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ՆԱԽԱԲԱՆ
2018թ. ապրիլից «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ ԻԵՄ) Հայաստանի Հանրապետության դատական
համակարգի հզորացման և դատական բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված իր ջանքերի շրջանակում իրականացրել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրական գործընթացի դիտարկում:
Դիտարկումը կատարվել է ընտրական գործընթացի շահագրգիռ կողմերի
հրապարակումների, այդ թվում՝ հայտարարությունների, հարցազրույցների, ելույթների և այլնի գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա՝ գործընթացի թափանցիկության, օբյեկտիվության և արդարության չափանիշներին համապատասխան:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը միակ բարձրագույն ատյանն է, որն իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն և լուծում ընտրական
վեճերը: Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինը դատավորից: Համաձայն 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունների՝ ՍԴ դատավորների թեկնածուների առաջադրումը հաջորդաբար իրականացվում է իշխանության տարբեր թևերի՝ ՀՀ նախագահի, ՀՀ կառավարության և ՀՀ դատավորների
ընդհանուր ժողովի կողմից:
ՍԴ դատավոր կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած, միայն ՀՀ քաղաքացի, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով և
մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա փորձառությամբ,
բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը:
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ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՍԴ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ
ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Մայիսի 18-ին ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովն իրականացրեց ՀՀ
ՍԴ դատավորի թեկնածուի ընտրություն, ինչի մասին մայիսի 24-ին ԱԺ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրվեց հաղորդագրություն: Առաջադրվեց Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածությունը: Այդ կապակցությամբ ԻԵՄ-ը տարածեց հայտարարություն [16], [17], [18]:
2018թ. հունիսի 12-ին ԱԺ-ում տեղի ունեցավ ՍԴ դատավորի պաշտոնում Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածության քննարկումը: Քվեարկությունը տեղի ունեցավ հունիսի 13-ին և թեկնածուն չստացավ պատգամավորների ձայների 3/5--ը:
Հունիսի 22-ին ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովը ՍԴ դատավորի պաշտոնի համար առաջադրեց ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր Արման Դիլանյանի թեկնածությունը, որի ընտրության հարցը քննարկվեց սեպտեմբերի 10-ին
գումարված Ազգային ժողովի հերթական նիստերի առաջին նիստում [19], իսկ
քվեարկությունը կազմակերպվեց սեպտեմբերի 13-ին: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Արման Դիլանյանը 81 կողմ ձայնով ընտրվեց ՍԴ դատավոր:
Հիշյալ թեկնածուի ընտրության վերաբերյալ որևէ պատգամավոր, որևէ խմբակցություն կամ որևէ կուսակցություն որևէ հայտարարություն չարեց:

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԴ ԴԱՏԱՎՈՐԻ
ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

2018թ. մարտին Գագիկ Հարությունյանը ՍԴ նախագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմում ներկայացրեց: Ըստ ՀՀ Սահամանադրության՝ ՍԴ դատավորի
թեկնածու առաջադրելու հերթը ՀՀ նախագահինն էր:
2018թ. ապրիլի 26-ին ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ՀՀ ՍԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ Ազգային ժողովին առաջադրեց պարոն Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից հիշյալ թեկնածուի առաջադրումից
հետո, ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություն, այդ թվում՝ ԻԵՄ-ը,
հիմք ընդունելով Էմիլ Բաբայանի թեկնածության առաջադրման գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության բացակայությունը, հանդես եկան ՀՀ նախագահին և Ազգային ժողովին ուղղված հայտարարությամբ և կոչով: [3]:
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ԻԵՄ-ը բարձրացրեց նաև թեկնածուի կենսագրական տվյալների (CV) և ՍԴ
դատավորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջների անհամապատասխանության հարցը [4]:
Էմիլ Բաբայանի թեկնածության քննարկումն իրականացվեց 2018թ. մայիսի
3-ին, իսկ քվեարկությունը՝ 2018թ. մայիսի 4-ին: Թեկնածուն չստացավ պատգամավորների ձայների 3/5-ը:
Համաձայն տարբեր պատգամավորների պնդման՝ Էմիլ Բաբայանի՝ որպես
ՍԴ դատավորի ընտրության ձախողման հիմնական պատճառը նրա առաջադրման գործընթացի ոչ հրապարակայնությունն ու գաղտնիությունն էր [5]:
Մայիսի 13-ին 112 գործող փաստաբան և 25 հասարակական կազմակերպություն տարածեցին հայտարարություն և կոչ արեցին նախագահ Արմեն Սարգսյանին ստեղծել հեղինակավոր իրավաբաններով համալրված խորհրդակցական
մարմին, որը հավասարության և արդարության սկզբունքներին համապատասխանող թափանցիկ և հրապարակային մրցույթի իրականացման միջոցով, ՀՀ
նախագահին կներկայացներ մրցույթին մասնակցած հավակնորդների վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք, որոնցից և ՀՀ նախագահն Ազգային ժողովին
կառաջադրեր իր ընտրությամբ լավագույն թեկնածուին [6]:
2018թ. մայիսի 18-ին ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ի պատասխան
հասարակական կազմակերպությունների մտահոգություններին և առաջարկություններին, հայտարարեց, որ ՍԴ դատավորի թեկնածու կառաջադրի միայն այդ
հարցով լայն խորհրդակցական գործընթացներ կազմակերպելուց հետո, որից հետո ԱԺ-ին կներկայացնի ՀՀ ՍԴ դատավորի ընտրության համար ամենաարժանի
թեկնածուին [7],[8]:
2018թ. մայիսի 20-ին ավելի քան 200 գործող փաստաբան նախագահ Արմեն Սարգսյանին առաջարկեց քննարկել փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը՝ որպես ՍԴ դատավորի թեկնածու [9]:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը միայն հուլիսի 11-ին, ստորագրեց խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին կարգադրություն [12], [14]:
ՍԴ դատավորի թեկնածուների հավակնորդների հարցազրույցն անցկացվեց 2018թ. հուլիսի 7-ին: ՍԴ դատավորի թեկնածուի ընրությանը մասնակցելու
նպատակով դիմում էր ներկայացրել հինգ հավակնորդ:
Հուլիսի 7-ին ԻԵՄ-ն անդրադարձավ ստեղծված աշխատանքային խմբի
կազմի և գործառույթների հարցին [15]: Թեև աշխատանքային խմբի անդամներն
իրենց խորհրդատվական կարծիքները ներկայացրել էին ՀՀ նախագահին 2018թ.
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հուլիսի 10-ին, վերջինս ՍԴ դատավորի թափուր տեղի համար թեկնածու առաջադրեց միայն հոկտեմբերի 18-ին: ՍԴ դատավորի թեկնածուի առաջադրման
գործընթացի ձգձգման կապակցությամբ ՀՀ նախագահ առայսօր որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել հանրությանը:
ՀՀ Ազգային ժողովում ՍԴ դատավորի թափուր տեղի համար թեկնածուի ընտրությունը նշանակվեց 2018թ. հոկտեմբերի 23-ին: Ըստ ՀՀ Սահամանադրության՝ ՍԴ դատավորի ընտրության համար անհրաժեշտ է Ազգային ժողովի պատգամավորների ձայների 3/5-ը, այսինքն՝ 63 քվե: Նիստը սկսվելուց (ժամը 10:00)
հետո իրականացված գրանցման և վերագրանցման արդյունքում, ըստ ԱԺ պատգամավորների գրանցման ցուցատախտակի, գրանցվել էր 62 պատգամավոր:
ՍԴ դատավորի թեկնածուն իր ամփոփիչ ելույթն ավարտեց ժամը 12:15-ին:
Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Գագիկ Մելիքյանը հայտարարեց, որ որոշում է
կայացվել քվեարկությունը կազմակերպել նույն օրը ժամը 12:30-ից մինչև 13:30-ը:
Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքերը պետք է հրապարակվեին դարձյալ
հոկտեմբերի 23-ին՝ քվեարկության ավարտից հետո:
Փակ գաղտնի քվեարկության ամբողջ ընթացքում ընթանում էր ԱԺ լիագումար նիստը, որն ընդմիջվեց միայն 13:24-ին: Քվեարկությանը մասնակցեց 53
պատգամավոր, որոնցից կողմ քվեարկեց 30-ը, դեմ՝ 23-ը:
Համեմատելով նախորդ թեկնածուների առաջադրման և ընտրության գործընթացները՝ անհրաժեշտ ենք համարում ուշադրություն դարձնել հետևյալ հարցերին.
ի տարբերություն բոլոր նախորդ թեկնածուների՝ Վահե Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրման և ԱԺ-ում թեկնածության քննարկման միջև ընկած ժամանակը բավականին կարճ էր:
Վահե Գրիգորյանի թեկնածության քննարկման նիստի մեկնարկին և ընթացքում, ինչպես նաև թեկնածության վերաբերյալ հարցը քվեարկության դնելիս,
ներկա պատգամավորների լրացուցիչ գրանցում չի իրականացվել: Այսինքն՝ չի
պարզվել՝ արդյոք ներկա են ՀՀ ՍԴ դատավորի ընտրության համար անհրաժեշտ
թվով պատգամավորներ, թե ոչ:
Անհասկանալի էր, թե որն էր պատճառն, որ, ի տարբերություն նախորդ
թեկնածուների, Վահե Գրիգորյանի թեկնածության վերաբերյալ քվեարկությունը
նշանակվեց քննարկումից անմիջապես հետո:
Ո՛չ Արման Դիլանյանի, ո՛չ Վահե Գրիգորյանի դեպքում, որևէ խմբակցություն կամ պատգամավոր որևէ հայտարարություն չարեց և որևէ պարզաբանում
չտվեց, սակայն, մի դեպքում թեկնածուն ընտրվեց, իսկ մյուս դեպքում՝ ոչ, ինչն ակնհայտ է դարձնում այն փաստը, որ թեկնածուների ընտրության հարցում վճռորոշ նշանակություն է ունեցել քաղաքական բաղադրիչը:
ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրում է, որ Սահմանադրական դատարանի
դատավորներն ընտրվում են Ազգային ժողովի կողմից։ Նման բարձր դատական
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պաշտոնների պարագայում ՀՀ ազգային ժողովի և յուրաքանչյուր խմբակցության
ու պատգամավորի զրոյական թափանցիկության և հաշվետվողականության պայմաններում կամայական հայեցողության իրականացումը քաղաքական պատասխանատվության հարց է: Հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ ՀՀ
նախագահը, իր հայեցողությունը սահմանափակելով, ընտրություն է կատարել
մասնագիտական խորհրդատվական խմբի տրամադրած կարծիքի հիման վրա,
Ազգային ժողովը, լինելով առաջնային մանդատով օժտված մարմին, պարտավոր
էր ծանրակշիռ պատճառաբանություն ներկայացնել՝ չիջեցնելով Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցում ձևավորված ստանդարտը:
Ինչ վերաբերում է նախագահի կողմից նոր թեկնածուի առաջադրման հարցին, ապա ինչպես նախկինում արդեն նշել ենք ՀՀ «Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 8-րդ մասի վերաբերությամբ,
ապա այդ կարգավորումը պարտադիր չէ նախագահի համար և չի սահմանափակում վերջինիս: ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ
Հարությունյանի հրաժարականից հետո առաջացած թափուր տեղի համար դատավորի թեկնածուի առաջադրման լիազորությունը և հերթը վերստին պատկանում է նախագահին:
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