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նիստում (0028, ք. Երևան, Կիևյան 8): Ատենախոսությանը կարելի է 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Թեմայի հետազոտության արդիականությունը: Հայաստանի 

Հանրապետությունում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներից է 
արդարության հաստատումը և դատական իշխանության 
ինքնուրույնության ապահովումը, քանի որ հանրության ամենամեծ 
դժգոհությունը անարդարությունն է: Սրանով է պայմանավորված, որ ՀՀ 
Նախագահի՝ դեռևս 2007 թվականի փետրվարի 7-ի Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը 
հաստատելու մասին ՆՀ-37-Ն հրամանագրով դատաիրավական 
համակարգի նկատմամբ վստահության պակասն առանձնացվել է որպես 
ազգային անվտանգության ներքին սպառնալիք1: Այս խնդիրը կարող է 
լուծում ստանալ պետական իշխանության համակարգում ինքնուրույն և 
անկախ դատական իշխանություն ձևավորելու և կայացնելու միջոցով: Այդ 
իսկ պատճառով, ՀՀ Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2017 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և 
ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 
ՆԿ-96-Ա կարգադրությամբ կարևորվեց դատական իշխանության 
ինքնուրույնության ապահովումը 2 , իսկ ՀՀ Սահմանադրական 
բարեփոխումների հայեցակարգում հատուկ շեշտվեց, որ 
Սահմանադրական բարեփոխումների առաջնահերթ հայեցակարգային 
խնդիրներից մեկը՝ անկախ, ինքնուրույն և օրենքի առջև հաշվետու 
դատական իշխանության կայացումն է3:  

Ինչպես հայտնի է, 20-րդ դարավերջին Հայաստանի 
Հանրապետությունում տեղի ունեցած արմատական փոփոխությունների 
արդյունքում ստեղծվեց պետական իշխանության նոր մոդել, որը հիմնված 
էր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի վրա և անհրաժեշտ էր 
ստեղծել ինքնուրույն, անկախ դատական համակարգ՝ համապատասխան 
կառուցվածքով, գործառույթներով և լիազորություններով, որպեսզի 
հնարավոր լիներ պնդել, որ պետական իշխանության համակարգում 
դատական իշխանությունն իր ուրույն տեղն ունի: Այնուամենայնիվ, 
պետաիրավական համակարգում իշխանության ինստիտուտի լիարժեք 
կայացման համար քսանհինգ տարին բավականին կարճ ժամկետ է: Այդ 
                                                           
1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր (այսուհետ նաև՝ ՀՀՊՏ): 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը  հաստատելու 
մասին ՆՀ-37-Ն հրամանագիր: № 11 (535) 15 փետրվարի 2007:  
2 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2012.07.11/33(907) Հոդ.827: 
3  Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, Երևան, 2014, 
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf (վերջին 
այցելություն 03.03.2018թ.): 

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
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իսկ պատճառով՝ դատական իշխանության սահմանադրաիրավական 
կատարելագործման խնդիրները պահանջում են հատուկ ուշադրություն, 
պետության և հասարակության կողմից համապատասխան ջանքերի 
գործադրում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է իրականացնել մանրամասն և 
խորքային գիտական ուսումնասիրություն և հեռանկարային 
ռազմավարության մշակում: 

Սահմանադրաիրավական գիտությունը հետևողական կերպով 
մշակում և առաջարկում է դատական իշխանության ինքնուրույնության 
իրագործման տարբեր միջոցներ ներդնել դատական իշխանության 
կազմակերպման և գործունեության ծավալման տարբեր ոլորտներում: 
Լուրջ գիտական ուսումնասիրություններ են ձեռնարկվում դատական 
սահմանադրական վերահսկողության ոլորտում, դատավորի 
կարգավիճակի և դատական իշխանության կազմակերպման ու 
գործունեության իրականացման ուղղությամբ և այլն: Յուրաքանչյուր 
ուղղություն իրենից սահմանադրաիրավական ոլորտի գիտական 
ուսումնասիրությունների կարևորագույն տարր է ներկայացնում: Սակայն, 
դատական իշխանության սահմանադրաիրավական գիտելիքների, 
դատական իշխանության զարգացման հեռանկարների և ներուժի 
վերաբերյալ հետագա ուսումնասիրությունը պակաս արդյունավետ կլինի, 
եթե այն իրականացվում է առանց դատական իշխանության կարևորագույն 
սկզբունքի ուսումնասիրության: Գտնում ենք, որ հատկապես 
սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում անհրաժեշտ է և 
արդիական ուսումնասիրել դատական իշխանության ինքնուրույնության 
սկզբունքը, որոշել նորմատիվ իրավական կարգավորումների 
հայեցակարգային ուղղությունները և գործնական կիրառությունը: 

Ընտրված թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նաև 
այն հանգամանքով, որ մինչև օրս, չի հաջողվում գործնականում 
իրագործել դատական իշխանության ինքնուրույնության գաղափարն 
ամբողջ ծավալով, թեև իրականացված սահմանադրական 
բարեփոխումները հետապնդել են նման նպատակներ: Հետևաբար, 
անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ և գիտականորեն հիմնավորված նոր 
գաղափարներ: 

Ինքնուրույնությունը դատական իշխանության կազմակերպման և 
գործունեության հիմնական սկզբունքներից է, ինչը պայմանավորված է 
պետական համակարգում դատական իշխանության ինքնավարությամբ, 
ինքնակարգավորման հնարավորություններով, դատավորի նշանակման 
առանձնահատկություններով և իշխանության մյուս ճյուղերի հետ 
փոխհարաբերությունների մշակման խնդիրներով: Սակայն, ի 
տարբերություն դատական իշխանության մյուս սկզբունքների` այս 
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սկզբունքը լիարժեք կերպով ուսումնասիրված չէ հայ իրավագիտության 
կողմից և պատշաճ ամրագրում չի ստացել նորմատիվ իրավական 
ակտերում: Ընդ որում, դատական իշխանության ինքնուրույնության 
խնդրին առանձնակի անդրադարձ չի կատարվում, դրա մասին ընդամենը 
նշվում է այլ հարցերի քննարկման համատեքստում: Այդ իսկ պատճառով 
իրավաբանական գրականության մեջ բացակայում է դատական 
իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքի բովանդակության, ծավալի, 
նշանակության, ինչպես նաև պետական համակարգում դատական 
իշխանության և դատարանների կարգավիճակի ամրապնդման համար 
այդ գաղափարի կարևորության մասին միասնական պատկերացումը, ինչն 
էլ իր հերթին հնարավորություն չի ընձեռում ամբողջական կերպով 
բացահայտելու դատական իշխանության՝ որպես պետական իշխանական 
ինստիտուտի սահմանադրաիրավական ներուժը: 

Նշված հանգամանքներով է պայմանավորված թեմայի 
ընտրությունը և հետազոտության արդիականությունը: 

Թեմայի գիտական հետազոտման աստիճանը: 
Արտասահմանյան և հայրենական իրավաբանական գրականության մեջ 
բավականին խորությամբ են ուսումնասիրվում դատական իշխանության 
հետ կապված բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, տարվում լուրջ 
գիտահետազոտական աշխատանքներ: Այնուամենայնիվ, Հայաստանի 
Հանրապետությունում դատական իշխանության՝ որպես պետական 
իշխանության ինքնուրույն ճյուղի՝ սահմանադրական սկզբունքի 
ուսումնասիրության հետ կապված հայրենական իրավագիտության մեջ 
բացակայում է մեկ ամբողջական ու համակարգված գիտական 
հետազոտական աշխատանք: Ավելին, ինչպես հայ, այնպես էլ 
արտասահմանյան իրավաբական գրականության մեջ «ինքնուրույնություն» 
հասկացության, դրա իրացումը երաշխավորող գործոնների առնչությամբ 
չկան գիտական համալիր հետազոտություններ: Այդ առումով հանդիպող 
առանձին վերլուծությունները առավելապես վերաբերում են հիշյալ 
կատեգորիաների այս կամ այն առանձին ասպեկտին:  

Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները: Ատենախոսության 
նպատակը սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 
Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության 
«ինքնուրույնություն» հասկացության որպես սահմանադրական սկզբունք 
բացահայտելն է, ինքնուրույնության սկզբունքի իրացումը երաշխավորող 
գործոններն ուսումնասիրելը, ինչը կնպաստի դատական իշխանության` 
որպես պետական համակարգում ինքնուրույն ճյուղի ամրապնդմանն ու 
զարգացմանը:  
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Ատենախոսության նպատակին հասնելու համար առաջ են քաշվել 
հետևյալ խնդիրները` 

- ուսումնասիրել դատական իշխանության ձևավորման ու 
զարգացման գործընթացը սահմանադրական փոփոխությունների 
համատեքստում, 

- բացահայտել սահմանադրական փոփոխությունների 
նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության դատական 
իշխանության կայացման գործընթացի և դատական իշխանության 
սահմանադրական սկզբունքների զարգացման համար, 

- ուսումնասիրել դատական իշխանության «ինքնուրույնություն» 
հասկացությունը և ինքնուրույնության իրացումը երաշխավորող 
գործոնները, 

- պարզաբանել «անկախություն» և «ինքնուրույնություն» 
հասկացությունների տարբեր բնորոշումները, վեր հանել դրանց 
առանձնահատկությունները, արդյունքում մշակելով «ինքնուրույնություն» 
եզրույթի բնորոշումը և դիտարկելով ինքնուրույնությունը որպես 
սահմանադրական սկզբունք, 

- հետազոտել դատական իշխանության ինքնուրույնության 
սկզբունքի իրացման երաշխիքները, 

- ուսումնասիրել Բարձրագույն դատական խորհրդի (որպես 
Արդարադատության խորհրդի իրավահաջորդի) իրավական հիմքերը, 
ձևավորման գործընթացը, կայացման ու զարգացման հեռանկարները 
դատական իշխանության ինքնուրույնության ապահովման 
համատեքստում: 

Հետազոտության օբյեկտը և առարկան: Ատենախոսության 
հետազոտության օբյեկտը դատական իշխանության ինքնուրույնությունն 
է՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում: 
Հետազոտության առարկան են հանդիսանում «ինքնուրույնություն» 
հասկացությունը, դրա տարանջատումը «անկախություն» 
հասկացությունից, ինքնուրույնության իրացումը երաշխավորող 
գործոնների բացահայտումը և ձևավորումը, դատական իշխանության 
ինքնուրույնության սկզբունքի իրականացման մեխանիզմների 
ուսումնասիրությունը:  

Ատենախոսության աղբյուրագիտական հիմքը: 
Ատենախոսության հետազոտության աղբյուրներից հատկապես կարելի է 
առանձնացնել հետևյալները. 

1) դատական իշխանության «ինքնուրույնություն» և 
«անկախություն» գիտական մոտեցումներին նվիրված արտասահմանյան և 
հայրենական աշխատություններ, 
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2) հետազոտության օբյեկտին և առարկային առնչվող 
ներպետական և արտասահմանյան նորմատիվ ակտեր, 

3) միջազգային կազմակերպությունների ու դրանց 
խորհրդակցական մարմինների՝ հետազոտության օբյեկտին և առարկային 
առնչվող ակտեր ու իրավահամեմատական վերլուծություններ: 

Հետազոտության մեթոդաբանական հիմքը: Հետազոտության 
ընթացքում օգտագործվել են ինչպես ընդհանուր (ինդուկցիա, դեդուկցիա, 
անալիզ), այնպես էլ հատուկ (համակարգային վերլուծության, 
իրավահամեմատական) մեթոդները: Այս մեթոդների համալիր կիրառումը 
հնարավորություն է տվել վերլուծել սահմանադրական բարեփոխումների 
նշանակությունը դատական իշխանության ձևավորման, կայացման 
գործընթացի և դատական իշխանության սահմանադրական սկզբունքների 
զարգացման համար, բացահայտել «ինքնուրույնություն», «անկախություն» 
հասկացությունների առանձնահատկությունները, մշակել 
«ինքնուրույնություն» հասկացության ընդհանուր բնորոշումը, վեր հանել 
դատական իշխանության ինքնուրույնության իրացումը երաշխավորող 
գործոնները, հետազոտել դատարանների լիազորությունները, որոնց 
միջոցով դատական իշխանությունը հնարավորություն է ձեռք բերում 
դրսևորելու ինքնուրույնություն, ինչպես նաև առաջարկել նորմատիվ 
ակտերում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք կնպաստեն 
դատական իշխանության ինքնուրույնության ամրապնդմանը և 
զարգացմանը: 

Ատենախոսության գիտական նորույթը: Աշխատանքում առաջին 
անգամ ուսումնասիրվել է դատական իշխանության «ինքնուրույնություն» 
հասկացությունը, այն դիտարկվել որպես սահմանադրական սկզբունք՝ 
հաշվի առնելով, որ հատկապես իրականացված սահմանադրական 
բարեփոխումները, կարող են որոշիչ դեր խաղալ ինչպես դատական 
իշխանության և պետաիրավական համակարգի այլ մարմինների հետ 
փոխհարաբերությունների, այնպես էլ հենց դատական իշխանության 
ներսում առկա փոխհարաբերությունների վերաիմաստավորման և 
զարգացման գործում: Բացահայտվել է «ինքնուրույնություն» 
հասկացության բովանդակությունը, մշակվել է ընդհանուր բնորոշումը, 
փորձ է կատարվել տարբերակել դատական իշխանության 
«ինքնուրույնություն» և «անկախություն» հասկացությունները` սահմանելով 
դրանց ծավալը, ներկայացվել են դատական իշխանության 
ինքնուրույնության սկզբունքի իրացման երաշխիքները: Արդյունքում 
կատարվել են տեսական եզրահանգումներ, ինչպես նաև ՀՀ 
օրենսդրության կատարելագործման մի շարք գործնական 
առաջարկություններ:  
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Պաշտպանության ներկայացվող դրույթներ: 
1. Սահմանադրորեն ամրագրված իշխանությունների բաժանման 

ու հավասարակշռման սկզբունքից, ինչպես նաև դատական 
իշխանության էությունից բխող ինքնուրույնություն սկզբունքը շատ ավելի 
լայն և մեծ ծավալով է բացահայտում դատական իշխանությունը, քան 
անկախությունը, քանի որ վերջինս միայն հանդիսանում է 
ինքնուրույնության սկզբունքի ապահովող տարր. ինքնուրույնությունը 
կապված է սուբյեկտի և այդ սուբյեկտի ներքին որակների հետ, այդ իսկ 
պատճառով ինքնուրույնությունը սեփական ուժերով գործելու 
ունակությունն է, իսկ անկախությունը ենթադրում է ենթակայության 
բացակայություն, այսինքն՝ սուբյեկտի վարքագծի վրա ազդեցություն 
ունեցող արտաքին ճնշման բացառում և ոչ իրավաչափ ներգործության 
բացառման պարագայում անկախության սկզբունքը բովանդակային 
զարգացում չի ենթադրում: Ինքնուրույնությունը յուրաքանչյուր 
իշխանության ճյուղի կարգավիճակի որոշման հիմքն է և 
Սահմանադրությամբ, սահմանադրական օրենքներով, օրենքներով 
սահմանված համապատասխան պետական հաստատությունների 
գործունեության ազատության աստիճանի ամբողջությունը, որը ծառայում 
է հասարակությանը որպես միասնական համակարգ՝ ստեղծված ինչպես 
հասարակության կողմից հասարակության յուրաքանչյուր անդամի,  
այնպես էլ ամբողջ հասարակության համար, ապահովում է այն բոլոր 
իրավական (այդ թվում` այլ) միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են 
իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման համակարգի 
իրագործման համար: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, կարծում ենք, 
անհրաժեշտ է ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքի 
սկզբունքները համալրել նաև դատական իշխանության ինքնուրույնության 
սկզբունքով: 

2. Որպես ինքնուրույնության սկզբունքի իրացումը երաշխավորող 
գործոններ՝ առաջարկում ենք առանձնացնել. 

Ա) կառուցակարգային գործոն. այն ենթադրում է, որ 
պետությունում պետք է գործի դատական իշխանություն, որը. 1) հիմնված 
է Սահմանադրության, սահմանադրական օրենքների և օրենքների հիման 
վրա, 2) ինքնավար է, չի կազմում իշխանության այլ ճյուղերի համակարգի 
մաս, 3) ընդգրկում է պետության ամբողջ տարածքը, 
4) համապատասխանում է հասարակական-իրավական պահանջներին 
(տարածքային մատչելիություն, դատավորների բավարար քանակ, 
մասնագիտացված դատարաններ), 5) ունի կոմպետենտ և պրոֆեսիոնալ 
կադրեր՝ ապահովված անհրաժեշտ ռեսուրսներով (նյութական, 
տեխնիկական, տեղեկատվական):  
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Բ) Գործառութային գործոն. այն բացահայտում է դատական 
համակարգի սահմանադրական գործառույթների բնույթը որպես իր 
գործունեության ընդհանուր ուղղություններ: Դատարանի գործառույթները 
բացառիկ են, դրանք չեն կարող իրականացվել որևէ այլ մարմնի կողմից, 
կոչված են հատուկ դատավարական կարգով լուծելու իրավական բնույթ 
ունեցող սոցիալական կոնֆլիկտները, այսինքն` իրականացնելու 
արդարադատություն: Այս համատեքստում անհրաժեշտ ենք համարում 
առանձնացնել. 1) արդարադատության իրականացումը ՀՀ 
Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, ինչպես նաև 
ընդհանուր սկզբունքների ուղղակի կիրառումը, ինչը թույլ է տալիս 
դատարաններին կախված չլինել օրենսդրից, եթե առկա է օրենսդրական 
բաց կամ հակասություն, 2) օրինականության և իշխանությունների 
տարանջատման սկզբունքների պահպանմամբ առկա հայեցողական 
լիազորություններ, որոնք թույլ են տալիս առանց օրենսդրի, ինքնուրույն 
լուծել սեփական իրավասությանը վերաբերող հարցերը: 

Գ) Արտաքին գործոն. ենթադրում է քաղաքական ազատության 
բարձր մակարդակի առկայություն: 

3. 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում պառլամենտը հնարավորություն ստացավ ազդելու 
դատավորների ընտրության ընթացքին, ինչը հնարավորություն ստեղծեց 
քաղաքական մարմնին ներգործելու դատավորի նշանակման 
գործընթացին: Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության 
գործընթացի քաղաքականացման վտանգը սահմանափակելու 
նպատակով, ինչպես նաև նկատի ունենալով, որ Վճռաբեկ դատարանի 
դատավորների նշանակման հարցում Հանրապետության Նախագահին 
վերապահվել է արարողակարգային դեր, գտնում ենք, որ դատական 
իշխանության ինքնուրույնության հայեցակետից առավել 
նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի Հանրապետության Նախագահն 
ինքն ընտրեր և նշանակեր դատավոր Բարձրագույն դատական խորհրդի 
կողմից յուրաքանչյուր տեղի համար ներկայացված երեք թեկնածուներից 
մեկին:  

4. Անհրաժեշտ է սահմանել լրացուցիչ իրավական 
կարգավորումներ այն դեպքերի համար, երբ խորհրդարանական ուժերը 
Սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի դատավորների 
համար ներկայացված թեկնածուների ընտրության վերաբերյալ տևական 
ժամանակահատված համաձայնության չգան, և խորհրդարանական 
քվեարկության ժամանակ չհաղթահարվի Սահմանադրական դատարանի 
և Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին ընտրելու համար սահմանված 
քվեների նվազագույն շեմը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
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երեք հինգերորդը: Հաշվի առնելով իրավական անվտանգության 
համատեքստում դատական համակարգի կայունության և 
ինքնուրույնության ապահովման կարևորությունը, գտնում ենք, որ ՀՀ 
օրենսդրությամբ պետք է սահմանել իրավական կարգավորումներ, որոնց 
համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի 
դատավորներին ընտրելու համար սահմանված քվեների նվազագույն 
շեմը չհաղթահարելու դեպքում Սահմանադրական դատարանի և 
Վճռաբեկ դատարանի գործող դատավորները շարունակում են կատարել 
իրենց լիազորությունները մինչև կնշանակվեն իրենց իրավահաջորդները: 

5. Նկատի ունենալով, որ դատավորի վարքագիծը և 
կարգապահական պատասխանավությունը դատական իշխանության 
արդյունավետ գործունեության կարևորագույն հայեցակետերից են, 
կարծում ենք անհրաժեշտ է օրենսդրորեն բացառել արդարադատության 
նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունքը, 
քանի որ նման կարգավորման պայմաններում առկա է դատական 
իշխանության վրա գործադիր իշխանության ներգործելու 
հնարավորություն, որի արդյունքում սահմանափակվում է դատական 
իշխանության ինքնուրույնությունը։ 

6. Իրավական որոշակիության սկզբունքի ապահովման 
նպատակով անհրաժեշտ է մանրամասն կանոնակարգել դատավորին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործով 
Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերը դռնփակ անցկացնելու 
ընթացակարգը (հստակեցնել դռնփակ անցկացման դեպքերը, 
նախատեսել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության 
ենթարկելու գործով Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերը դռնփակ 
անցկացնելու մասին որոշման բողոքարկման հնարավորություն): 

Հետազոտության տեսական և գործնական նշանակությունը: 
Ուսումնասիրության գիտական նշանակությունը նրանում է, որ 
իրականացված հետազոտության արդյունքում ստացված 
եզրակացությունները և առաջարկությունները կարող են ներդրվել 
գիտության մեջ և պրակտիկայում, քանի որ դրանք լրացնում են տեսական 
դրույթների վերաբերյալ բացը: 

Հետազոտության գործնական նշանակությունը կայանում է 
նրանում, որ հեղինակի եզրակացություններն ու առաջարկությունները 
կարող են օգտագործվել ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ դատական 
օրենսգրքի, ՀՀ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական 
օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
օրենսդրական նախագծեր նախապատրաստելիս: Այն կարող է 
օգտագործվել «սահմանադրական իրավունք», «դատական իշխանություն» 
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դասընթացներում և հետագա հետազոտություններում, ինչպես նաև այն 
բոլոր դասընթացներում, որոնց հետազոտության առարկան որևէ կերպ 
առնչվում է դատական իշխանության ինքնուրույնությանը: Հիմնախնդրի 
առնչությամբ կատարված վերլուծությունը, ներկայացված 
առաջարկություններն ու դրանց հիմնավորումները կարող են նպաստել 
նաև ՀՀ օրենսդրության և պրակտիկայի կատարելագործմանը: 

Հետազոտության արդյունքների փորձարկումը: 
Հետազոտության արդյունքներն արտացոլված են հեղինակի կողմից 
հրապարակված գիտական հոդվածներում, միջազգային 
խորհրդաժողովներին ներկայացված զեկույցներում, ինչպես նաև 
քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի նիստերում: 

Թեկնածուական ատենախոսության որոշ դրույթներ արդեն իսկ 
ներդրվել են Ռուսաստանի Դաշնության Օմսկի իրավաբանական 
ակադեմիայում «Սահմանադրական իրավունք» և «Արտասահմանյան 
սահմանադրական իրավունք» առարկաների դասավանդման ընթացքում: 

Ատենախոսության կառուցվածքը: Ատենախոսությունը 
բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, դրանցում ընդգրկված 
վեց ենթագլխից, եզրակացությունից և օգտագործված գրականության 
ցանկից: 

 
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ներածության մեջ հիմնավորված է թեմայի արդիականությունը, 

ներկայացված են թեմայի գիտական հետազոտման աստիճանը, 
հետազոտության նպատակը և խնդիրները, օբյեկտը և առարկան, 
ատենախոսության աղբյուրագիտական և մեթոդաբանական հիմքերը, 
գիտական նորույթը, հետազոտության տեսական և գործնական 
նշանակությունը, արդյունքների փորձարկումը, ատենախոսության 
կառուցվածքը, ինչպես նաև պաշտպանության ներկայացվող դրույթները: 

Ատենախոսության առաջին գլուխը՝ «Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրականացված սահմանադրական 
փոփոխությունների նշանակությունը դատական իշխանության 
ձևավորման և գործունեության իրականացման համար» 
վերտառությամբ, բաղկացած է երկու ենթագլխից: 

Առաջին գլխի առաջին ենթագլխում («Սահմանադրական 
փոփոխությունների դերը Հայաստանի Հանրապետության դատական 
իշխանության ձևավորման և զարգացման գործընթացում») 
ուսումնասիրվում է ժամանակակից փոփոխությունների շրջանը (1990-
ական թվականների սկզբից), երբ դրվեցին Հայաստանի 
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Հանրապետության նոր իրավաքաղաքական համակարգի ձևավորման և 
հետագայում դրա կայացման հիմքերը, ինչ էլ խթան հանդիսացավ 
ինքնուրույն և անկախ դատական իշխանության ձևավորման և 
զարգացման համար: Հետազոտությամբ փաստվում է ինքնուրույն 
դատական իշխանության ձևավորման համար կարևորագույն 
նշանակություն ունեցող, պետության կազմակերպման հիմքում դրված 
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ամրագրման, իրավունքի 
գերակայության սկզբունքի իրականացման ու դատական իշխանության 
ինքնուրույնության կայացման համար Սահմանադրական դատարանի 
հիմնադրման կարևորությունը: Միաժամանակ, անդրադարձ է կատարվում 
դատական համակարգի կառուցվածքում, դատավարության 
ընթացակարգերում կատարված մի շարք որակական փոփոխություններին, 
որոնք դեռևս բավարար չէին անկախ և ինքնուրություն դատական 
համակարգ կայացնելու համար: 

Առաջին գլխի երկրորդ ենթագլխի («Սահմանադրական 
փոփոխությունների ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության 
դատական իշխանության կայացման գործընթացի և դատական 
իշխանության սահմանադրական սկզբունքների զարգացման վրա») 
շրջանակներում անդրադարձ է կատարվում դատական իշխանության 
կայացման համար էական նշանակություն ունեցող իրականացված 
փոփոխությունների արդյունքում Վարչական դատարանի հիմնադրման 
փաստին, Սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտների ընդլայնման 
հանգամանքին ու Դատական օրենսգրքի հիմնադրույթներով 
դատավորների ինքնուրույնության սկզբունքի ամրագրմանը: 
Միաժամանակ, հետազոտությամբ փաստվում է, որ մասնագիտացված 
դատարանների ստեղծումը և այդ դատարանների ստեղծմամբ առաջին 
ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների լիազորությունների 
սահմանափակումը, հետագայում այդ դատարանների լուծարումը, 
բավականին բացասական ազդեցություն ունեցան դատական 
իշխանության վրա: Անդրադարձ է կատարվում նաև դատական 
իշխանության առնչվող վերջին հայեցակարգային մոտեցումներին և 
իրականացված սահմանադրական փոփոխություններին, այդ թվում 
անհատական սահմանադրական գանգատի ինստիտուտի ոչ ամբողջական 
ձևով կատարելագործմանը, քաղաքական մարմնին դատավորի 
նշանակման գործընթացին ներգործելու հնարավորության սահմանմանը: 

Ատենախոսության երկրորդ գլուխը՝ «Դատական իշխանության 
ինքնուրույնության տեսաիրավական և սահմանադրաիրավական 
ասպեկտը» վերտառությամբ, բաղկացած է երկու ենթագլխից: 
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Երկրորդ գլխի առաջին ենթագլխում («Դատական իշխանության 
ինքնուրույնության հասկացությունը») բացահայտվում է դատական 
իշխանության «ինքնուրույնություն» հասկացության բովանդակությունը, 
պարզաբանվում են «ինքնուրույնություն» ու «անկախություն» 
հասկացությունների տարբերությունը, սահմանվում է դրանց ծավալը՝ 
նպատակ ունենալով մշակել «ինքնուրույնություն» եզրույթի բնորոշումը ու 
դիտարկել ինքնուրույնությունը որպես սահմանադրական սկզբունք: 

Երկրորդ գլխի երկրորդ ենթագլխի («Դատական իշխանության 
ինքնուրույնության իրացումը երաշխավորող գործոններ») 
շրջանակներում, հաշվի առնելով դատական իշխանության կառուցվածքը, 
գործառույթները, ինչպես նաև դատական իշխանության վրա հնարավոր 
ազդեցություն ունեցող արտաքին հանգամանքները, ուսումնասիրվել են 
գործոններ, որոնք երաշխավորում են դատական իշխանության 
ինքնուրույնությունը: Լիովին ընդունելի է համարվել իրավաբանական 
ռեալիզմի կողմնակիցների այն դիրքորոշումը, որ դատական ակտեր 
կայացնելիս, դատավորի վրա, իրավական գործոններից բացի, ազդում են 
նաև մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք ուղղակիորեն 
արտացոլված չեն դատական ակտի պատճառաբանության մեջ, քանի որ 
հակառակի պնդումը, հեղինակի կարծիքով, ինքնախաբեություն է, որը 
կարող է հանգեցնել կեղծ գիտական եզրահանգումների: 

Ատենախոսության երրորդ գլուխը` «Ինքնուրույնության 
սկզբունքի դրսևորումը Հայաստանի Հանրապետության դատական 
իշխանության համակարգում» վերտառությամբ, բաղկացած է երկու 
ենթագլխից:  

Երրորդ գլխի առաջին ենթագլխում («Հայաստանի 
Հանրապետության դատական իշխանության ինքնուրույնության 
սկզբունքի իրացման երաշխիքները») հեղինակը գործող 
սահմանադրական նորմատիվ բազայի, իրավակիրառ պրակտիկայի 
մեկնաբանությունից դուրս է բերել արդարադատության իրականացման 
ընթացքում դատական իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքի 
իրագործման որոշակի համակարգ: Ներկա ժամանակաշրջանում այս 
համակարգն ակտիվորեն ձևավորվում և գործում է իրավական 
իրականությունում գոյություն ունեցող օբյեկտիվ չափանիշների հիման 
վրա: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 
Հանրապետության դատարանների մի շարք լիազորություններ ձևավորում 
են դատարանների կողմից հասարակական հարաբերությունների վրա 
իրավական ազդեցության մեխանիզմներ ու կազմում միջոցների մի 
համակարգ, որոնք էլ իրենցից ներկայացնում են դատական իշխանության 
ինքնուրույնության սկզբունքի իրագործման մեխանիզմներ, կատարված 
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ուսումնասիրությամբ որպես կարևորագույն առանձնացվում են դրանցից 
մի քանիսը և մանրամասն ուսումնասիրվում որպես դատական 
իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքի իրացման երաշխիքներ: 

Երրորդ գլխի երկրորդ ենթագլխում («Հայաստանի 
Հանրապետության Բարձրագույն դատական խորհրդի դերը դատական 
իշխանության ինքնուրույնության ապահովման հարցում») 
հետազոտության առարկա է հանդիսացել Բարձրագույն դատական 
խորհրդի (որպես Արդարադատության խորհրդի իրավահաջորդի) 
ձևավորման գործընթացը, կայացման ու զարգացման հեռանկարները՝ 
ելնելով դատական իշխանության ինքնուրույնության ներուժը զարգացնելու 
անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծելու և դատական իշխանության 
ինքնուրույնությունն ապահովելու համատեքստից: Համակողմանի 
վերլուծության արդյունքում հիմք ընդունելով միջազգային 
կազմակերպությունների ու դրանց խորհրդակցական մարմինների 
իրավահամեմատական վերլուծությունները` կատարվել են ՀՀ 
օրենսդրության և պրակտիկայի կատարելագործմանն ուղղված 
առաջարկներ: 

Եզրակացության մեջ ընդգրկված են հետազոտության հիմնական 
արդյունքները ու հեղինակի եզրահանգումները, որոնք ամփոփ հանգում են 
հետևյալին. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանության 
մարմինների ձևավորման գործընթացի, իրավական հիմքերի և 
զարգացման փուլերի ուսումնասիրությամբ կարող ենք փաստել, որ 
սահմանադրական փոփոխությունները կարևորագույն նշանակություն են 
ունեցել դատական իշխանության ձևավորման և զարգացման համար: 
Ինքնուրույն դատական իշխանության ձևավորման համար կարևորագույն 
նշանակություն ուներ պետության կազմակերպման հիմքում դրված 
հիմնական սկզբունքը, այն է՝ իշխանությունների տարանջատման 
սկզբունքի ամրագրումը: Միաժամանակ, դատական համակարգի 
կառուցվածքում, ինչպես նաև դատավարության ընթացակարգերում 
կատարված մի շարք որակական փոփոխությունները դեռևս բավարար 
չէին անկախ և ինքնուրություն դատական համակարգ կայացնելու համար: 
Այս կապակցությամբ էական առաջընթաց քայլ էր ընդհանուր 
իրավասության դատական համակարգի ձևավորումը: Սակայն 
առանձնակի ուշադրության է արժանի իրավունքի գերակայության 
սկզբունքը, որի իրականացման, ինչպես նաև դատական իշխանության 
ինքնուրույնության կայացման համար մեծագույն նշանակություն ուներ 
ՀՀ սահմանադրական դատարանի հիմնադրումը: Դատական 
իշխանության ինքնուրույնության գաղափարի զարգացման տեսակետից 
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կարևոր էր նաև ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված դատավորի` որպես 
դատական իշխանության կրողի, անկախության, անձեռնմխելիության և 
անփոփոխելիության սկզբունքը: 

2. Դատական իշխանության կայացման համար էական 
նշանակություն ուներ իրականացված փոփոխությունների արդյունքում 
Վարչական դատարանի հիմնադրումը, ինչպես նաև ՀՀ սահմանադրական 
դատարան դիմող սուբյեկտների ընդլայնումն ու դատական օրենսգրքի 
հիմնադրույթներով դատավորների ինքնուրույնության ամրագրումը: 
Սակայն մասնագիտացված դատարանների ստեղծումը և այդ 
դատարանների ստեղծմամբ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանների լիազորությունների սահմանափակումը, հետագայում այդ 
դատարանների լուծարումը, բավականին բացասական ազդեցություն 
ունեցան դատական իշխանության վրա: 

Ինչ վերաբերում է դատական իշխանության առնչվող վերջին 
հայեցակարգային մոտեցումներին և իրականացված սահմանադրական 
փոփոխություններին, ապա հարկ ենք համարում նշել, որ ինքնուրույն, 
անկախ և օրենքի առջև հաշվետու դատական իշխանության կայացման 
համար դրվեցին անհրաժեշտ նախադրյալներ, որոնք զարգացման մեծ 
ներուժ ունեն: Ինչ վերաբերում է բացասական զարգացումներին, ապա 
կարող ենք նշել անհատական սահմանադրական գանգատի ինստիտուտի 
ոչ ամբողջական ձևով կատարելագործումը, քաղաքական մարմնին 
դատավորի նշանակման գործընթացին ներգործելու հնարավորության 
սահմանումը: 

3. Դատական իշխանության ինքնուրույնության սկզբունքն 
արտահայտում է դատական իշխանության էությունը, 
սահմանադրաիրավական ծավալը և բովանդակությունը, ընդգծում է 
դատական իշխանության դերն իշխանության մյուս ճյուղերի հետ 
փոխհարաբերություններում և իր բնույթով ու նշանակությամբ 
հանդիսանում է որոշիչ, իրենից ներկայացնում է ազատության աստիճանի 
այնպիսի ամբողջություն, որը միաժամանակ ծառայում է և 
հասարակության յուրաքանչյուր անդամին և ողջ հասարակությանը: 

Դատական իշխանությունն իշխանության այլ ճյուղերից 
ինքնուրույն լինելու սկզբունքի շրջանակներում դիտարկելը թույլ է տալիս 
խոսել ոչ միայն առանձին, սեփական անկախ լիազորությունների 
առկայության, այլ նաև իրավական, ռեսուրսային և բնորոշ 
հատկանիշներով օժտված լինելու ինքնուրույն ներուժի մասին: 
Ինքնուրույնությունը  պահանջում է դատական իշխանության ամբողջական 
ապահովում նորմատիվ-իրավական, կազմակերպչատեխնիկական, 
նյութառեսուրսային բնույթի միջոցներով: Ընդ որում, այդ միջոցների 
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քանակը և որակը չպետք է որոշվեն իշխանության մյուս ճյուղերի 
հայեցողությամբ և այն պետք է ամրագրվի սահմանադրորեն:  

4. Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման 
համակարգում դատական իշխանության ինքնուրույնություն ունենալն 
անհրաժեշտ է, քանի որ այն ինքնին ենթադրում է հավասարակշռման 
գաղափարը, իշխանության այլ ճյուղերի հետ փոխգործակցությունը 
հավասար սկզբունքների հիման վրա: Թեև յուրաքանչյուր իշխանության 
ճյուղ պետք է ունենա հավասարակշռող դիրքեր մյուսների նկատմամբ, 
այնուամենայնիվ գործնականում դա շատ դժվար է իրագործել, քանի որ 
յուրաքանչյուր իշխանության ճյուղի առանձնահատկություն թույլ չի տալիս 
ավտոմատ կերպով կիրառել այս սկզբունքը գործող համակարգի 
հարաբերություններում:  

5. Դատարանների հայեցողական լիազորությունները կարևոր և 
մեծ նշանակություն ունեն դատական իշխանության ինքնուրույնության 
հարցում և հանդիսանում են դատական իշխանության ինքնուրույնության 
իրականացման արդյունավետության երաշխիք: Ակնհայտ է, որ 
հայեցողական լիազորությունների կիրառումը սեփական 
լիազորությունների նկատմամբ, սերտ կապված է դատարանի կողմից 
արդարադատության իրականացման հետ, որի հիմնական նպատակը 
կոնկրետ անձի դատական պաշտպանությունն է: Հայեցողական 
լիազորությունները կարող են արտահայտվել իրավակիրառ 
գործունեության բոլոր փուլերում, այդ թվում` գործի համար էական 
նշանակություն ունեցող փաստերի ապացուցման ժամանակ, իսկ 
իրավունքի հարցերում, որոնք ունեն բացառապես հասարակության 
համար նշանակություն, ձևավորվում է դատական քաղաքականություն, 
այդպիսով ունենալով լուրջ նշանակություն դատական իշխանության 
ինքնուրույնության կայացման և զարգացման հարցում (իհարկե, 
հայեցողությունը պետք է իրագործվի օրինականության և 
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքների շրջանակում): 

6. ՀՀ Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրական 
դատարանի անհատական դիմումների հիման վրա գործեր քննելիս 
մեկնաբանում է ինչպես վիճարկվող օրենսդրական նորմը, այնպես էլ 
համապատասխան սահմանադրական նորմը: Դատարանների նման 
գործունեությունը բացառիկ նշանակություն ունի դատական իշխանության 
ինքնուրույնության հարցում, քանի որ դատական իշխանության 
նպատակը, ի թիվս այլոց, նաև օրենսդրության` սահմանադրությանը 
համապատասխանեցնել է, ապահովելով սահմանադրական 
իրավունքների և ազատությունների իրական պաշտպանություն` առանց 
օրենսդրի գործունեությանը միջամտելու, այսինքն` իշխանությունների 
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բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքին համապատասխան: 
Սահմանադրական դատարանի նշված լիազորությունների միջոցով 
դատարանն ունենում է ազդեցություն կոնկրետ հարցերի իրավական 
կարգավորումների և իրավակիրառ պրակտիկայի բովանդակության վրա: 
Ընդհանուր առմամբ, չվերաձևակերպելով օրենսդրի կողմից ընդունված 
նորմի բովանդակությունը, դատարանը նոր իմաստ է տալիս տվյալ 
նորմին, բացահայտում այդ նորմը սահմանադրական նորմերի և 
սկզբունքների տեսակետից: Սահմանադրական որոշումներով 
մեկնաբանվում է Սահմանադրությունը, որոնց թե պատճառաբանական և 
թե եզրափակիչ մասում տրված մեկնաբանությունները պարտադիր են 
Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում գտնվող ֆիզիկական 
և իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև դատարանների 
համար, կրում են պաշտոնական բնույթ և նպատակ ունեն ապահովել 
իրավունքի գերակայությունը, մարդու հիմնական իրավունքներն ու 
ազատությունները՝ հիմնվելով իշխանությունների բաժանման և 
հավասարակշռման սկզբունքի վրա և ապահովելով իշխանության 
յուրաքանչյուր ճյուղի ինքնուրույնությունը:  

7. Դատական իշխանության ինքնուրույնության հարցում 
բավականին կարևոր է դատական ինքնակառավարման մարմինների 
դերը: Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Բարձրագույն 
դատական խորհուրդը որպես անկախ պետական մարմին ու 
դատարանների և դատավորների անկախության երաշխավոր հռչակվելը 
նպաստեց խորհրդի նշանակության վերաիմաստավորմանը: 
Անկախության և ինքնուրույնության կարևոր երաշխիք է նաև ՀՀ 
Սահմանադրությամբ (2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով 
կատարված փոփոխություններով) ամրագրված Բարձրագույն դատական 
խորհրդի նախագահի ռոտացիոն ընտրման սկզբունքը, Բարձրագույն 
դատական խորհրդում դատավոր անդամների և իրավաբան-գիտնական 
անդամների միջև հավասարակշռության ապահովումը և նրանց 
նշանակումն Ազգային ժողովի կողմից, բյուջետային ինքնուրույնությունը: 
Իրականացված փոփոխությունների համատեքստում խնդրահարույց են 
արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ 
հարուցելու իրավունքի պահպանումը, կարգապահական 
պատասխանատվության վերաբերյալ Բարձրագույն դատական խորհրդի 
որոշում ընդունելու կապակցությամբ որոշ ընթացակարգերի մանրամասն 
կարգավորման և դրանք բողոքարկելու հնարավորության 
բացակայությունը: 
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Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտացոլված են 
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ТУМАНЯНЦ ЕРАНУИ СТЕПАНОВНА 
 

“ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 
КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ” 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 «Публичное право». 
Защита диссертации состоится 9 августа 2018 года, 10:00 часов на 

заседании специализированного совета 041 «Юриспруденции» Академии 
государственного управления РА (Высшая аттестационная комиссия 

Республики Армения, 0028, г. Ереван, Киевян 8). 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Тема диссертации посвящена одному из важнейших принципов 
судебной власти – самостоятельности, которая рассматривается в контексте 
конституционных реформ. Сегодня одним из приоритетных вызовов, 
стоящих перед государством и требующих скорейшего решения, - 
установление справедливости в обществе, поскольку большое 
недовольство у общественности вызывает несправедливость. Очевидно, 
что данный вызов, стоящий перед Республикой Армения, должен быть 
решен судебной властью. 

При принятии Конституции Республики Армения и при 
последующих конституционных изменениях одним из важнейших целей 
было укрепление противовесной роли судебной власти по отношению к 
другим ветвям власти. Кроме этого, подчеркивалась важность обеспечения 
конституционных гарантий независимости и самостоятельности судебной 
власти. В контексте последних конституционных изменений была 
подчеркнута в основном балансирующая и стабилизирующая роль 
судебной власти. В качестве основного предварительного условия была 
отмечена защита судебной власти от неправового вмешательства и влияния 
на судебную власть: только институционально и функционально 
самостоятельная судебная власть без какого-либо вмешательства и 
различного влияния извне может стать гарантом верховенства права, 
осуществляющего эффективное правосудие и справедливоe судебноe 
разбирательствo в стране. Именно поэтому одним из основных 
концептуальных целей конституционных изменений являлось становление 
независимой, самостоятельной и подотчетной закону судебной власти. 
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В диссертации указано, что необходимы новые подходы и научно 
обоснованные новые идеи, поскольку до сих пор не удалось полностью 
реализовать идею самостоятельности судебной власти, хотя проводимые 
конституционные изменения преследовали такие цели. При этом 
подчеркивается, что, в отличие от других принципов судебной власти, этот 
принцип не полностью изучен в законодательстве Республики Армения и 
не был надлежащим образом применен в нормативных правовых актах. В 
то же время принцип самостоятельности судебной власти отдельно не 
рассматривается и только отмечается в контексте обсуждения других 
вопросов. Поэтому в юридической литературе отсутствует общее 
представление содержания, объема, значимости, а также важности 
принципа самостоятельности судебной власти для укрепления статуса 
судебной власти и судов в государственной системе, что в свою очередь не 
позволяет в полной мере выявить конституционно-правовой потенциал 
судебной власти как института государственной власти. 

В диссертации впервые было исследовано понятие 
«самостоятельность» судебной власти. Оно было рассмотрено в качестве 
конституционного принципа, учитывая, что конституционные изменения 
могут играть решающую роль как для переосмысления и развития 
взаимоотношений в самой судебной власти, так и для переосмысления и 
развития взаимоотношений судебной власти с другими государственно-
правовыми органами. Также раскрыто содержание понятия 
«самостоятельность», разработано общее определение данного понятия, 
была сделана попытка провести различие между понятиями 
«самостоятельность» и «независимость» судебной власти, определив их 
объем, были представлены гарантии реализации принципа 
самостоятельности судебной власти. 

В результате всестороннего анализа были сделаны теоретические 
выводы, а также, принимая во внимание законодательство Республики 
Армения, международный опыт и мнения консультативных органов 
международных организаций, был выдвынут ряд практических 
рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики 
Армения. Следовательно, диссертационная работа имеет не только 
теоретическое, но и большое практическое значение, поскольку анализы, 
обоснования, предложения и заключения, сделанные в связи с 
основополагающими вопросами, обсуждаемыми в диссертации, могут 
способствовать как решению вопросов, выявленных в практике, так и 
выдвижению научно обоснованных решений в рамках осуществления 
последующих конституционных и законодательных изменений. 
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SUMMARY 
 

The dissertation is devoted to one of the most important principles of 
judicial authority – to self-dependency, which is considered in the context of 
constitutional reforms. On today, the one of the priority calls, facing the state 
and requiring the fastest solution, is the establishment of justice in society, as 
the great discontent in community is caused by injustice. It is obvious, that this 
call facing the Republic of Armenia has to be solved by judicial authority. 

At acceptance of the Constitution of the Republic of Armenia and at 
the subsequent constitutional changes strengthening of a counter-weight role 
of judicial authority in relation to other branches of the power, was one of the 
major purposes. Besides, importance of providing the constitutional guarantees 
of independence and self-dependency of judicial authority, was emphasized. In 
the context of the last constitutional changes, generally balancing and 
stabilizing role of judicial authority has been emphasized. As the main 
preliminary condition protection of judicial authority against unlawful 
intervention and influence on judicial authority has been noted: only 
institutionally and functionally independent judicial authority without any 
interventions and various outside influence can become the guarantor of the 
rule of law who is carrying out effective justice and fair judicial trial in the 
country. For this reason one of the main conceptual objectives of the 
constitutional changes was formation of judicial authority - independent, self-
dependant and accountable to the law. 

In the dissertation, it is specified that new approaches and the 
evidence-based new ideas needed, as until now it wasn't succeeded to realize 
completely the idea of self-dependency of judicial authority, and are necessary 
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though the carried-out constitutional changes pursued such aims. At the same 
time it is emphasized that, unlike other principles of judicial authority, this 
principle isn't completely studied in the legislation of the Republic of Armenia 
and hasn't been properly applied in regulations. At the same time the principle 
of self-dependence of judicial authority separately isn't considered and it is only 
noted in the context of discussion of other questions. Therefore in legal 
literature there is no general idea of contents, volume, the importance and also 
importance of the principle of self-dependency of judicial authority for 
strengthening of the status of judicial authorities and courts in the state system, 
that in turn doesn't allow to reveal fully the constitutional and legal potential of 
judicial authority as institute of the government. 

In the dissertation the concept "self-dependency" of judicial authority 
has been for the first time studied. It has been considered as the constitutional 
principle, considering that the constitutional changes can play a crucial role as 
for reconsideration and development of relationship in the most judicial 
authority, and for reconsideration and development of relationship of judicial 
authority with other state and legal bodies. The maintenance of the concept 
"self-dependency" is also opened, the general definition of this concept is 
developed, the attempt to carry out difference between the concepts 
"independence" and "self-dependence" of judicial authority has been made, 
having determined their volume, guarantees of realization of the principle of 
independence of judicial authority have been presented. 

As a result of the comprehensive analysis of theoretical conclusions 
and also, in view of the legislation of the Republic of Armenia, the international 
experience and opinions of advisory bodies of the international organizations 
have been drawn, a number of practical recommendations about improvement 
of the legislation of the Republic of Armenia has been put forward. Therefore, 
dissertation work has not only theoretical, but also great practical value as 
analyses, justifications, the offers and the conclusions made in connection with 
the fundamental issues discussed in the dissertation, and can promote as the 
solution of the questions revealed in practice and promotion of evidence-based 
decisions within implementation of the subsequent constitutional and legislative 
changes. 

 


