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ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ1,2, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ2 

1 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2 Գավառի պետական համալսարան 

Հոդվածը վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի (այսու-
հետև՝ ՍԴ) դատավորների ընտրության խնդիրներին։ Ուսումնասի-
րությունը ցույց է տալիս, որ այս հարցում կան չլուծված խնդիրներ, 
ուստի, առաջարկվում է լրացնել ՀՀ Սահմանադրության 166-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասը և նախատեսել, որ իրավասու սուբյեկտները ՍԴ դա-
տավորի մեկ տեղի համար առաջադրում են երկու և ավելի թեկնա-
ծու, 164-րդ հոդվածում սահմանել, որ ՍԴ դատավորները՝ կենսաթո-
շակի անցնելու, ժամկետն ավարտվելու և այլ հնարավոր դեպքերում 
շարունակում են իրենց գործունեությունը մինչև Ազգային ժողովի 
(այսուհետև՝ ԱԺ) կողմից նոր դատավորների ընտրությունը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում՝ լրացում կատարել Սահմանադրության 
138-րդ հոդվածում և ՀՀ նախագահին լիազորել՝ նշանակելու ժամա-
նակավոր պաշտոնակատար, մինչև դատավորի ընտրությունը։ 

Բանալի բառեր. Սահմանադրություն, Սահմանադրական դա-
տարան, սահմանադրական արդարադատություն, դատավոր, ընտ-
րություն, Ազգային ժողով, Կառավարություն, Նախագահ, սահմա-
նադրական օրենք։ 

1995-ին ընդունված ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսվեց նոր ինս-
տիտուտ՝ Սահմանադրական դատարան, և Հայաստանի երրորդ hանրա-
պետությունում հիմնադրվեց սահմանադրական արդարադատության 
համակարգը։ ՍԴ-ն սահմանադրական արդարադատություն իրականաց-
նող անկախ մարմին է, որի լիազորություններն ամրագրված են Սահմա-
նադրությամբ (հոդված 168), իսկ կազմավորման և գործունեության կարգը՝ 
Սահմանադրությամբ և «Սահմանադրական դատարանի մասին»  սահ-
մանադրական օրենքով (այսուհետև՝ Օրենք): ՍԴ-ն իր լիազորությունների 
շրջանակում որոշում է օրենքների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-
վական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի նախագծերի, Սահմա-
նադրության փոփոխությունների նախագծի, հանրաքվեի դրվող իրավա-
կան ակտերի նախագծերի համապատասխանությունը Սահմանադրութ-
յանը: Նա է քննարկում և լուծում հանրաքվեի, ԱԺ և ՀՀ նախագահի ընտ-
րությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վե-
ճերը, ինչպես նաև որոշում է կայացնում պատգամավորի լիազորություն-
ները դադարեցնելու հարցի վերաբերյալ, եզրակացություն է տալիս ՀՀ 
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նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության մասին, լուծում 
է ՍԴ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկե-
լու, լիազորությունները դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում հա-
րուցելու և այլ հարցեր: ՍԴ-ին է վերապահված օրենքով սահմանված դեպ-
քերում կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու վե-
րաբերյալ բարդ և պատասխանատու որոշում կայացնելու իրավասությու-
նը: ՍԴ-ն սահմանված կարգով իրականացնում է այլ լիազորություններ՝ 
Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով: 2015 թ․
սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում էապես կարևորվեց 
սահմանադրական արդարադատության դերը, ընդլայնվեցին ՍԴ-ի լիա-
զորությունները՝ 1995-ին ընդունված և 2005-ին փոփոխված Սահմանադ-
րության 100-րդ հոդվածի ինը կետերից հետո ամրագրվելով գործող Սահ-
մանադրության 168-րդ հոդվածի տասներկու կետերում։ Ավելացավ նաև 
ՍԴ դիմող սուբյեկտների թիվը եթե 1995 թ. Սահմանադրության 101-րդ 
հոդվածի ընդամենը 4 կետերում ամրագրված սուբյեկտները կարող էին 
դիմել ՍԴ, ապա 2005 թ․ փոփոխությունների արդյունքում՝ 9, իսկ գործող 
Սահմանադրությամբ՝ 13 կետերում նախատեսված սուբյեկտները ՍԴ դի-
մելու իրավունք ունեն: ՍԴ ընդունած ակտերը՝ որոշումները և եզրակա-
ցությունները վերջնական են, ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պա-
հից և պարտադիր են բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, 
պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև՝ 
ՏԻՄ) ու պաշտոնատար անձանց համար:  

Անցումը պետության կառավարման խորհրդարանական համակար-
գին ենթադրում է ժողովրդավարացման առավել լայն հնարավորություն-
ներ, բոլոր սահմանադրական ինստիտուտների պատասխանատվություն 
և հաշվետվություն խորհրդարանի առջև, մասնավորապես Կառավարութ-
յունը լիարժեք պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի առջև, 
ինչպես նաև բարձրանում է քաղաքական կուսակցությունների դերակա-
տարությունը պետական կառավարման համակարգում: Սակայն խորհրդա-
րանական կառավարման ձևաչափի դեպքում հստակ չեն իշխանություն-
ների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի կիրառման կառուցա-
կարգերը, ուստի դրա իրականացումն ապահովելու գործում մեծ է ՍԴ-ի 
դերը: 2015-ին Վենետիկի հանձնաժողովի «Սահմանադրության վերանա-
յումը, գործառույթները և իշխանությունների տարանջատումը» զեկույցում 
նշվում է, որ «ՍԴ-ն համարվում է Սահմանադրության գերակայության և 
իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման սկզբունքի երաշ-
խավորը» [1], «Ի հայտ են գալիս մի շարք գործոններ, որոնք նպաստում 
են իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի նեն-
գափոխմանը, իսկ դրան կարող է որոշակիորեն հակակշիռ լինել ՍԴ-ն» 
[2]։ Պետության կառավարման խորհրդարանական ձևի պայմաններում 
հաստատվում է սերտ համագործակցություն խորհրդարանական մեծամաս-
նության և Կառավարության միջև, հատկապես, եթե մեկ կուսակցությունն 
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ունի կայուն մեծամասնություն խորհրդարանում: «Խորհրդարանական 
հանրապետություններում գործադիր իշխանությունը գտնվում է խորհրդա-
րանական վերահսկողության ներքո: Սակայն օրենսդիր և գործադիր իշ-
խանության ճյուղերի փոխհարաբերություններում վարչապետի հզոր դե-
րակատարմամբ պայմանավորված բավականին «փխրուն» են դառնում 
գործադիր իշխանությանը խորհրդարանական վերհսկողության միջոցով 
զսպելու և հավասարակշռելու կառուցակարգերը: Դրանով պայմանավոր-
ված՝ խորհրդարանական հանրապետություններին բնորոշ է իշխանութ-
յունների բաժանման և հավասարակշռման «ճկուն» մոդելը, որի դեպքում 
պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի փոխհարաբե-
րությունների հիմքում ավելի շատ համագործակցությունն է, քան մրցակ-
ցությունն ու պայքարը։ Վերջիններս առավել բնորոշ են կառավարման 
նախագահական ձևին (ինշխանությունների բաժանման և հավասարակշ-
ռության «կոշտ» մոդել)» [2, էջ 60]: Թեև վարչապետին վերապահված են 
լուրջ լիազորություններ, այդուհանդերձ՝ խորհրդարանական համակար-
գում նա հաշվետու է խորհրդարանին և գտնվում է նրա վերահսկողության 
ներքո, քաղաքական ու իրավական պատասխանատվություն է կրում 
խորհրդարանի առջև և կարող է սահմանված կարգով պաշտոնանկ ար-
վել: «Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ խորհրդարանական կառավար-
ման ձևն արդյունավետ է գործում միայն զարգացած քաղաքացիական 
հասարակության և, մասնավորապես, երկու հզոր կուսակցությունների 
կամ կուսակցությունների երկու հզոր բլոկների առկայության դեպքում» [2, 
էջ 29]: Խորհրդարանական կառավարման պայմաններում խորհրդա-
րանը դառնում է համար մեկ քաղաքական-իրավական հարթակը, որտեղ 
բախվում են մեծամասնության և փոքրամասնության կարծիքները, ակն-
հայտ են դառնում յուրաքանչյուր կողմի դիրքորոշումները խնդրո առար-
կայի վերաբերյալ, ձևավորվում են պառլամենտարիզմի ավանդույթները [3]:  

Պետական մարմինների սահմանադրական լիազորությունների հետ 
կապված՝ վեճերի լուծման իրավասություն ունեն սահմանադրական վե-
րահսկողության եվրոպական համակարգ ունեցող գրեթե բոլոր երկրների 
սահմանադրական դատարանները [3, էջ 588]: Այս լիազորությունը  
ՍԴ-ին վերապահվեց 2015 թ ․ սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում։ Այսպիսով, ՍԴ դերակատարությունը կարևորվեց պետա-
կան մարմինների միջև առաջացած վեճերի՝ սահմանադրական ճանա-
պարհով լուծման առումով [4]: 

Համակարծիք ենք այն գիտնականների հետ, ովքեր գտնում են, որ 
իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքը գործուն 
կառուցակարգերի բացակայության դեպքում վերացական է, ինչը կարող 
է պետական իշխանության ճյուղերի միջև դառնալ վեճերի առարկա՝ մեկ-
նաբանվելով տարբեր կերպ: Սահմանադրական արդարադատության 
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մարմնի դերակատարությունը կարևոր է այն առումով, որ նշված սկզբուն-
քը վերացական է, դրանց լուծման գործում առանցքային դեր ունեն բարձ-
րագույն սահմանադրական ատյանները, որոնք մեկնաբանում են սահմա-
նադրական դրույթները [5]: 

Կան պետություններ, որոնց հիմնական օրենքներում Սահմանադ-
րության մեկնաբանությունը նախատեսված է որպես ՍԴ-ի առանձին լիա-
զորություն [6]: ՀՀ Սահմանադրությունն այդ մասին ամրագրում չունի, 
իսկ Օրենքի 75-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ ՍԴ-ն, մեկնաբանելով 
Սահմանադրության համապատասխան դրույթը, լուծում է սահմանադրա-
կան մարմինների միջև նրանց լիազորությունների վերաբերյալ վեճերը։ 
ՍԴ-ին վերապահված լիազորությունները և նրա տեղն ու դերը պետութ-
յան կայունության, սահմանադրական ինստիտուտների ներդաշնակ գոր-
ծունեության, Սահմանադրության գերակայության ապահովման, սահմա-
նադրական արդարադատության և վերահսկողության իրականացման ա-
ռումներով առավել կարևորում են ՍԴ-ի կազմավորման կարգի և դատա-
վորներին ներկայացվող պահանջների գիտական ուսումնասիրությունը:   

Փորձենք դիտարկել, թե կառավարման խորհրդարանական ձևի 
պայմաններում. 

ա) ովքե՞ր են առաջադրում ՍԴ դատավորների թեկնածուներին, 
բ) ինչպիսի՞ն է ՍԴ դատավորների ընտրության կարգը, 
գ) ինչպիսի՞ն է ՍԴ դատավորների օրինականությունը և քանի՞ տարի 

ժամկետով են ընտրվում ՍԴ դատավորները, 
դ) ինչպիսի՞ն է խորհրդարանական մեծամասնության ազդեցությունը 

ՍԴ կազմավորման հարցում,  
ե) ինչպե՞ս ապահովել ՍԴ բնականոն գործունեությունը: 
Եթե մինչ 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունները, ՍԴ ան-

դամներից 4-ին նշանակում էր Հանրապետության նախագահը, իսկ 5-ին՝ 
ԱԺ-ն, ապա գործող Սահմանադրության համաձայն ՍԴ կազմի ձևավոր-
ման իրավասությունն ամբողջությամբ վերապահվել է խորհրդարանին: Այս 
կերպ փորձ է արվել առավել բարձր օրինականություն հաղորդել ՍԴ-ին: 

Տարբեր պետություններում գործում են սահմանադրական արդարա-
դատության մարմնի կազմավորման տարբեր կարգեր, այսպես՝ Հունգա-
րիայում, Սլովակիայում, Սլովենիայում, Հայաստանում այն կազմավորվում 
է խորհրդարանի կողմից, Մոլդովայում, Իտալիայում՝ Հանրապետության 
նախագահի, խորհրդարանի և դատական իշխանության կողմից, իսկ օրի-
նակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ալբանիայում, Չեխիայում՝ պետության 
գլխի և խորհրդարանի կողմից [7]: Վենետիկի հանձնաժողովը տվել է դրա-
կան եզրակացություն ՀՀ-ում ՍԴ-ի ձևավորման ձևաչափի մասին և արձա-
նագրել, որ այն համապատասխանում է եվրոպական պրակտիկային [8]։ 

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում փոփոխություն 
կատարվեց ՍԴ դատավորների թեկնածուների առաջադրման կարգում՝ 
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երեքն ընտրվում են ՀՀ նախագահի, երեքը՝ Կառավարության, երեքը` դա-
տավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ: Դատավորների ընդ-
հանուր ժողովը կարող է առաջարկել միայն դատավորներ (Սահմանադ-
րության հոդված 166): Սակայն, խիստ բարձր քվորումով են ընտրվում ՍԴ 
դատավորները, քանի որ Սահմանադրությունը նախատեսում է նրանց 
ընտրություն պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն ե-
րեք հինգերորդի կողմից: Խորհրդարանական կառավարման ձևի պայ-
մաններում որոշակիորեն ավելացել են խորհրդարանական ընդիմության 
իրավունքները: Այսպես՝ առանց ընդիմության գրեթե անհնար է ձևավորել 
սահմանադրական ինստիտուտներ, ընտրել Մարդու իրավունքների 
պաշտպանին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին 
և անդամներին, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահին և մյուս անդամնե-
րին, Կենտրոնական բանկի նախագահին և խորհրդի անդամներին, դա-
տավորներին, մասնավորապես, ՍԴ դատավորներին և այլ պաշտոնյանե-
րի: ՀՀ Սահմանադրությամբ քվորումի՝ առնվազն երեք հինգերորդի սահ-
մանումը մի կողմից մեծ առավելություն է տալիս խորհրդարանական փոք-
րամասնությանը, մյուս կողմից կարող է ստեղծել ճգնաժամային իրավի-
ճակներ, երբ ընդիմությունը չի ցանկանում ձայն տալ կամ մասնակցել այս 
կամ այն պաշտոնյայի ընտրությանը։ Նույն դիտարկումը վերաբերում է 
քաղաքական մեծամասնությանը: Թվում է, թե մի շարք պաշտոնատար 
անձանց չընտրվելու դեպքում սահմանադրական ինստիտուտներն 
առանց ղեկավարի չթողնելու, նրանց բնականոն գործունեությունն ապա-
հովելու համար ՀՀ Սահմանադրության 138-րդ հոդվածի ուժով ապահով-
վել է սահմանադրական լուծում․ Հանրապետության նախագահը օրեն-
քով սահմանված հիմքերով և կարգով նշանակում է ժամանակավոր պաշ-
տոնակատարներ, սակայն այս կարգավորումը չի տարածվում ՍԴ դատա-
վորների վրա: ՀՀ-ում իրավակիրառ, տվյալ դեպքում՝ սահմանադրակի-
րառ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հնարավոր է երկարատև ժամանակի 
ընթացքում չընտրվի դատավոր, անգամ առաջանա այնպիսի իրավիճակ, 
երբ ՍԴ-ում քվորում չի ապահովվում: Այդպիսի անցանկալի իրավիճակ-
ներ առաջանում են հատկապես, երբ դատավորի թեկնածուներն առա-
ջադրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կամ Հանրապետության 
նախագահի կողմից, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ է 
այդ թեկնածուներին: Տարբեր պետություններում ընդունված են սահմա-
նադրական արդարադատության մարմնի կազմավորման տարբեր լու-
ծումներ: Այսպես՝ Իտալիայի խորհրդարանական հանրապետությունում 
ՍԴ 15 դատավորներից 5-ին նշանակում է Հանրապետության Նախագահը, 
5-ն ընտրվում են խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում, 
իսկ մյուս 5-ն ընտրվում են բարձրագույն դատական (ընդհանուր և վար-
չական) ատյանների կողմից: Ընդ որում՝ դատական համայնքի կողմից 
նշանակումը կատարվում է հետևյալ կերպ. երեք դատավոր ընտրվում են 
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Վճռաբեկ դատարանի կողմից, մեկ դատավոր Պետական խորհրդի (վար-
չական արդարադատության բարձրագույն մարմին) կողմից, մեկը՝ Հաշ-
վեքննիչ պալատի կողմից [9]:  

Ակնհայտ է, որ մեր երկրում ՍԴ դատավորների ընտրության հարցում 
կան չլուծված իրավական խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է կարգավորել: 
Մենք կարծում ենք, որ կարելի է քննարկել հետևյալ մոտեցումները և տալ 
սահմանադրական լուծումներ. 

1․ Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի՝ ՍԴ դատավորի 
լիազորությունները դադարում են, եթե՝ ավարտվել է նրա լիազորություն-
ների ժամկետը, լրացել է նրա պաշտոնավարման տարիքը, կորցրել է ՀՀ 
քաղաքացիությունը կամ ձեռք է բերել այլ պետության քաղաքացիություն, 
հրաժարական է ներկայացրել, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 
վճռով նա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահա-
ցած, օրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրա-
կան դատավճիռը, կամ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ ար-
դարացնող հիմքով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում են նաև դա-
տավորի լիազորությունների դադարեցման հիմքերը՝ խախտել է Սահմա-
նադրությամբ և օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջ-
ները, զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ, ժամանակավոր անաշ-
խատունակության պատճառով վեց ամիս շարունակ ի վիճակի չի եղել կա-
տարելու ՍԴ դատավորի լիազորությունները, բացառությամբ հղիության 
և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվելու դեպքերի, ընտրվելուց հետո 
ձեռք է բերել այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն, որի 
հետևանքով այլևս ի վիճակի չէ կատարելու ՍԴ դատավորի լիազորություն-
ները, կատարել է էական կարգապահական խախտում: 

Վերը թվարկած դեպքերում ՍԴ նախագահը դատավորի լիազորութ-
յունները դադարելուց կամ դադարեցվելուց հետո` մեկօրյա ժամկետում 
պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել համապատասխանաբար Հանրա-
պետության նախագահին, Կառավարությանը և Վճռաբեկ դատարանի 
նախագահին, որպեսզի  նոր թեկնածու առաջադրվի: Գտնում ենք, որ 
անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել Սահմանադրության 164-րդ հոդ-
վածում և նախատեսել, որ դատավորները կենսաթոշակի անցնելու, ժամ-
կետն ավարտվելու և այլ հնարավոր դեպքերում շարունակում են իրենց 
գործունեությունը մինչև ԱԺ-ի կողմից նոր դատավորների ընտրությունը: 
Այս դեպքում կշարունակվի սահմանադրական արդարադատության 
մարմնի անխափան ու լիարժեք գործունեությունը:  

2․ Միաժամանակ, հնարավոր ենք համարում խնդրի լուծման հետև-
յալ տարբերակը․ լրացում կատարել ՀՀ Սահմանադրության 138-րդ հոդ-
վածում և Հանրապետության նախագահին իրավունք վերապահել՝ կա-
տարելու դատավորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում, 
մինչև նոր դատավորի ընտրությունը, եթե դատավորի լիազորությունները 
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դադարել են նրա նկատմամբ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դա-
տավճռի, անհամատեղելիության պահանջների խախտման, քաղաքա-
ցիության կորստի, անաշխատունակության, էական կարգապահական 
խախտում կատարելու և այլ դեպքերում:  

3․ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասում կատարել փո-
փոխություն և նախատեսել, որ դատավորի թեկնածու առաջադրող սուբ-
յեկտները մեկ տեղի համար առաջադրում են երկու և ավելի թեկնածու, 
ինչը հնարավորություն կընձեռի ԱԺ-ին՝ կատարելու այլընտրանքային 
ընտրություն: Հատկանշական է, որ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նշանա-
կում է Հանրապետության նախագահը` ԱԺ-ի առաջարկությամբ: ԱԺ-ն ա-
ռաջարկվող թեկնածուին ընտրում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ դատավորի յուրաքանչյուր տեղի 
համար Բարձրագույն դատական խորհրդի (ԲԴԽ)  ներկայացրած երեք 
թեկնածուների թվից։ Այսինքն՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի մեկ 
թափուր տեղի համար ԲԴԽ-ն ներկայացնում է երեք թեկնածու, իսկ ինչու՞ 
նման կարգավորումը չկիրառել ՍԴ դատավորի թեկնածուի առաջադր-
ման դեպքում։  

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 141-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ՍԴ դատավորների թափուր տեղերի հա-
մար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար Հանրապետության 
նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և Կառավարությունը՝ 
ՍԴ դատավորի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո՝ տասնօրյա ժամկե-
տում: Իսկ նույն հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է, որ եթե ՍԴ դատավո-
րը չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, 
իրավասու մարմինն առաջադրում է նոր թեկնածու: Ժամանակ և ռեսուրս-
ներ խնայելու նպատակով առաջարկում ենք  սահմանադրորեն ամրա-
գրել, որ եթե առաջին փուլում այլընտրանքային կարգով առաջադրված 
ՍԴ դատավորի թեկնածուներից որևէ մեկը չի հավաքում ձայների երեք 
հինգերորդը, ապա առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն/երը/ շա-
րունակում է /են/ մասնակցել ընտրությանը, և երկրորդ փուլում ընտրված 
է համարվում այն թեկնածուն, ով հավաքել է ԱԺ պատգամավորների ընդ-
հանուր թվի ձայների մեծամասնությունը՝ կեսից ավելին:  

Միաժամանակ, նշենք, որ թեկնածուների առաջադրման կարգ 
օրենսդրությամբ սահմանված չէ: ՍԴ-ն իր 2018թ. նոյեմբերի 6-ի ՍԴՈ-
1434 որոշման մեջ արձանագրել է հետևյալը. «Ինչ վերաբերում է Սահմա-
նադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրող մարմիննե-
րի կողմից առաջադրման կոնկրետ մոտեցումներին, ապա դրանք ենթա-
կա են կիրառման առաջադրող յուրաքանչյուր մարմնի կողմից իր սահմա-
նադրաիրավական լիազորությունների շրջանակներում՝ հիմք ընդունելով 
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սահմանադրաիրավական կարգավորումները, այդ թվում՝ Սահմանադ-
րական դատարանի դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող սահ-
մանադրաիրավական պահանջները» [10]։ 

Քննարկման նյութ է նաև դատավորների պաշտոնավարման ժամկե-
տը: Մինչ սահմանադրական փոփոխությունները, բոլոր ատյանների դա-
տավորներն անփոփոխելի էին, ինչն անհերքելիորեն երաշխավորում էր 
նրանց անկախությունը։ Դատավորների գործունեության կապակցութ-
յամբ նրանց նկատմամբ որևէ ներգործություն անթույլատրելի էր և հե-
տապնդվում էր օրենքով, իսկ 2015-ին փոփոխված Սահմանադրության 
համաձայն՝ ՍԴ դատավորներն ընտրվում են տասներկու տարի ժամկե-
տով: Նման ժամկետային սահմանափակում նախատեսված է եվրոպա-
կան մի շարք երկրներում: Այսպես, Գերմանիայի ՍԴ դատավորների պաշ-
տոնավարման ժամկետը ևս 12 տարի է` մինչև պաշտոնավարման տարի-
քը լրանալը, Իտալիայի ՍԴ դատավորների լիազորությունների ժամկետը 
9 տարի է՝ առանց վերընտրվելու իրավունքի [11]:   

Գիտնականների մի խումբ գտնում է, որ ՍԴ դատավորների պաշտո-
նավարման ժամկետի սահմանափակումն առանց վերընտրվելու հնարա-
վորության նպաստում է ՍԴ դատավորների անկախության ամրապնդմա-
նը` միևնույն ժամանակ հնարավոր դարձնելով սերնդափոխությունը, երի-
տասարդացումը և նոր գաղափարներ կրողների մուտքը ՍԴ՝ բացառելով 
լճացումը և նպաստելով սահմանադրական արդարադատության արդյու-
նավետության բարձրացմանը, «…ինչպես նաև ավելի ցածր ատյանների 
դատավորների համար ստեղծում է առաջխաղացման լրջագույն հեռան-
կարներ՝ խթանելով այդ դատավորների միջև առողջ մրցակցությունը» [12]: 
Այդումենայնիվ, չպետք է անտեսել այն փաստը, որ կան ոչ քիչ թվով պե-
տություններ, որտեղ ժամկետային սահմանափակումների բացակայութ-
յունը չի խոչընդոտում դատավորների անկախությանը: Այսպես, ԱՄՆ-ում 
Գերագույն դատարանի անդամները պաշտոնավորում են ցմահ, իսկ, օրի-
նակ, Ավստրիայի ՍԴ անդամները նշանակվում են անփոփոխելիության 
սկզբունքի հիման վրա և պաշտոնավարում են մինչև 70 տարին լրանալը [13]:  

Ընդլայնելով ՍԴ լիազորությունները, նրան վերապահելով սահմանադ-
րական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների 
առնչությամբ առաջացող վեճերը լուծելու իրավունք, պետության, սահմա-
նադրական ինստիտուտների, անհատների համար բախտորոշ որոշումնե-
րի կայացման իրավասություն, անչափ կարևորվում է ոչ միայն ՍԴ կազմա-
վորման կարգը, այլև դատավորների թեկնածուների մարդկային, մասնա-
գիտական բարձր որակներն ապահովելը: Փաստորեն ՍԴ հինգից-ինը դա-
տավորի իրավունք է վերապահվում սահմանված կարգով ընդունելու պե-
տության համար կարևորագույն որոշումներ և տալու եզրակացություններ, 
որոնք վերջնական են և ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից: 

ՀՀ Սահմանադրության 165-րդ հոդվածի առաջին մասում սահման-
ված է, որ ՍԴ դատավոր կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած ՀՀ 
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քաղաքացին, ով ունի ընտրական իրավունք: Միաժամանակ, հիմնական 
օրենքն ամրագրում է, որ դատավորը պետք է ունենա բարձր մասնագի-
տական որակներ և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 15 տարվա 
փորձառություն, բարձրագույն իրավաբանական կրթություն: Սահմանադ-
րական դատարանի գործունեությունը իրավական-մասնագիտական 
լուրջ բնույթ է կրում, ուստի որպես ՍԴ դատավորի թեկնածու՝ բարձրա-
գույն կրթությամբ, փորձառու իրավաբանի պահանջը միանգամայն իրա-
վաչափ է: Կան երկրներ, որտեղ իրավաբանի մասնագիտությունը պար-
տադիր պահանջ չէ, օրինակ Բելգիայում ՍԴ 12 անդամներից 6-ը պետք է 
նախկին խորհրդարանականներ լինեն, ինչը չի ենթադրում իրավաբանա-
կան կրթության առկայություն [14]:  

ՍԴ դատավորին ներկայացվող պահանջներում անդրադարձ չկա 
նրա մարդկային որակներին, չի նախատեսվում, որ նա պետք է լինի ազ-
գային, բարոյական բարձր արժեքներ կրող, անաչառ, սկզբունքային, 
բարձր հեղինակություն վայելող անձնավորություն: ՀՀ Սահմանադրութ-
յան 192-րդ հոդվածում՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի 
համար ամրագրված պահանջների շարքում նախատեսված է հասարա-
կության մեջ բարձր հեղինակություն վայելելու հանգամանքը, սակայն 
պարտադիր չէ հենց իրավաբանական բարձրագույն կրթություն ունենա-
լը։ Իսկ հեղինակավոր իրավաբան լինելու պահանջը սահմանված է ԲԴԽ 
անդամների համար (174-րդ հոդվածի 3-րդ մաս), սակայն ՍԴ դատավոր-
ների դեպքում հեղինակություն ունենալու անհրաժեշտության մասին 
սահմանադրական ամրագրում չկա: Եթե թեկնածուն առնվազն 15 տարի 
աշխատում է իր մասնագիտությամբ, նշանակում է, որ մասնագիտական 
հանրույթը տեղյակ է նրա գործունեությանը, և հնարավոր է ճշտել, թե որ-
քանով է նա հեղինակություն վայելում: Սահմանադրական արդարադա-
տություն իրականացնող դատարանի դատավորը, ի թիվս  այլ անհրա-
ժեշտ հատկանիշների, պետք է ունենա մարդկային բարձր որակներ, ճա-
նաչված լինի և ունենա բարձր հեղինակություն և՛ հասարակության մեջ, 
և՛ մասնագիտական համայնքում։ Հենց ՍԴ դատավորներն են կայացնում 
անբեկանելի որոշումներ, ՍԴ-ն է պետական իշխանության մարմինների 
նկատմամբ սահմանադրական պատասխանատվության միջոցներ կիրա-
ռող կամ այդ միջոցների կիրառման ընթացակարգում հանգուցային դեր 
ունեցող ինստիտուտը [15]: Գտնում ենք, որ մարդկային բարձր հատկա-
նիշներ ունենալու և հեղինակություն վայելելու պահանջը կարող է հաշվի 
առնվել կայանալիք սահմանադրական փոփոխություններում՝ որպես 165-
րդ հոդվածի առաջին մասի անհրաժեշտ լրացում: Կարևոր ենք համարում 
նաև լուրջ ուշադրություն դարձնել ՍԴ դատավորի երդմանը՝ ամրագրված 
Օրենքի 5-րդ հոդվածում․ «Ստանձնելով Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի պաշտոնը` Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև 
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երդվում եմ` ապահովել Սահմանադրության գերակայությունը, գործել ան-
կախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական դատարանի դա-
տավորի բարձր կոչմանը։», այսինքն՝ նա երդվում է ժողովրդի առջև՝ գոր-
ծելու բացառապես ժողովրդի և պետության շահերից ելնելով, ապահովե-
լով Սահմանադրության գերակայության սկզբունքի իրականացումը: ՍԴ 
դատավորը պետք է գործի միայն Սահմանադրությանը և օրենքներին հա-
մապատասխան՝ կախում չունենալով որևէ պաշտոնյայից, ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձից։ Միայն այդ դեպքում նա կարող է լինել ան-
կախ ու անաչառ։ Միաժամանակ, հարկավոր է լիարժեք ապահովել ՍԴ 
դատավորների անձեռնմխելիությունը:  

Այսպիսով, իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման 
սկզբունքին համապատասխան, դատական իշխանությունը գործում է 
անկախ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում։ Արդարադատություն 
իրականացնելիս ՍԴ-ն անկախ է և ենթարկվում է միայն Սահմանադրութ-
յանը, հետևաբար սահմանադրորեն պետք է հստակ ամրագրել բոլոր այն 
նորմերն ու երաշխիքները, որոնք կապահովեն և՛ Սահմանադրական դա-
տարանի՝ որպես սահմանադրական արդարադատության միջոցով Սահ-
մանադրության գերակայությունն ապահովող բարձրագույն մարմնի, և՛ 
յուրաքանչյուր դատավորի անկախությունն ու անաչառությունը։  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ СУДЕЙ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

ГРАНУШ АКОБЯН1,2, РУЗАННА АКОБЯН2 

1 Академия государственного управления Республики Армения 
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В статье рассматриваются вопросы избрания судей Конституцион-

ного суда (далее - КС). Исследование показывает, что имеются нерешен-
ные правовые вопросы, требующие регулирования, поэтому авторы пред-
лагают внести в часть 1 статьи 166 Конституции Республики Армения 
дополнение, предусматривающее, что субъекты, выдвигающие канди-
датов в судьи КС, выдвигают двух и более кандидатов на одно место, 
что позволит Национальному Собранию проводить альтернативные 
выборы и предотвратить тупиковые ситуации. Предлагается также внес-
ти в статью 164 Конституции дополнение, предусматривающее, что 
судья КС в случае отставки, истечения срока, в иных возможных случаях 
продолжает свою деятельность до избрания нового судьи Националь-
ным Собранием, а в случае невозможности сего урегулировать проблему 
следующим образом: дополнить статью 138 Конституции, уполномочив 
Президента РА назначать временно исполняющего обязанности до 
избрания судьи КС. 

Ключевые слова: Конституция, Конституционный суд, конститу-
ционное правосудие, судья, выборы, Национальное Собрание, прави-
тельство, президент, конституционный закон. 
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The article refers to the issues regarding the election of judges of the 
Constitutional Court (CC). The study shows that there are unresolved legal 
issues that need to be addressed. Therefore, the authors propose to make 
an addition to Part 1 of Article 166 of the Constitution of the Republic of 
Armenia and stipulate that the competent subjects nominating candidates for 
judges of the CC nominate two or more candidates for one seat, which will 
allow the National Assembly to hold alternative elections and prevent 
deadlocks. It is also proposed to make an addition to Article 164 of the 
Constitution, stipulating that the judges of the CC, in case of retirement, 
expiry of the term and in other possible cases continue their activity until the 
election of new judges by the National Assembly, and in case of its 
impossibility, it is proposed to settle the issue as follows: to supplement 
Article 138 of the Constitution, authorizing the President of the RA to appoint 
an acting judge before the election of the judge. 
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