

վերաբերել են հավակնորդի նկատմամբ ԲԴԽ անդամի կանխակալությանը:  

Մասնավորապես, հայցվորը գտել է, որ Դատական օրենսգրքի 88-րդ հոդվածը 

կարգավորում է ինքնաբացարկի հարցը, ուստի եթե բանավոր քննության ընթացքում ԲԴԽ 

անդամներից թեկուզ և մեկի հետ կապված կասկած է առկա, անհրաժեշտ է  անվավեր 

ճանաչել քննության արդյունքների ամփոփումը։  

Գործով վարույթը կարճվել  է հայցից հրաժարվելու հիմքով21։  

 

Ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված՝ Սնանկության դատարանում  

դատավորների նշանակումներին վերաբերող վեճեր  

 
Դիտարկվել են ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված՝ սնանկության 

դատարանում դատավորների նշանակումների վերաբերյալ 6 դատական գործեր: 

Սնանկության դատարանի դատավորների նշանակում և դատարանի նախագահի 

ընտրությանն առնչվող վեճեր 

 
Երկու գործերի շրջանակներում հայցվորները դիմել են ՀՀ վարչական դատարան՝ 

վիճարկելով ԲԴԽ որոշումները՝ ՀՀ սնանկության դատարանի դատավորներ նշանակելու 

և սնանկության դատարանի նախագահի թեկնածություն առաջարկելու վերաբերյալ։ 

Այսպես, դեռևս 2018 թվականի օգոստոսի 6-ին ԲԴԽ-ն դռնփակ նիստով քննարկել է 

սնանկության դատարանում դատավորի պաշտոնում նշանակելու նպատակով 

սնանկության դատարան տեղափոխվելու դիմում ներկայացրած ընդհանուր 

իրավասության քաղաքացիական մասնագիտացման դատավորների թեկնածությունները: 

Հետագայում խորհրդի որոշմամբ Հանրապետության նախագահին առաջարկվել և 

վերջինիս կողմից հաստատվել են թվով 12 դատավորների թեկնածությունները: Այդ 

ցանկում բացակայել են դատարան դիմած հայցվորների անունները: 

23.11.2018 թվականին ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդը նաև կայացրել է  

«Սնանկության դատարանի նախագահ նշանակելու համար Գարիկ Ավագյանի 

թեկնածությունն առաջարկելու վերաբերյալ» ԲԴԽ-51-Ո-142/2018 որոշումը։  

Դատարանի որոշմամբ նշված 2 պահանջներն առանձնացվել և քննվել են երկու 

տարբեր գործերի շրջանակներում22։  

 

Սնանկության դատարանի նախագահ նշանակելու համար երրորդ անձի 

թեկնածությունն առաջարկելու վերաբերյալ գործով վարույթը Դատարանի կողմից 
                                                
20Տե´ս թիվ ՎԴ/4340/05/19 վարչական գործը: 
21 Տե´ս թիվ ՎԴ/5669/05/19 վարչական գործը: 
22 Տե՛ս թիվ ՎԴ/11712/05/18, ՎԴ/8512/05/18 վարչական գործերը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809934495
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809935893
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809928678
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կարճվել է այն հիմնավորմամբ, որ հայցադիմում են ներկայացրել ակնհայտ դրա 

իրավունքը չունեցող անձինք։  

 

Դատարանը գտել է, որ «․․․հաշվի առնելով հայցվորների՝ սնանկության դատարանի 

դատավորներ չլինելու հանգամանքը, ․․․ տվյալ դեպքում հայցվորների կողմից 

վիճարկվող՝ ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի «Սնանկության դատարանի նախագահ 

նշանակելու համար Գարիկ Ավագյանի թեկնածությունն առաջարկելու վերաբերյալ» 

23.11.2018 թվականի ԲԴԽ-51-Ո-142/2018 որոշմամբ վերջիններիս որևէ իրական՝ «ռեալ» 

իրավունք չի խախտվել ․․․ ինչն իր հերթին նշանակում է, որ հայցվորները … ԲԴԽ-51-Ո-

142/2018 որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասով հայցադիմում ներկայացնելու 

իրավունք ակնհայտորեն չունեն ․․․»23։ 

Նշված որոշումը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով։ Վերաքննիչ դատարանը 

գտել է, որ « ․․․ անձն իր դատական պաշտպանության հիմնարար իրավունքն իրացնելիս 

ազատ է ինքնուրույն որոշելու` իր կողմից դատարան ներկայացված հայցային 

պահանջներից որոնք են հիմնական, իսկ որոնք` ածանցյալ, այսինքն` ներկայացված 

պահանջների` միմյանցից որպես հիմնական և ածանցյալ տարանջատման և 

ձևակերպման սուբյեկտիվ իրավունքը բոլոր դեպքերում պատկանում է հայցվորին ...»։ 

Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ գործով առկա չի եղել որևէ փաստարկ, որ 

23.11.2018 թվականի որոշման անվավերության պահանջն ընդունվել է վարույթ` որպես 

ինքնուրույն պահանջ, հետևաբար Վարչական դատարանի կողմից այն չէր կարող 

առանձնացվել հիմնական պահանջից և այդ մասով գործի վարույթը չէր կարող կարճվել` 

հիմնական պահանջին չառնչվող հիմքով` նկատի ունենալով, որ ինքնուրույն պահանջ 

չհանդիսանալու պատճառաբանությամբ այն որևէ հիմքով, այդ թվում` շահագրգիռ անձ 

չհանդիսանալու, քննարկման ենթակա չէր: 

Այս կապակցությամբ Վերաքննիչ դատարանն անհիմն է համարել ՀՀ վարչական 

դատարանի եզրահանգումն առ այն, որ, իր կարծիքով, պահանջի իրավունքն 

ակնհայտորեն չունեցող անձի կողմից այն ներկայացնելու հանգամանքը վերաբերում է 

նաև ածանցյալ պահանջներին, քանի որ, Վերաքննիչ դատարանի կարծիքով, եթե 

հիմնական պահանջն ընդունվել է վարույթ և դիտարկվել որպես պահանջի իրավունք 

ունեցող անձի կողմից ներկայացված հայցապահանջ, ապա այս պարագայում որպես 

ածանցյալ ներկայացված և ընդունված պահանջը կամ չպետք է ընդունվեր վարույթ կամ էլ 

ընդունվելու պարագայում լուծվեր վերջնական դատական ակտով հիմնական պահանջի 

լուծմանը համապատասխան: Վարչական դատարանի որոշումը բեկանվել և գործն 

ուղարկվել է նոր քննության։  

Սակայն նոր քննության ընթացքում գործով վարույթը կարճվել է արդեն վեճն ըստ 

էության սպառվելու հիմքով՝ նկատի ունենալով, որ մեկ այլ վարչական գործով հիմնական 

պահանջը հայցվորների կողմից ներկայացված միջնորդության հիման վրա Դատարանի 

որոշմամբ կարճվել է, և քանի որ սույն գործով պահանջը հանդիսանում է ածանցյալ 

պահանջ, ուստի ածանցյալ պահանջը ևս ենթակա է կարճման: 

 

 

                                                
23 Տե՛ս թիվ  ՎԴ/11712/05/18 վարչական գործով Դատարանի որոշումը։ 
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Դատավորների տեղափոխումների հետ կապված վեճեր․ 

 

Այս խումբ գործերով բարձրացվել են ԲԴԽ կողմից կայացված որոշման 

պատճառաբանված և որոշակի չլինելու հանգամանքը: Առանձին դեպքում բարձրացվել է 

նաև ԲԴԽ կողմից խտրականության ու կամայականությունների դրսևորման 

հանգամանքը: 

 

● Այսպես, դիտարկված գործերից մեկով վիճարկման առարկա է հանդիսացել մեկ 

այլ դատավորի՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 

նշանակելու մասին որոշումը, ինչպես նաև Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 

դատարանում քաղաքացիական մասնագիտացման դատավորի թափուր տեղի 

առկայության կամ առաջանալու դեպքում այդ դատարանի դատավորի պաշտոնում 

նշանակվելու հայցվորի իրավունքի հետ կապված իրավահարաբերության ճանաչումը։ 

 

 ԲԴԽ կողմից գաղտնի քվեարկությամբ կայացվող որոշումներ․ 

«Հայաստանի հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 

119-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝  Առաջին ատյանի դատարանի դատավորի 

թափուր պաշտոնում առաջին ատյանի այլ դատարանի դատավոր նշանակելու 

վերաբերյալ Բարձրագույն դատական խորհուրդն անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն։ 

 

Դատարանի կողմից քննարկվել է նաև ԲԴԽ կողմից գաղտնի քվեարկությամբ 

կայացվող որոշումների խնդիրը՝ մասնավորապես շեշտադրում կատարելով այն հարցի 

վրա, թե արդյոք ԲԴԽ-ի կողմից դատավորների թեկնածուների ընտրության անցկացումը՝ 

գաղտնի, փակ և առանց պատճառաբանության չի խոչընդոտում անձին՝ դիմելու 

արդյունավետ դատական պաշտպանության, և արդյոք հնարավոր է նման 

ընթացակարգով կայացված որոշումը արդյունավետ բողոքարկման առարկա դարձնել: 

Դատարանը հարցի կապակցությամբ եզրահանգել է, որ առկա է 

սահմանադրականության խնդիր:  

Սույն գործով վարույթը, սակայն, կարճվել  է հայցից հրաժարվելու հիմքով24։  

Հարկ է շեշտել, որ նշված գործով ի սկզբանե Հայցվորը ներկայացրել է մեկ այլ 

դատավորի՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 

նշանակելու մասին որոշումն անվավեր ճանաչելու և իր թեկնածությունը դատավորի 

թափուր պաշտոնում նշանակելուն պարտավորեցնելու պահանջ։  

Այլ դատավորի՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր 

նշանակելու մասին որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասով գործի վարույթը 

կարճվել է ավելի վաղ այն հիմնավորմամբ, որ մեկ այլ դատավորի նշանակումը որևէ 

առնչություն չունի հայցվորի թեկնածության մերժման հետ, քանի որ ի սկզբանե եղել է 

երկու թափուր հաստիք։ 

 

                                                
24 Տե´ս թիվ ՎԴ/1731/05/19 վարչական գործը:  
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Երկու այլ գործերի (տարբեր հայցատեսակների) շրջանակներում քննության առարկա 

է դարձել դատավորին այլ մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան տեղափոխելու 

մասին դիմումը ԲԴԽ կողմից մերժելու մասին որոշումը։ 

● Այսպես՝ Դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ բացառիկ 

հիմքերի, ներառյալ՝ պաշտոնավարմանը խոչընդոտող ընտանեկան, անձնական բնույթի 

հանգամանքների առկայության դեպքերում առաջին ատյանի դատավորն իրավունք ունի 

սույն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով սահմանված հերթից դուրս դիմելու Բարձրագույն 

դատական խորհուրդ՝ խնդրելով իրեն նշանակել մեկ այլ առաջին ատյանի դատարանի 

դատավորի պաշտոնում:  

Հայցվորը ԲԴԽ որոշմամբ տեղափոխվել էր Շիրակի մարզի ընդհանուր 

իրավասության դատարան, դիմել է ԲԴԽ՝ խնդրելով իրեն տեղափոխել Արարատի և 

Վայոց ձորի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ և նախկինում պաշտոնավորել 

է, և որտեղ դիմումը ներկայացնելու պահին առկա է եղել թափուր պաշտոն։ Որպես  

հիմնավորում  նշել է, որ իր բնակության վայրից և ընտանիքից տևական ժամանակով 

բացակայելը կխոչընդոտի երեխայի ուսման, դաստիարակության հետ կապված 

վերահսկողություն իրականացնելուն: Որպես հիմնավորում է ներկայացվել նաև այն 

հանգամանքը, որ Շիրակի մարզի դատարանը միջին ծանրաբեռնվածության է, իսկ 

Արարատի և Վայոց Ձորի դատարան իր գործուղման ընթացքում հայցվորի կողմից 

վարույթ են ընդունվել մի շարք քրեական գործեր, որոնց մի մասը գտնվել է ընթացիկ 

քննության փուլում: 

Հարկ է նշել, սակայն, որ սույն գործերը նույնպես կարճվել են՝ հայցից հրաժարվելու 

հիմքով25: 

● Դատարան ներկայացված մեկ հայցադիմում ներկայացվել է  հետևյալ հիմքով․  

ՀՀ դատական օրենսգրքի  115-րդ և 116-րդ հոդվածները կարգավորում են Առաջին 

ատյանի դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար Հանրապետության նախագահի 

նշանակմանն առաջարկելու նպատակով թեկնածու ընտրելու կարգը, Առաջին ատյանի 

դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջարկություն ստացած թեկնածուի 

կողմից առաջարկությունն ընդունելու կարգը և չընդունելու հետևանքները։ 

Ըստ կարգավորումների՝ ՀՀ դատական օրենսգիրքը նախատեսել է Առաջին ատյանի 

դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղերի համալրման իմպերատիվ կարգ, այն 

է՝ ներկայացվում է համապատասխան առաջարկություն դատավորի թեկնածուին և 

թեկնածուի կողմից տրվում է համաձայնություն (անհամաձայնություն) կամ չի տրվում 

համաձայնություն: 

Կարգի պրակտիկ կիրառելիության դիտարկումը ցույց է տալիս, որ ԲԴԽ-ն առանձին 

որոշմամբ սահմանել է26, որ Առաջին ատյանի տարբեր դատարաններում թափուր տեղերի 

լրացման գործընթացը պատշաճ ժամկետներում իրականացնելու և դատարանների 

բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով ԲԴԽ կարող է հրավիրել տվյալ 

մասնագիտացման գծով հավակնորդների ցուցակում ընդգրկված բոլոր թեկնածուներին և 

առաջարկել կամավորության սկզբունքով կատարել ընտրություն: Նույն տեղի համար 

մեկից ավելի ցանկություն հայտնողներից կառաջադրվի այն թեկնածուն, ով ունի 

                                                
25 Տե՛ս թիվ ՎԴ/3152/05/19 և ՎԴ/3168/05/19 վարչական գործերը: 
26 http://old.court.am/arm/top/bdx/decisions/%D4%B2%D4%B4%D4%BD-43-%D5%88-122.pdf 

http://old.court.am/arm/top/bdx/decisions/%D4%B2%D4%B4%D4%BD-43-%D5%88-122.pdf
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հանրագումարային ավելի բարձր միավոր: Եթե որևէ թեկնածու առաջարկությունները չի 

ընդունում, ապա առաջարկություններն արվում են ավելի վաղ առաջացած թափուր տեղի 

համար՝ Դատական օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի կիրառմամբ: 

Հատկանշական է, սակայն, այն, որ գործունեության նման կարգ ու 

իրավասությունների շրջանակ ԲԴԽ-ին տրված չէ: Ուստի ԲԴԽ կողմից նման 

ընթացակարգի սահմանումը հակասում է Դատական օրենսգրքի տրամաբանությանը և 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

ակտին ներկայացվող պահանջներին: 

Դատավորների առաջխաղացմանն առնչվող վեճեր 

 

Չնայած դատավորների առաջխաղացման հարցի կապակցությամբ դիտարկվել է մեկ 

գործ՝ ՀՀ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար 

առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակները կազմելու, 

հաստատելու և դատավորներին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ 

որոշումները վիճարկելու վերաբերյալ, այնուհանդերձ դուրս են բերվել Հայցվորների 

կողմից բարձրացված` գործընթացին առնչվող որոշ խնդիրներ.  

● ԲԴԽ կողմից ինչպես առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուներին, 

այնպես էլ հանրությանը չեն բացահայտվել այն արժանիքները, որոնք ունեն ընտրված 

թեկնածուները և չունեն մյուս թեկնածուները: Թեկնածուների ընտրության ձևը 

թափանցիկ չէ և հակասում է միջազգային չափորոշիչներին:  

● ԲԴԽ-ն գիտական աստիճան ունեցող անձանց՝ օրենքով չնախատեսված 

նախապատվություն է տվել, որի մասին վկայում է ԲԴԽ միայն գիտական աստիճան 

ունեցող անձանցով ցուցակը համալրելու որոշումը: Բացի այդ, ինչպես վճռաբեկ 

դատարանի, այնպես էլ վերաքննիչ դատարանի դատավորների թափուր տեղերի 

համալրման գործընթացը պետք է իրականացվեր՝ ապահովելով գենդերային 

հավասարակշռությունը և բացառելով խտրական վերաբերմունքը ի ապահովումն 

միջազգային չափորոշիչների, որը հաշվի չի առնվել: 

Նշված գործով Դատարանը մերժել է հայցը՝ գտնելով, որ գործով բացակայում է 

Հայցվորի իրավական շահը, մասնավորապես Հայցվորի կողմից ներկայացված` 

որոշումները մասնակի վերացնելու պահանջները չեն կարող ուղղված լինել խախտված 

իրավունքների վերականգնմանը, այսինքն` նշված պահանջների հնարավոր 

բավարարման պայմաններում ուղղակիորեն չեն առաջանալու Հայցվորի` 

առաջխաղացման ցուցակում ներառվելու իրավական հետևանքները: Վճռի դեմ 

ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք27։ 

 

 

 

  

                                                
27 Տե՛ս թիվ ՎԴ/8931/05/18 վարչական գործը: 

http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809931680
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ստորև ներկայացվում են առաջարկություններ դատական կարգով բողոքարկման 

առարկա դարձած ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությանն առնչվող 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Մասնավորապես, 

● Հստակ կարգավորել դատավորների թեկնածուների հավակնորդների 

որակավորման ստուգման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի կողմից 

արդյունքների նվազեցման կարգն ու սանդղակը,  

● Սահմանել գնահատման հանձնաժողովի կողմից գրավոր քննության 

գնահատականը և դրա նվազեցումը հիմնավորելու պահանջ, նախատեսել գնահատման 

հիմնավոր և կանխատեսելի չափանիշներ, 

● Պրակտիկայում ապահովել գրավոր քննության արդյունքների՝ գնահատման 

հանձնաժողովի անդամների կողմից անհատապես լրացված ստուգաթերթերը 

տրամադրումը թեկնածուներին, 

● Հստակեցնել գրավոր քննության աշխատանքներում անհատականացնող նշանի 

սահմանումը՝ նախատեսելով առավել իրատեսական և կանխատեսելի կարգավորումներ, 

●  Օրենսդրությամբ կարգավորել ԲԴԽ կողմից որոշումների կայացման կարգը 

անդամների ոչ ամբողջական կազմով գործելու պայմաններում,   

● Պրակտիկայում ապահովել դատավորների նշանակման և առաջխաղացման 

գործընթացում ԲԴԽ կողմից բացառապես օրենքով վերապահված լիազորությունների 

իրականացումը, 

● Նման դեպքերում սահմանել գործերի քննության արագացված կարգ, որպեսզի 

հայցի բավարարման դեպքում հայցվոր հավակնորդը հասցնի մասնակցել որակավորման 

քննության բանավոր փուլին` հաշվի առնելով նաև, որ վիճարկման հայցով հայցի 

ապահովում ներկայացնելու հնարավորություն հայցվորները չունեն, 

● Նախատեսել հստակ օրենսդրական կարգավորում որակավորման քննությունների 

արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ ներկայացված հայցերի բավարարման դեպքում 

հետագա ուսումնառության կազմակերպման վերաբերյալ, 

● ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով ապահովել դռնփակ կարգով քննված 

գործերով կայացված վճիռների հրապարակման սկզբունքը: 

 


