
Հայաստանի մեծարգո նախագահ 
Հարգելի գործընկերներ 
 
Այսօր մենք գտնվում ենք ժամանակային այնպիսի հատվածում, երբ կարող ենք 
ամփոփել դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ փուլի առաջին 
արդյունքները։ Միաժամանակ, ունենք պարտականություն հետադարձ հայացք 
նետելու անցած մեկ  -  մեկուկես տարվան և փորձել գնահատել մեր բոլորիս 
համատեղ ջանքերն ու աշխատանքի արդյունքը։  
Եվ այսպիսով, ինչ է հաջողվել մեզ անել այս ժամանակահատվածում, ինչ 
նվաճումներ ունենք, ինչը չի հաջողվել և ինչը պիտի լինի հետագա 
քննարկումների և շարունակվելիք բարեփոխումների առարկա։ 
 
Բարեփոխումների որակական նոր փուլը սկզբնավորվում է 2005 թվականի 
սահմանադրական փոփոխություններով, որոնք վերաբերվեցին նաև դատական 
իշխանության կազմակերպման և գործունեության հիմնարար սկզբունքներին և 
պիտի իրենց մարմնավորումը ստանային առաջիկայում ընդունվելիք 
օրենսդրական ակտերում։ 
Օրենսդրական դաշտի նման մեծածավալ փոփոխությունները պահանջում էին 
մեծ ժամանակային ռեսուրս, սակայն մենք փաստացի ունեինք ընդամենը մեկ 
տարի ժամանակ դրանք մշակելու և ընդունելու համար։ Չմոռանանք, որ նման 
կարևոր օրենքներ և օրենսգրքեր մշակելն անհնար էր առանց լուրջ 
հետազոտությունների և միջազգային փորձի ուսումնասիրման։   
Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ այդ ծանր աշխատանքն արդեն 
պատմություն է և մեզ հաջողվել է Սահմանադրությամբ նախանշված 
ժամկետներում ձևավորել որակյալ և առաջադեմ օրենսդրական դաշտ։ 
Մեր համակարգի գերակա մասնակցությամբ մշակվել է այնպիսի մի ունիկալ 
փաստաթուղթ, ինչպիսին է Դատական օրենսգրքը։ Ի դեպ, որոշ Եվրոպական 
երկրներ, լրջորեն հետաքրքրված են մեր օրենսդրական փորձով և վստահ եմ՝ 
շատ հարցերում ընդօրինակելու են մեզ։ 
Մեր ակտիվ մասնակցությամբ մշակվել է նաև Հայաստանում առաջին անգամ 
ընդունված Վարչական դատավարության օրենսգիրքը, որն առաջադեմ 
դատավարական օրենք է և  ապահովելու է նորաստեղծ վարչական դատարանի 
գործունեությունը։ Ի նկատի ունենալով նաև այս դատարանի կազմի որակական 
մակարդակը, կարող եմ վստահաբար ասել, որ վարչական դատարանի 
գործունեությունը կնպաստի պետական մարմինների կողմից իրականացվող 
վարչական վարույթում օրինականության ամրապնդմանը և քաղաքացիների ու 
մասնավոր այլ սուբյեկտների իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը։ 
 
Ամբողջովին մեր ուժերով մշակվել են «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքը, քաղաքացիական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի 
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հիմնարար փոփոխությունները։ Այս օրենքները պետք է ապահովեն դատական 
նոր համակարգի բնականոն գործունեությունը 2008 թվականի հունվարի մեկից։  
Այստեղ անհնար է չհիշատակել Հանրապետության Նախագահի մեծ 
աջակցությունը և անձնական շահագրգիռ մասնակցությունն այս 
գործընթացներին, առանց ինչի նման արդյունքը երաշխավորված չէր լինի։  
Թեև այսօր Հայաստանն ունի եվրոպական չափանիշներին բավարարող 
օրենսդրական բազա, սա չի նշանակում, որ օրենսդրությունն այս ոլորտը այլևս 
չպետք է զարգանա։ Ավելին, գտնում եմ, որ մենք այսօր արդեն պիտի մտածենք 
հետագա սահմանադրական և օրենսդրական բարեփոխումների մասին։ 
Մասնավորապես, արդեն հասունացած է Գերագույն դատարանի վերստեղծման 
գաղափարը, քանզի Վճռաբեկ դատարանն իր լիազորություններով և 
սահմանադրական կարգավիճակով չի համապատասխանում իր անվանը։ 
Ավելին, նրա սահմանադրական կարգավիճակին չի համապատասխանում նաև 
կազմավորման կարգը։ Հակառակ պարագայում ստեղծվում է սահմանադրական 
դիսբալանս, քանի որ ասենք, միևնույն սահմանադրական կարգավիճակ 
ունեցող այլ մարմինը` Սահմանադրական դատարանը, կազմավորվում է ավելի 
բարդ ընթացակարգով։ 
Գտնում եմ, որ էական փոփոխությունների պետք է ենթարկվի նաև դատավորի 
կարգապահական պատասխանատվության ընթացակարգը, դրանով իսկ 
առավել ամրապնդելով արդարադատություն իրականացնելիս, կրկնում եմ` 
արդարադատություն իրականացնելիս, դատավորի անկախությունը։  
Սակայն սա դեռևս ապագայի խնդիր է։ 
 
Անցած երկու ամիսների ընթացքում արդարադատության խորհրդի 
առաջարկությամբ Հանրապետության Նախագահի կողմից ձևավորվեցին 
դատական օրենսգրքով նախատեսված բոլոր նոր դատարանները, էական 
կադրային բարեփոխումների ենթարկվեցին վերաքննիչ դատարանները, 
առաջին ատյանի առանձին դատարաններ։  
Դատական համակարգը համալրեցին 38 նորանշանակ դատավորներ, որոնց 
ընտրությունը կատարվեց խիստ չափորոշիչներով, որակյալ և սկզբունքային 
բազմաթիվ կադրեր ստորադաս ատյաններից տեղաշարժվեցին վերադաս 
դատական ատյաններ, մի շարք դատարանների նախագահների թափուր 
պաշտոնները համալրեցին երիտասարդ, սակայն գիտակ և հեղինակություն 
վայելող անձինք։ Պիտի գոհունակությամբ նշեմ, որ այս նշանակումները 
կադրային լուրջ պոտենցիալով հագեցրին նորաստեղծ մասնագիտացված 
դատարանները, ինչը էականորեն ազդելու է արդարադատության որակի վրա։ 
Խորին շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել Հանրապետության Նախագահին 
կադրային խնդիրներում նման օբյեկտիվության և բարձր չափանիշների 
ամրապնդման գործում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ 
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Միակ մեր թերացումը թերևս կայացել է նրանում, որ արդյունքում դատական 
համակարգում գենդերային բալանսի լուրջ խախտում ունենք /կանայք 
դատական կորպուսում կազմում են ընդամնեը 22%/։ Կարծում եմ, պարոն 
Նախագահ մենք այդ թերությունը մոտ ապագայում կարող ենք ուղղել։ 
 
Ձևավորվել է նոր դատական համակարգի գործունեության 
նյութատեխնիկական բազան։ 
Բոլոր նորաստեղծ և գործող դատարաններն ապահովված են շենքային 
պայմաններով, աշխատակազմերով, աշխատանքային գույքով և անհրաժեշտ 
գրասենյակային պարագաներով։ 
Այսօրվա դրությամբ, 13 դատական շենքեր վերակառուցված կամ 
վերանորոգված են Համաշխարհային բանկի վարկի և պետական բյուջեի 
միջոցներով, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում նույն աղբյուրներով 
պլանավորում ենք ևս 33 դատական շենքերի վերակառուցումը և շահագործումը։ 
Այստեղ հարկ եմ համարում ընդգծել Վճռաբեկ դատարանի նոր շենքի 
շինարարության մասին, որը նախատեսում ենք սկսել գալիք տարում։ 
Նախագծային աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում։ 
 
Անցած ժամանակահատվածում մենք ձևավորեցինք դատական իշխանության 
բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված պետական ծառայության 
ինքնուրույն համակարգ` դատական դեպարտամենտը։ Սա նպատակ ուներ 
առավել արդյունավետ դարձնել դատարանների բյուջետային, ֆինանսական և 
այլ ապահովումը, և միաժամանակ դատավորներին և դատարանների 
նախագահներին զերծ պահել արդարադատության գործառույթի հետ 
առնչություն չունեցող ոչ մասնագիտական, կազմակերպական 
գործունեությունից։ Դատական դեպարտամենտում ծառայողների թիվն այսօր 
կազմում է 582, 2008 թվականից կունենանք 1019 դատական ծառայող։  
Կարող եմ արձանագրել, որ Պետական այս ծառայությունն արդեն կայացել է, 
ինչի ակնառու վկայությունը կայանում է նրանում, որ եթե 2005 թվականին  
դատական իշխանության բյուջեն կազմում էր 1,4 մլրդ դրամ, ապա 2007 
թվականին այն արդեն 3,1 մլրդ դրամ էր, իսկ 2008 թվականին` 4,3 մլրդ, ինչը 
համապատասխանաբար կազմում է պետական բյուջեի 0,55 %-ը և 0,52  %-ը։  
Սա իհարկե մեզ առիթ չի տալիս հանգստանալու, քանի որ մեզ հաջողվել է 
ստանալ միայն անհրաժեշտ նվազագույնը։ Մասնավորապես, Եվրոպական 
առանձին երկրներում դատական համակարգերի բյուջեն պետական բյուջեում 
կազմում է` Ֆրանսիայում` 1,65%, Ֆինլանդիայում 1,7%, Շվեդիայում` 1,9%, 
Սլովակիայում` 1,05%։ 
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Այստեղ ավելորդ չէ խոսել նաև դատավորների աշխատավարձի ռեֆորմի 
անհրաժեշտության մասին, որը մենք դիտում ենք կոռուպցիայի ծավալների 
նվազման թեև ոչ ամենակարևոր, սակայն կարևոր նախադրյալներից մեկը։ 
 
Գալիք տարվա սկզբին մենք կձևավորենք դատական կարգադրիչների 
ծառայությունը, որը  կապահովի հասարակական կարգի պահպանումը, 
դատավորի և դատավարության մասնակիցների անվտանգությունը դատական 
նիստերի ընթացքում և դատարանների տարածքում, դատական շենքերի և 
գույքի պահպանությունը։ Մշակված է այս ծառայության գործունեության 
իրավական և կանոնակարգային բազան, այս ծառայության ծառայողների 
համազգեստի և ծառայություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հատուկ 
միջոցների հարցը։ Ծառայության թվակազմը նախատեսված է 809 ծառայող։ 
 
Արդեն գրեթե մեկուկես տարի է, ինչ մենք ունենք կայացած դատական դպրոց։  
Ինչպես գիտեք, այս կառույցն իրականացնում է երկու կարևոր գործառույթ` 
դատավորների պարբերական կրթումն ու վերապատրաստումը և 
դատավորների թեկնածուների ուսուցումը։ Այս տարի կազմակերպվեց 
դատական դպրոցի առաջին ընդունելությունը, որի արդյունքում 
Հանրապետության Նախագահը հաստատեց դատավորների թեկնածուների 
ցուցակը։ Առաջին շրջանավարտները մենք կունենանք գալիք տարվա հուլիսին, 
և դատական կորպուսն այլևս կհամալրեն միայն պատրաստված և 
արհեստավարժ կադրեր։  
Դատավորների պարբերական ուսուցումն արդեն կայացած համակարգ է, որը 
մենք կատարելագործում ենք տարեցտարի։ 
 
Դատական համակարգի գործունեությունն իր արդյունքներն է տվել նաև 
Միջազգային համագործակցության բնագավառում։ Մասնավորապես, գալիք 
տարվա սեպտեմբերին երկարամյա ջանքերի շնորհիվ դատավորների 
միությանը հաջողվեց ապահովել դատավորների միջազգային միության 
տարեկան համագումարի անցկացումը Հայաստանում։ Սեպտեմբերին մենք 
կհյուրընկալենք դատավորներ աշխարհի ավելի քան հիսուն երկրներից, ինչը 
կարևոր եմ համարում նաև Հայաստանի միջազգային հեղինակության 
տեսանկյունից։ Բացի այդ, մենք գալիք տարվա հուլիսին պատրաստվում ենք 
հանդիսավորությամբ նշել վճռաբեկ դատարանի ստեղծման տասնամյակը, որին 
հրավերքներ ենք ուղարկելու մոտ երկու տասնյակ երկրների դատական 
համակարգերի ղեկավարների։ 
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Բայց այնուամենայնիվ, վերջին հաշվով մեր գործունեությունը գնահատվելու է 
ոչ մեր բյուջեի մեծությամբ, ոչ դատական ծառայողների թվով, ոչ էլ դատական 
շենքերի վերակառուցումների ծավալներով։  
Մեր գնահատականը տալու են մեր դատական ակտերով։ 
Այս բնագավառը գտնվում է մեր հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ 
Մեր հիմնական գործիքն այս հարցում դատական նախադեպն է։ Դատական 
նախադեպին իրավունքի ուժ տալով մենք ձգտում ենք ապահովել օրենքի առջև 
քաղաքացիների հավասարությունը և հնարավորինս նվազեցնել դատական 
կամայականությունը։ 
Միևնույն փաստական հանգամանքներ ունեցող գործերը պետք է լուծվեն 
միանման և օրենքի նորմերը դատարանները պետք է մեկնաբանեն նույնանման։ 
Առանց սրա անհնար է ունենալ արագ, արդյունավետ և կանխատեսելի 
արդարադատություն։ 
 
Վճռաբեկ դատարանն այս ուղղությամբ վերջին մեկ տարում բավականին լուրջ 
աշխատանք է տարել, դատավորներն այդ արդյունքը զգում են իրենց ամենօրյա 
աշխատանքում։ Սակայն հունվարից այս գործին լրջորեն պետք է միանան նաև 
վերաքննիչ դատարանները, քանզի նախադեպային իրավունքի ձևավորման 
գործում նրանց դերը պակաս չի լինելու Վճռաբեկ դատարանի դերից։  
Վճռաբեկ դատարանը բոլոր դատավորներից պահանջելու է որակյալ և 
վերադաս դատարանի նախադեպերին համահունչ դատական ակտեր։ 
Հակառակ մոտեցումը միանշանակ բեկանման ենթակա կդարձնի դատական 
ակտերը, իսկ իրավիճակը քննարկման առարկա կդառնա մեր 
համապատասխան կարգապահական մարմիններում։ 
 
Բարեփոխումների երկրորդ փուլի կարևորագույն նվաճումներից է 
արդարադատության խորհրդի ձևափոխումը։ Խորհրդի կազմի փոփոխությունը 
էականորեն բարձրացրեց մարմնի անկախությունը, իսկ դատական օրենսգրքով 
և վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ընթացակարգերը 
կարգապահական պատասխանատվության հարցի առաջ կանգնած 
դատավորին օժտեցին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով 
նախատեսված պաշտպանության բոլոր երաշխիքներով։ Այս առումով մենք 
կատարեցինք միանգամից մի քանի քայլ առաջ։   
 
Սակայն այնուամենայնիվ այն հարցին, թե լիովին անկախ են այսօր 
դատավորները, շատ դժվարությամբ կարելի է պատասխանել այո։ Քանի դեռ 
մեր համակարգում էական գործոն է կոռուպցիան, համակարգը չի կարելի 
անկախ համարել։ Երբեմն մենք պետք է մեզ հարց տանք, արդյոք դատավորի 
անկախությունն անկախությունն է միայն նախարարից, դատախազից կամ 
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գործադիր իշխանության որևէ պաշտոնյայից՞՞՞։ Թե անկախությունըն 
ընկերոջից, բարեկամից, մերձավորից կամ այլ հանգամանքներից՞՞՞։ Եթե 
կարողանանք անկախանալ բոլոր այս հանգամանքներից միաժամանակ, 
այդժամ կարձանագրենք իրական անկախությունը։ Դա առայժմ մեր թույլ կողմն 
է։ 
 
Դրա փայլուն ապացույցներից է նաև այն, որ 2006 թվականին մենք ունեցել ենք 
3038 մեղադրական դատավճիռ և դրանցից ընդամենը 3-ն է արդարացման 
դատավճիռ /0,01%/։ Սա տասն անգամ ավելի քիչ է քան Ռուսաստանում, հինգ 
անգամ ավելի քիչ կան Ուկրաինայում։ Ես չեմ ուզում բերել նույնիսկ որևէ 
Եվրոպական երկրի օրինակ, որտեղ այդ տոկոսը հասնում է մինչև 25-30-ը։ 
Հարգելի գործընկերներ, արդարացման դատավճիռների քանակը 
ինքնանպատակ չէ, սակայն եթե առկա վիճակը բնական ենք համարում, ապա 
կա երկու հնարավոր բացատրություն. կամ մեր նախաքննության մարմիններն 
են տասն անգամ ավելի լավ աշխատում իրենց ռուս գործընկերներից, կամ մեր 
դատարաններն են շատ վատ իրականացնում իրենց գործառույթը։ 
Եզրակացությունը թողնում եմ Ձեզ։ 
 
Դատավորների անկախության ամրապնդման կարևոր գործիք եմ համարում 
դատավորի վարքագծի էթիկական վերահսկողության մարմինների ակտիվ 
գործունեությունը։ Թեև մենք ձևավորել ենք համանուն կառույցներ, սակայն այդ 
մարմինների աշխատանքից դեռևս գոհունակություն չկա։ Այս մարմինները 
պետք է դառնա լրջագույն վերահսկողական գործիքներ, որոնք պետք է 
հսկողության տակ պահեն դատավորների վարքագծի բոլոր կասկածելի 
դրսևորումները։ 
 
Թույլ է նաև հասարակության լուսաբանման, պրոպագանդման գործիքի 
կիրառման մակարդակը, ինչն ուղղակի միջոց է հասարակական վստահության 
վրա ազդելու։ Իսկ այն, որ այդ վստահության մակարդակը դեռ հեռու է ցանկալի 
լինելուց, բոլորս գիտենք։ 
Մեծարգո Նախագահ, 
Ես փորձեցի շատ ընդհանուր ներկայացնել մեր նվաճումները և հետագա 
անելիքները։ Պիտի ասեմ, որ անելիքները շատ են և մեր առջև կանգնած 
խնդիրները` բարդ։ Եվ հետևաբար դրանք լուծելու ճանապարհին մենք 
ակնկալում ենք Ձեր աջակցությունը այնպես, ինչպես դա եղել է անցած 
տարիների ընթացքում։  
Թույլ տվեք մեծարգո պարոն Նախագահ, իմ և իմ գործընկերների անունից 
շնորհավորել Ձեզ գալիք ամանորյա տոնի և սուրբ ծնունդի կապակցությամբ։  


