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Հավելված 2 

 

  

 

Ց Ա Ն Կ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

 

1. ԱՐԴԱՐ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌՋԵՎ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

1.1. Կատարելագործել դատավոր-

ների թեկնածությունների ցուցա-

կում ընդգրկվելու համար որակա-

վորման ստուգման կարգը 

1.1.1. Մշակել դատավորի թեկնածուի ոչ 

միայն մասնագիտական գիտելիքների, 

այլև որպես դատավոր գործելու ունակու-

թյան և արդյունավետության, տրամաբա-

նական հմտությունների գնահատման 

հնարավորություն տվող  կառուցակար-

գեր՝ հիմնված միջազգային չափանիշների, 

թափանցիկության ու անաչառության 

սկզբունքների վրա 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

2013թ. դատավորների թեկ-

նածությունների ցուցակի 

համալրման նպատակով 

որակավորման ստուգումն 

անցկացվում է կատարելա-

գործված կառուցակարգերին 

համապատասխան 

1.1.2. Կատարելագործել դատավորների 

թեկնածուների գիտելիքների և հմտու-

թյունների ստուգման արդյունքների 

վիճարկման կարգը 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության  կողմից ներկա-

յացվել է ՀՀ ԱԺ-ի քննարկ-

մանը 

1.1.3. Մշակել դատավորների թեկնածու-

թյունների ցուցակում ընդգրկելու համար 

թեկնածուների առաջադրման թափանցիկ 

և օբյեկտիվ ընթացակարգեր, այդ թվում՝ 

վերանայել Արդարադատության 

խորհրդում հարցազրույցի կարգը՝  հստա-

կեցնելով այդ  փուլի խնդիրներն ու թեման 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության կողմից ներկա-

յացվել է ՀՀ ԱԺ-ի քննարկ-

մանը 

1.2. Ներդնել դատավորների 

գործունեության գնահատման և 

1.2.1. Մշակել դատավորների գործու-

նեության գնահատման օբյեկտիվ չա-

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության կողմից ներկա-



2 
 

առաջխաղացման օբյեկտիվ 

չափանիշներ և ընթացակարգեր 

փանիշներ նախարարություն յացվել է ԱԺ-ի քննարկմանը 

1.2.2. Իրականացնել դատավորների գոր-

ծունեության գնահատման համակարգի 

ծրագրային և տեխնիկական ապահովում 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատավորների գործունեու-

թյան գնահատման համա-

կարգի ծրագրային ապա-

հովումն իրականացված է 

 

1.2.3. Առանձին դատարաններում փոր-

ձարկել դատավորների գործունեության  

գնահատման համակարգն ու վերացնել 

ծրագրային թերությունները 

2014թ. 

հունվար- 

դեկտեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատավորների գործունեու-

թյան  գնահատման համա-

կարգը փորձարկված է, ծրա-

գրային թերությունները 

վերացված են 

1.2.4. Նախատեսել դատավորների գոր-

ծունեության գնահատման արդյունքների 

ամփոփման, դրանք դատավորների ինք-

նակառավարման մարմիններում քննար-

կելու և դրանցից բխող ինչպես կոնկրետ 

դատավորների, այնպես էլ դատարանների 

գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման միջոցառումների մշակման 

կառուցակարգեր 

2013թ. 

նոյեմբերից 

(շարունակական) 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ, 

դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 

(համաձայնությամբ) 

Համապատասխան կառու-

ցակարգերը մշակված են և 

գործում են 

1.2.5. Դատավորների գործունեության 

գնահատման  համակարգը կիրառել բոլոր 

դատարաններում 

2015թ. 

հունվար 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատավորների գործունեու-

թյան  գնահատման համա-

կարգը կիրառվում է բոլոր 

դատարաններում 

1.2.6. Օրենքով հստակեցնել դատավոր-

ների  առաջխաղացման չափանիշները՝ 

դրանց հիմքում դնելով նաև գործունեու-

թյան գնահատման արդյունքները 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ներկա-

յացված է ԱԺ-ի քննարկմանը 

1.2.7. Ամրապնդել դատական դեպար-

տամենտի տեխնիկական և սպասարկող 

անձնակազմի կարողությունները 

2014թ. 

հունվար-մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

 

 

Դատական դեպարտամենտը 

ապահովված է անհրաժեշտ 

տեխնիկական միջոցներով և 

սպասարկող անձնակազմով  

1.3. Ներդնել դատավորների 

ինքնակառավարման առավել 

1.3.1. Վերանայել դատավորների ինքնա-

կառավարման մարմինների կառուցված-

2013թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության  կողմից 
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արդյունավետ մոդել քը, փոխհարաբերությունները, կազմը և 

գործառույթները՝ ապահովելով  դատա-

վորների ներքին անկախությունը և նպաս-

տելով դատական իշխանության  ինքնա-

կառավարման երաշխիքների զարգաց-

մանը 

նախարարություն ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

1.3.2. Ապահովել դատավորների առավե-

լագույն մասնակցությունը սեփական ինք-

նակառավարմանը և նախատեսել նույն 

դատավորի կողմից, բացի ընդհանուր ժո-

ղովից, միաժամանակ ինքնակառավար-

ման մի քանի այլ մարմիններում ընդ-

գրկված  լինելու ողջամիտ սահմանափա-

կումներ 

2013թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

1.3.3. Ուսումնասիրել առաջին ատյանի և 

վերաքննիչ դատարանների նախագահ-

ների պաշտոնավարման ժամկետի սահ-

մանափակում ներդնելու նպատակահար-

մարությունը՝ դատարանների նախագահ-

ների լիազորությունների սահմանափակ-

ման համատեքստում 

2013թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Ուսումնասիրությունը կա-

տարված է, ներկայացվել են 

համապատասխան առաջար-

կություններ և, ըստ անհրա-

ժեշտության, օրենքի նախա-

գիծը ՀՀ կառավարության 

կողմից ներկայացվել է  ԱԺ-ի 

քննարկմանը  

1.4. Բարեփոխել դատավորին 

կարգապահական պատասխանա-

տվության ենթարկելու ընթացա-

կարգերը և հիմքերը՝ կարգապա-

հական վարույթի օբյեկտիվության, 

արդարության, արդյունավետու-

թյան և հրապարակայնության 

երաշխավորմամբ 

1.4.1. Տարանջատել դատավորի նկատ-

մամբ կարգապահական վարույթ հարու-

ցող և կարգապահական տույժի վերաբե-

րյալ որոշում կայացնելու իրավասություն 

ունեցող սուբյեկտներին՝ որպես կարգա-

պահական վարույթ հարուցող սուբյեկտ-

ներ նախատեսելով արդարադատության 

նախարարին ու դատավորների էթիկայի և 

կարգապահական հարցերի հանձնաժո-

ղովին, իսկ վճռաբեկ դատարանի պալատի 

դատավորի և պալատի նախագահի 

նկատմամբ՝ վճռաբեկ դատարանի նախա-

գահին, իսկ  էթիկայի կանոնների 

խախտման հիմքով՝  նաև դատավորների 

էթիկայի և կարգապահական հարցերի 

2013թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության կողմից ներկա-

յացվել է  ԱԺ-ի քննարկմանը  
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հանձնաժողովին 

1.4.2. Ուսումնասիրել հարուցված կար-

գապահական վարույթի շրջանակներում 

դատավորի անկախության և պաշտպան-

վածության օրենսդրական երաշխիքների 

ամրապնդման հարցը 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Ուսումնասիրության ար-

դյունքների հիման վրա, ըստ 

անհրաժեշտության, օրենքի 

նախագիծը ՀՀ կառավարու-

թյան կողմից ներկայացվել է  

ԱԺ-ի քննարկմանը  

1.4.3. Ուսումնասիրել Արդարադատության 

խորհրդի նիստերի դռնբացության 

խնդիրը` ըստ անհրաժեշտության նախա-

տեսելով օրենսդրական 

փոփոխություններ 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Ուսումնասիրության ար-

դյունքների հիման վրա, ըստ 

անհրաժեշտության, օրենքի 

նախագիծը ՀՀ կառավարու-

թյան կողմից ներկայացվել է  

ԱԺ-ի քննարկմանը 

1.4.4. Հստակեցնել դատավորին կարգա-

պահական պատասխանատվության են-

թարկելու հիմքերը`  հնարավորինս բացա-

հայտելով նյութական և դատավարական 

օրենքների ակնհայտ և կոպիտ խախտում-

ների բովանդակությունը 

2013թ. 

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության կողմից ներկա-

յացվել է ԱԺ-ի քննարկմանը  

1.4.5. Ուսումնասիրել նյութական կամ 

դատավարական օրենքի նորմի ակնհայտ 

և կոպիտ խախտման համար դատավորին 

կարգապահական պատասխանատվու-

թյան ենթարկելու մասին Արդարադա-

տության խորհրդի որոշումը որպես նոր 

երևան եկած հանգամանք նախատեսելու 

հարցում միջազգային փորձը և սահմանել 

անհրաժեշտ կարգավորումներ 

2013թ. 

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա, 

ըստ անհրաժեշտության, 

օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել է  ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

1.5. Ապահովել էթիկայի և կարգա-

պահական հարցերի հանձնաժո-

ղովի գործունեության արդյունա-

վետությունն ու թափանցիկու-

թյունը 

1.5.1. Մշակել էթիկայի և կարգապահական 

հարցերի հանձնաժողովի  գործունեության 

ընթացակարգային կանոններ 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

Դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմին 

(համաձայնությամբ) 

Էթիկայի և կարգապահական 

հարցերի հանձնաժողովի 

ընթացակարգային կանոն-

ներն ընդունված են 

1.5.2. Ապահովել էթիկայի և կարգապահա-

կան հարցերի հանձնաժողովի որոշում-

ների մատչելիությունը դատավորների 

համար 

2013թ. 

սեպտեմբեր-

2016թ.  

(շարունակական) 

Դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմին 

(համաձայնությամբ) 

Էթիկայի հանձնաժողովի 

որոշումները մատչելի են 

դատավորների համար 

1.5.3. Էթիկայի  և կարգապահական հար- 2013թ. Դատավորների Էթիկայի և կարգապահական 
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ցերի հանձնաժողովի իրավասության 

շրջանակներում նախատեսել խորհրդա-

տվական գործունեության միջոցով դա-

տավորների վարքագծի կանոնների խախ-

տումը կանխարգելող լիազորություններ 

սեպտեմբեր-

2016թ. 

(շարունակական) 

 

ինքնակառավարման 

մարմին 

(համաձայնությամբ) 

հարցերի հանձնաժողովը 

իրականացնում է դատավոր-

ների վարքագծի կանոնների 

վերաբերյալ խորհրդատվա-

կան գործառույթ  

1.5.4. Վերապատրաստել էթիկայի և կար-

գապահական հարցերի հանձնաժողովի 

անդամներին դատավորի վարքագծի կա-

նոնների պահպանումն ապահովելու և 

խախտումները գնահատելու կարողու-

թյունները զարգացնելու նպատակով 

2013-2016թթ. 

(շարունակական) 

 

Դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմին 

(համաձայնությամբ) 

Էթիկայի հանձնաժողովի 

բոլոր անդամներն առնվազն 

մեկ անգամ անցել են վերա-

պատրաստում 

1.6. Բնակչության թվին և դատա-

վորների ծանրաբեռնվածությանը 

համապատասխան հավասարա-

կշռել դատավորների թվաքանակը 

1.6.1. Համեմատական վիճակագրության և 

դատավորների ծանրաբեռնվածության 

գիտական հիմնավորման հիման վրա 

իրականացնել ուսումնասիրություն՝ բնա-

կիչների թվի և ընդհանուր դատական գոր-

ծերի հաշվով դատավորների քանակի և 

դատավորների ծանրաբեռնվածության 

հաշվառմամբ նրանց թվի ավելացման կամ 

հավասարակշռման առաջարկությունների 

ներկայացման համար. 

2013թ. 

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

 

Իրականացվել է համեմատելի 

դատարանակազմություն 

ունեցող երկրների փորձի` 

բնակչության թվին համարժեք 

մեկ դատավորին բաժին ընկ-

նող դատական գործերի հաշ-

վով դատավորների քանակի և 

դատավորների ծանրա-

բեռնվածության ուսումնա-

սիրություն, որի արդյունք-

ներով դատավորների թվի 

փոփոխման վերաբերյալ 

ներկայացվել  է  առաջար-

կություն 

1.6.2. Իրականացնել դատավորների թվա-

քանակի հավասարակշռման կամ ավե-

լացման համար անհրաժեշտ օրենսդրա-

կան փոփոխություններ (ըստ ուսումնա-

սիրության արդյունքներով հաստատված 

անհրաժեշտության) 

 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-

վարության կողմից ներկա-

յացվել է  ԱԺ-ի քննարկմանը 

(ըստ անհրաժեշտության) 

1.7. Կատարելագործել դատավոր-

ների և դատախազների թեկնա-

ծությունների ցուցակում ընդ-

գրկված անձանց մասնագիտական 

պատրաստման, դատավորների, 

1.7.1. Դատական իշխանության և դատա-

խազության կադրերի պատրաստման և 

վերապատրաստման համար հիմնադրել 

Արդարադատության ակադեմիա և դրա 

գործունեությունը կարգավորել 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

1. «Արդարադատության ակա-

դեմիայի մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը ՀՀ կառավարու-

թյան կողմից ներկայացվել է  

ԱԺ-ի քննարկմանը 
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դատախազների, դատական ծա-

ռայողների, դատախազության 

աշխատակազմում պետական 

ծառայողների վերապատրաստ-

ման ընթացակարգերը 

համապատասխան օրենքով 

1.7.2. Դատավորների և դատախազների 

թեկնածությունների ցուցակում 

ընդգրկված անձանց մասնագիտական 

պատրաստման շրջանակներում 

ընդլայնել փորձաշրջանի տևողությունը և 

կանոնակարգել  փորձաշրջանի 

բովանդակությանը ներկայացվող 

պահանջները 

 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

 

Դատավորների և 

դատախազների 

թեկնածությունների 

ցուցակում 

ընդգրկված անձանց 

մասնագիտական 

պատրաստում 

իրականացնող 

հաստատություն 

Դատավորների և դատախազ-

ների թեկնածությունների ցու-

ցակում ընդգրկված անձանց 

մասնագիտական տևողու-

թյան պատրաստման 

առնվազն 30 տոկոսը կազմում 

է փորձաշրջանը, հստակեց-

ված են փորձաշրջանի անց-

կացման կարգը, փորձա-

շրջանի բովանդակության 

ուղենիշները, փորձաշրջանի 

գնահատման չափանիշները 

1.7.3. Դատավորների և դատախազների 

վերապատրաստման ծրագրերի 

շրջանակներում ներառել որպես 

դատավոր և դատախազ գործելու 

մասնագիտական հմտությունների 

զարգացմանը, ինչպես նաև օրենսդրական 

և դատավարական զարգացումների, 

դատական պրակտիկային վերաբերող 

թեմաներով դասընթացներ 

2013-2016թթ. 

(շարունակական) 

 

Դատավորների և 

դատախազների 

վերապատրաստում 

իրականացնող 

հաստատություն 

Դատավորները և դատախազ-

ները անցնում են պարբերա-

կան վերապատրաստում 

որպես դատավոր և դատա-

խազ գործելու մասնագիտա-

կան հմտությունների զար-

գացմանը, ինչպես նաև 

օրենսդրական և դատավա-

րական զարգացումների, 

դատական պրակտիկային 

վերաբերող թեմաներով 

1.7.4. Սերտացնել դատախազների, դատա-

վորների  և փաստաբանների միջև համա-

գործակցությունը՝ համատեղ վերապատ-

րաստման դասընթացների և այլ  համա-

տեղ միջոցառումների կազմակերպման և 

իրականացման միջոցով 

2013-2016թթ. 

(շարունակական) 

 

Դատավորների և 

դատախազների 

վերապատրաստում 

իրականացնող 

հաստատություն, 

Դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 

(համաձայնությամբ), 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Յուրաքանչյուր տարի կազ-

մակերպվում և անցկացվում է 

դատախազների, դատավոր-

ների  և փաստաբանների  

համագործակցությունը և 

շփումը խթանող առնվազն 

մեկ միջոցառում 

1.8. Կատարելագործել դատավոր-

ների միջև գործերի օբյեկտիվ (պա-

1.8.1. Օրենքով սահմանել դատավորների 

միջև գործերի բաշխման ընդհանուր 

2013թ. 

մարտ 

ՀՀ 

արդարադատության 

Օրենքի նախագիծը ներկա-

յացված է ԱԺ-ի քննարկմանը 
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տահական) բաշխման համա-

կարգը 

 

օբյեկտիվ չափանիշները նախարարություն 

1.8.2. Զարգացնել գործերի օբյեկտիվ 

(պատահական) բաշխման ծրագրային և 

տեխնիկական ապահովումը, վերացնել 

ծրագրային թերությունները 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ, ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Համապատասխան  ծրա-

գրային և տեխնիկական 

ապահովումն իրագործված է 

և գործերի օբյեկտիվ 

(պատահական) բաշխման 

ծրագիրը անցել է 

փորձարկում առանձին 

դատարաններում 

1.8.3. Գործերի օբյեկտիվ (պատահական) 

բաշխման ծրագիրն ամբողջությամբ 

կիրառել բոլոր դատարաններում 

2014թ. 

հունվար 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Ծրագրային թերությունները 

վերացված են և ՀՀ ամբողջ 

տարածքում ներդրվել և կի-

րառվում է գործերի օբյեկտիվ 

(պատահական) բաշխման 

համակարգը 

1.9. Միջազգային փորձի ուսում-

նասիրության արդյունքներով 

ներդնել դատական իշխանության 

կողմից իր գործունեության 

վերաբերյալ  հաշվետվությունների 

հրապարակման համակարգ 

1.9.1. Մշակել համապատասխան օրենս-

դրական փոփոխությունների նախագիծ 

(ըստ անհրաժեշտության) 

2013թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն,  

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատական իշխանության 

կողմից իր գործունեության 

վերաբերյալ  հաշվետվու-

թյունների հրապարակման 

համակարգը ներդրված է 

1.10. Կատարելագործել դատավա-

րական իրավունքների չարաշահ-

ման և դատարանի նկատմամբ 

անհարգալից վերաբերմունքի դեմ 

ուղղված նորմերը 

1.10.1. Ուսումնասիրել դատավարական 

իրավունքների չարաշահման և դատա-

րանի նկատմամբ անհարգալից վերա-

բերմունքի հարցում միջազգային փորձը 

2014թ.   

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Ուսումնասիրության ար-

դյունքներով ներկայացվել են 

համապատասխան առա-

ջարկներ 

1.10.2. Նախատեսել համապատասխան 

կարգավորումներ դատավարական իրա-

վունքների չարաշահման և դատարանի 

նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի 

դեմ (ըստ անհրաժեշտության)  

2014թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Ուսումնասիրության ար-

դյունքների հիման վրա, ըստ 

անհրաժեշտության, օրենքի 

նախագիծը ներկայացված է 

ԱԺ-ի քննարկմանը 

 

1.11. Բարելավել դատարաններում 

տեղեկատվական և հաղորդակցա-

յին տեխնոլոգիաների կիրառումը՝ 

ապահովելով գործերի արագ 

շրջանառությունը մեկ ատյանի 

1.11.1. Մշակել դատարանների կողմից 

քննվող գործերում առկա փաստաթղթերի 

թվայնացման սկզբունքներն ու 

մեխանիզմները 

2013թ.  

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատարանների կողմից 

քննվող գործերում առկա 

փաստաթղթերի թվայնացման 

սկզբունքներն ու մեխանիզմ-

ները սահմանող   դատավա-
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դատարանից մեկ այլ ատյանի 

դատարան 

րական օրենսգրքերում փո-

փոխությունների նախագծերը 

ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

1.11.2. Իրականացնել փաստաթղթերի 

թվայնացման համար անհրաժեշտ ծրա-

գրային և տեխնիկական ապահովում 

2014թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Էլեկտրոնային շրջանառու-

թյունն ապահովող համա-

կարգը ներդրված է  

1.11.3. Առանձին դատարաններում փոր-

ձարկել փաստաթղթերի թվայնացման 

համակարգն ու  վերացնել ծրագրային 

թերությունները 

2014թ. 

հունիս-

հոկտեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Փաստաթղթերի թվայնացման 

համակարգը փորձարկվել է և  

ծրագրային թերությունները 

վերացվել են 

1.11.4. Փաստաթղթերի թվայնացման 

համակարգն ամբողջությամբ կիրառել 

բոլոր դատարաններում 

2014թ. 

նոյեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Թվայնացված փաստաթղթե-

րի շրջանառություն ապահո-

վող համակարգն ամբողջու-

թյամբ կիրառվում է բոլոր 

դատարաններում 

1.11.5. Իրականացնել դատավորների և 

դատական ծառայողների 

վերապատրաստում` փաստաթղթերի 

թվայնացման համակարգի կիրառման 

թեմայով 

2014թ. 

հունվար-2016թ. 

(շարունակական) 

Դատավորների և 

դատախազների 

վերապատրաստում 

իրականացնող 

հաստատություն 

Դատավորները և դատական 

ծառայողները վերապատ-

րաստվել են 

1.12. Մշակել և ներդնել ՀՀ դատա-

կան իշխանության ֆինանսավոր-

ման առավել արդյունավետ մոդել` 

եվրոպական չափանիշներին և 

լավագույն փորձին համապատաս-

խան 

1.12.1. Կատարել դատական իշխանության 

ֆինանսավորման մոդելների հարցում 

եվրոպական չափանիշների և լավագույն 

փորձի ուսումնասիրություն 

2014թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Ուսումնասիրության ար-

դյունքներով ներկայացվել են 

համապատասխան առաջար-

կություններ 

1.12.2. Ներդնել դատական իշխանության 

ֆինանսավորման առավել արդյունավետ 

մոդել 

2015թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Դատական իշխանության 

ֆինանսավորման առավել 

արդյունավետ մոդելի 

ներդրմանն ուղղված 

նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերը 

ներկայացվել են իրավասու 

մարմինների քննարկմանը 
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2. ՔՐԵԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

2.1. Մշակել ՀՀ նոր քրեական 

օրենսգիրք 

2.1.1. Ընդունել «ՀՀ նոր քրեական 

օրենսգրքի հայեցակարգը հաստատելու 

մասին» ՀՀ կառավարության  որոշում 

2014թ.   

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Հայեցակարգը հաստատված է 

ՀՀ կառավարության որոշ-

մամբ 

2.1.2. Մշակել ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի  

նախագիծ 

2015թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

2.2. ՀՀ Ազգային ժողով ներկայաց-

նել ՀՀ քրեական դատավարության 

նոր օրենսգրքի նախագիծը 

 

 2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

2.3. ՀՀ արդարադատության 

նախարարության կառուցվածքում 

ստեղծել քրեակատարողական 

ծառայությունից անկախ և 

առանձին պրոբացիայի 

ծառայություն 

2.3.1. Մշակել պրոբացիայի ծառայության 

գործունությունը կարգավորող իրավական 

ակտի նախագիծ 

 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Պրոբացիայի ծառայության 

գործունությունը կարգավո-

րող իրավական ակտի նա-

խագիծը  ներկայացվել է 

ընդունման 

2.3.2.Մշակել պրոբացիայի ծառայության 

աշխատակիցների շարունակական 

մասնագիտական ուսուցման համակարգ 

2014թ. մարտ ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Մասնագիտական ուսուցման 

համակարգը մշակված է 

2.4.  Բարեփոխել պատժից պայմա-

նական վաղաժամկետ ազատման, 

պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 

պատժատեսակով փոխարինելու 

ընթացակարգը 

 

2.4.1. Ուսումնասիրել պատժից պայմանա-

կան վաղաժամկետ ազատման վերաբե-

րյալ որոշում կայացնող մարմինների հա-

մակարգը պարզեցնելու և յուրաքանչյուր 

մարմնի գործառույթները հստակեցնելու 

հնարավորությունները 

 

 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրավական ակտերի նախա-

գծերը ներկայացվել են ըն-

դունման 

2.4.2. Սահմանել այն օբյեկտիվ չափանիշ-

ները, որոնց հիման վրա համապատաս-

խան մարմինները պետք է որոշեն դատա-

պարտյալին պայմանական վաղաժամկետ 

ազատելու հարցը 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրավական ակտի նախագիծը 

ներկայացվել է ընդունման 
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2.4.3. Սահմանել պատժից պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման, պատժի չկրած 

մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով 

փոխարինելու վերաբերյալ դատական 

գործերի քննության արդյունավետ կարգ 

2014թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

2.5. Բարեփոխել ազատազրկման 

ձևով պատիժը կրող դատապար-

տյալին ծանր հիվանդության հիմ-

քով պատժից ազատելու կարգը 

 

2.5.1. Վերանայել ներկայումս բժշկական 

փորձաքննություն իրականացնող մարմնի 

լիազորությունները և սահմանել վերջինիս 

գործունեության իրավական ընթացակար-

գերը 

2013թ.  

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրավական ակտի նախագիծը 

ներկայացվել է այն ընդունող 

մարմնին 

2.5.2.Սահմանել ազատազրկման ձևով 

պատիժը կրող դատապարտյալին ծանր 

հիվանդության հիմքով պատժից ազատ-

ման վերաբերյալ դատական գործերի 

քննության արդյունավետ կարգ 

 

2013թ.  

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

3. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

3.1. Նվազեցնել վարչական դատա-

րանների ծանրաբեռնվածությունը 

 

3.1.1. Ուսումնասիրել վարչական դատա-

րանի հավելյալ ծանրաբեռնվածության 

պատճառները և առաջարկել լուծումներ 

2012թ.  

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրականացված ուսումնասի-

րության արդյունքում վեր են 

հանված վարչական դատա-

րանների ծանրաբեռնվածու-

թյան պատճառները, դրանց և 

միջազգային փորձի վերլու-

ծությամբ արված են հավելյալ 

ծանրաբեռնվածության նվա-

զեցմանն ուղղված առաջարկ-

ներ 

3.1.2. Ուսումնասիրել վարչական 

դատարանի դատավորների 

թվաքանակն ավելացնելու խնդիրը և 

առաջարկել լուծումներ 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

3.2. Վարչական վարույթի շրջա- 3.2.1.  Փոփոխություններ կատարել 2013թ. ՀՀ Օրենքների նախագծերը ՀՀ 
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նակներում «վարչական մարմին» 

հասկացության մեջ ներառել այն 

մասնավոր սուբյեկտներին, որոնց 

պետությունը վերապահել է հան-

րային գործառույթներ՝  ապահովե-

լով նաև այդ սուբյեկտների որոշում-

ներից, գործողություններից և ան-

գործությունից մասնավոր անձանց 

դատական պաշտպանությունը 

«Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեն-

քում և (ըստ անհրաժեշտության) ՀՀ վար-

չական դատավարության օրենսգրքում 

սեպտեմբեր արդարադատության 

նախարարություն 

կառավարության կողմից 

ներկայացված են ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ անհրա-

ժեշտության) 

3.3. Ապահովել զուգորդվող 

վարչական ակտի հասցեատիրոջ 

կողմից այդ ակտի միջամտող 

դրույթները վիճարկելու 

հնարավորությունը  

3.3.1. Փոփոխություններ կատարել 

«Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրեն-

քում և ՀՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքում 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքների նախագծերը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված են ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

3.4. Գործնականում ապահովել 

«Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 48-րդ հոդվածի ուժով 

ընդունված վարչական ակտերով 

տրամադրվող իրավունքների 

իրացումը 

3.4.1. Կատարել ուսումնասիրություն՝ 

կարգավորելու համար նշված ինստի-

տուտն այնպես, որ, մի կողմից չխաթար-

վի 48-րդ հոդվածում ամրագրված այս 

կարևոր ինստիտուտի բուն էությունը, 

մյուս կողմից` պաշտպանվի 

հասարակական շահը 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրականացված ուսումնասի-

րության արդյունքում մշակ-

վել են համապատասխան 

առաջարկներ և, ըստ անհրա-

ժեշտության, օրենքի նախա-

գիծը ՀՀ կառավարության 

կողմից ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

3.5. Նախատեսել վարչական դատա-

վարությունում դատարանի կողմից 

ոչ պատշաճ երրորդ անձի 

կարգավիճակի դադարեցման 

հնարավորություն 

3.5.1. Փոփոխություններ կատարել ՀՀ 

վարչական դատավարության օրենս-

գրքում 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

3.6. Մշակել  Վարչական իրավա-

խախտումների վերաբերյալ ՀՀ նոր 

օրենսգիրք 

3.6.1. Ընդունել «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

նոր օրենսգրքի հայեցակարգը 

հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության  որոշում 

2012թ.  

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Հայեցակարգը հաստատված է 

ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ 

3.6.2. Մշակել Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

նոր օրենսգրքի  նախագիծ 

2014թ. մայիս ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Վարչական իրավախախ-

տումների վերաբերյալ ՀՀ նոր 

օրենսգիրքը ներկայացված է 

ԱԺ-ի քննարկմանը 
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4. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

4.1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիր-

քը համապատասխանեցնել մասնա-

վոր իրավահարաբերությունների 

կարգավորման ժամանակակից 

մոտեցումներին 

4.1.1. Փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքում  

2015թ.  

դեկտեմբեր 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

4.2. Հստակեցնել քաղաքացիական 

դատավարությունում ապացուցման 

գործընթացը կարգավորող 

կանոնները` սահմանելով նաև 

ապացույցների վերաբերելիության 

կամ թույլատրելիության հարցերի 

լուծումը, այդ թվում` ապացույցների 

կազմից ապացույցը հանելու գործն 

ըստ էության լուծող դատական 

ակտում հիմնավորելու պահանջ 

4.2.1. Փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել ՀՀ քաղաքացիական  

դատավարության օրենսգրքում  

 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

4.3. Սահմանել քաղաքացիական 

դատավարությունում վերադաս 

դատարանի կողմից դատական 

ակտը բեկանելու և գործը նոր 

քննության ուղարկելու դեպքում 

ստորադաս դատարանում գործերի 

քննության կարգի 

առանձնահատկությունները 

4.3.1. Փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում  

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

4.4.  Մշակել նախնական դատական 

նիստի առավել ամբողջական 

կանոններ 

4.4.1. Փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

4.5.  Ուսումնասիրել քրեական գոր-

ծով ձեռք բերված ապացույցների` 

քաղաքացիական դատավարության 

ընթացքում օգտագործման թույլա-

տրելիության հարցը  

4.5.1.  Փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել ՀՀ քաղաքացիական  

դատավարության օրենսգրքում (ըստ 

անհրաժեշտության) 

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

անհրաժեշտության) 
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5. ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

5.1. Իրականացնել վճռաբեկ 

դատարանի կողմից օրենքի 

միատեսակ կիրառությունն 

ապահովելու գործառույթի 

արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

5.1.1. Ուսումնասիրել վճռաբեկ դատա-

րանի կողմից վճռաբեկ բողոքի ընդունե-

լիության օրենսդրական չափանիշների, 

բողոքի ընդունումը մերժելու վերաբերյալ 

որոշման բովանդակությանը ներկայաց-

վող պահանջների հարցում միջազգային 

լավագույն փորձը և ըստ անհրաժեշտու-

թյան նախապատրաստել վճռաբեկ դա-

տարանի սահմանադրական կարգա-

վիճակին համահունչ՝ վճռաբեկ բողո-

քարկման իրավունքի իրականացման 

ընթացակարգերի կատարելագործմանն 

ուղղված օրենսդրական փոփոխություն-

ներ 

2013թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Ուսումնասիրության 

արդյունքներով ներկայացվել 

են համապատասխան 

առաջարկներ, 

օրենքների նախագծերը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել են ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

անհրաժեշտության) 

5.1.2. Տարանջատել և հստակեցնել 

վճռաբեկ բողոքին ներկայացվող 

ձևական (ֆորմալ) ու բովանդակային 

պահանջները, ինչպես նաև դրանք 

չպահպանելու հետևանքները 

2013թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Վճռաբեկ բողոքին ներկա-

յացվող ձևական (ֆորմալ) ու 

բովանդակային պահանջները, 

ինչպես նաև դրանք 

չպահպանելու հետևանքները 

հստակեցված են 

5.1.3. Մշակել դատական ակտերի 

կառուցվածքին ներկայացվող այնպիսի 

պահանջներ, որոնք հնարավորություն 

կտան այլ դատական ակտերին հղում 

կատարելիս ապահովել տարբեր 

գործերի փաստական հանգամանքների 

համադրելիությունը 

2013թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատական ակտերի կառուց-

վածքին ներկայացվող պա-

հանջները մշակված են և 

ներդրված  

5.2.  Մշակել դատական նիստերի 

չարդարացված հետաձգումների 

5.2.1.Իրականացնել դատական նիստերի 

նշանակման առաջնահերթությունների 

 

2013թ. 

ՀՀ 

արդարադատության 

Ուսումնասիրության արդյուն-

քում բացահայտված են դա-
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կանխարգելման ընթացակարգեր սահմանման բնագավառում միջազգային 

փորձի ուսումնասիրություն 

սեպտեմբեր նախարարություն տական նիստերի նշանակման 

առաջնահերթությունների 

սահմանման առավել 

արդյունավետ եղանակները 

5.2.2. Դատավարական օրենսգրքերով 

հնարավորինս սպառիչ սահմանել 

նիստի հետաձգման հիմքերը՝ 

բացառելով նիստի հետաձգումը դրա 

համար չնախատեսված որևէ հիմքով  

 

2013թ.   

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը (նախագծերը) ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է (են) ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.2.3. Գործի քննության ողջամիտ 

ժամկետների խախտումների դեպքում 

նախատեսել արդյունավետ իրավական 

պաշտպանության միջոցներ 

2013թ.   

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը  ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ 

քննարկմանը 

5.2.4. Նախատեսել գործերի քննության 

տևողության մոնիտորինգի 

արդյունավետ մեխանիզմներ 

 

2013թ.  

դեկտեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

 

Գործերի քննության 

տևողության մոնիտորինգի 

արդյունավետ մեխանիզմները 

մշակված են և 

իրականացվում են 

 

5.3. Ուսումնասիրել սահմանա-

դրական դատարանի որոշումների 

հիման վրա դատական ակտերի 

վերանայման ընթացակարգերի 

բարելավման,  ինչպես նաև սահ-

մանադրական դատարանների կող-

մից դատական հանձնարարա-

կաններ տալու վերաբերյալ 

միջազգային փորձը   

5.3.1. Կատարել համապատասխան 

ուսումնասիրություն 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Իրականացված 

ուսումնասիրության 

արդյունքում մշակվել են 

համապատասխան 

առաջարկներ և ըստ 

անհրաժեշտության 

օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.4.  Կատարելագործել դատական 

փորձաքննության նշանակման և 

անցկացման գործընթացը 

 

 

5.4.1.  Տարածել մասնավոր փորձա-

գետների կողմից դատական 

փորձաքննությունների իրականացմանը 

մասնակցելու իրավունքի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Դատավորների 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 

(համաձայնությամբ) 

Դատական փորձաքննու-

թյուններին մասնավոր 

փորձագետների մասնակ-

ցության հնարավորություն-

ները լուսաբանող առնվազն 

մեկ հրապարակում է կա-

տարվել  
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5.4.2. Դատավարական օրենսգրքերում 

հստակեցնել փորձագետին 

հարցաքննելու և փորձագետի 

մասնագիտական  որակների  ու 

եզրակացության անհրաժեշտությունը 

պարզելու դատավարական կանոնները 

2013թ.   

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը (նախագծերը) ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է (են) ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.5.  Սահմանել արտագնա 

դատական նիստերի անցկացման 

սահմանափակ և հստակ հիմքեր ու 

դրանց անցկացման դեպքում 

արդար դատաքննության 

իրավունքի երաշխավորման 

մեխանիզմներ 

5.5.1. Օրենքով սահմանել արտագնա 

դատական նիստերի անցկացման 

բացառիկ դեպքերը և կանոնակարգել 

դրանց ընթացակարգը  

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը  ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.5.2. Սահմանափակել փակ և կիսափակ 

տիպի քրեակատարողական 

հիմնարկներում արտագնա դատական 

նիստերի անցկացման 

հնարավորությունը` նախատեսելով 

արդար դատաքննության իրավունքի 

ապահովմանն ուղղված լրացուցիչ 

երաշխիքներ 

2012թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

5.6.  Ներդնել դատական ծախսերի 

բաշխման արդար, թափանցիկ և 

հստակ համակարգ 

5.6.1. Փոփոխություններ կատարել 

դատավարական օրենսգրքերում 

 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը (նախագծերը)  ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է (են)ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.7.  Ներդնել դատական 

վարույթների մասին ծանուցման 

առավել արդյունավետ մեթոդներ 

 

5.7.1. Անցկացնել ուսումնասիրություն՝ 

պարզելու դատարանների կողմից 

ծանուցումներ տալու առավել 

արդյունավետ մեթոդները  

2013թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Ուսումնասիրության 

արդյունքում բացահայտված 

են դատարանների կողմից 

ծանուցումներ տալու առավել 

արդյունավետ մեթոդները 

5.7.2. Հիմնվելով ուսումնասիրության 

արդյունքների վրա՝ կատարել անհրա-

ժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ 

դատական ծանուցումերի առավել 

արդյունավետ մեթոդներ ներդնելու 

նպատակով 

2013թ.  

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը  ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.8. Կատարելագործել դատական 

քննության պարզեցված ընթացա-

կարգերը 

5.8.1. Փոփոխություններ կատարել 

դատավարական օրենսգրքերում 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը  (նախագծերը) ՀՀ 

կառավարության կողմից  
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ներկայացված է (են) ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.9. Վերանայել հայցն առանց 

քննության թողնելու և գործի 

վարույթի կարճման հիմքերը 

5.9.1. Փոփոխություններ կատարել 

դատավարական օրենսգրքերում 

2013թ.   

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Դատավարական 

օրենսգրքերում 

փոփոխությունների 

նախագծերը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել են ԱԺ-ի 

քննարկմանը   

5.10. Հստակեցնել միմյանց հետ 

կապված պահանջների 

ընդդատության կանոնները  

5.10.1. Փոփոխություններ կատարել 

քաղաքացիական և վարչական 

դատավարության օրենսգրքերում 

2013թ.  

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Դատավարական օրենս-

գրքերում փոփոխությունների 

նախագծերը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել են ԱԺ-ի 

քննարկմանը   

5.11.  Ուսումնասիրել 

քրեակատարողական հիմնարկի 

պետի որոշումների դեմ դատարան 

բերվող բողոքների ընդդատության 

հարցը 

5.11.1. Միջազգային փորձի 

ուսումնասիրության արդյունքներով 

որոշակիացնել քրեակատարողական 

հիմնարկի պետի որոշումների 

բողոքարկման ինստիտուտը, պարզելով 

այն հարցը, թե այդ բողոքները պետք է 

ընդդատյա լինեն վարչական, թե 

ընդհանուր իրավասության 

դատարանին 

2014թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Իրականացված ուսումնասի-

րության արդյունքում մշակվել 

են համապատասխան 

առաջարկներ և ըստ 

անհրաժեշտության 

օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

5.12.  Կատարելագործել  դատական 

ակտերի որոնման համակարգը  

5.12.1.  Դատական ակտերի որոնման 

համակարգը հարստացնել հանգուցային 

բառերով և ինդեքսներով դատական 

որոշումները որոնելու 

հնարավորությամբ 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

(շարունակական) 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

 ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

 

Էականորեն ընդլայնվել են  

դատական ակտերի որոնման 

համակարգի որոնողական 

հնարավորությունները, որոնք 

հնարավորություն են տալիս 

առավել արագ և դյուրին 

գտնել անհրաժեշտ 

որոշումները 

5.12.2. Միջոցառումներ ձեռնարկել 

դատական ակտերի որոնման  

համակարգում դատավարության 

մասնակիցների անձնական տվյալների 

պաշտպանության ուղղությամբ 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

(շարունակական) 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատական ակտերի որոնման  

համակարգում դատավարու-

թյան մասնակիցների անձնա-

կան տվյալները պաշտպան-

ված են 
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5.13. Դատարանների վարչական 

շենքերի բաց գոտիներում  դատա-

խազների և փաստաբանների հա-

մար  նախատեսել առանձին սենյակ 

 2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ 

Դատարանների վարչական 

շենքերի բաց գոտիներում 

դատախազների և 

փաստաբանների համար 

հատկացված է առանձին 

սենյակ 

6. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

6.1.  Հստակեցնել անվճար իրավա-

բանական օգնության շրջանակը և 

բարելավել դրա որակը 

6.1.1. Անվճար իրավաբանական օգնու-

թյան տրամադրման համար մշակել չա-

փանիշներ, որոնց հիման վրա հնարա-

վոր կլինի գնահատել անձի գույքային 

դրությունը   

 

2014թ. 

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

Ուսումնասիրությունը կա-

տարված է, առաջարկություն-

ները ներկայացված են 

 

6.1.2. Իրականացնել կարիքների 

գնահատում՝ պարզելու անվճար 

իրավաբանական օգնության ծավալները 

և հանրային պաշտպանների 

անհրաժեշտ թվաքանակը 

2014թ. 

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

6.1.3. Ուսումնասիրել հանրային 

պաշտպանի գրասենյակի ֆիզիկական 

մատչելիության ապահովման 

խնդիրները, մասնավորապես` 

Երևանում և մարզերում հանրային 

պաշտպանի գրասենյակներին 

ծառայեցնելու նպատակով 

համապատասխան պետական 

շինություններ հատկացնելու 

հնարավորությունը 

2014թ. 

հուլիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

 

Կարիքների գնահատումը 

կատարված է 

6.1.4. Ապահովել հանրային պաշտպանի 

գրասենյակի ինստիտուցիոնալ 

2014թ.  

հոկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը (նախագծերը)  ՀՀ 
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7. ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

բարեփոխումը, հանրային 

պաշտպանների թվակազմի  

օպտիմալացումը, հանրային պաշտպան 

դառնալու ընթացակարգի 

թափանցիկությունն ու մրցակցությունը, 

հանրային պաշտպանների 

մասնագիտացումը 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է (են) ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

 

6.1.5. Մշակել անվճար իրավաբանական 

օգնության տրամադրման 

այլընտրանքային մեխանիզմներ 

 

2014թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

Օրենքի (օրենքների) 

նախագիծը (նախագծերը)  ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է (են) ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

6.2. Ապահովել փաստաբանների 

լիարժեք պատրաստումը և 

վերապատրաստումը 

 

6.2.1. Մշակել փաստաբանների 

առաջնային ուսուցման ուսումնական 

ծրագիր՝ առանձնակի ուշադրություն 

դարձնելով դատական նիստերի 

դահլիճում կիրառվող պրակտիկ 

հմտություններին 

2013թ. 

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

Ուսումնական ծրագրերը 

մշակված են և կիրառվում են 

6.2.2 Մշակել փաստաբանների 

վարքագծի կանոնների, 

փաստաբանական հմտությունների, 

դատական պրակտիկայի և գործերի 

նախապատրաստման թեմաներով 

փաստաբանների մասնագիտական 

շարունակական վերապատրաստման  

ուսումնական ծրագրեր 

2013թ. 

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

Փաստաբանների 

պալատ 

(համաձայնությամբ) 

Ուսումնական ծրագրերը 

մշակված են և կիրառվում են 
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7.1. Ապահովել դատախազության 

լիարժեք անկախությունն ու 

հաշվետվողականությունը, 

դատախազության 

գործունեությանը չմիջամտելու 

սկզբունքի իրացումը 

7.1.1. Որպես դատախազների անկախու-

թյան ապահովման երաշխիք վերանայել 

դատախազների նշանակման կարգը` 

նախատեսելով դատախազների թեկնա-

ծուների ցուցակից թեկնածուներին 

հանելու հստակ չափանիշներ, ինչպես 

նաև վերանայել դատախազների ծառա-

յողական առաջխաղացման կարգն ու 

պայմանները` նախատեսելով առաջ-

խաղացման հստակ չափանիշներ 

2014թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն,  

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

 

Համապատասխան օրենքի 

նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

7.1.2. Հստակեցնել դատախազների 

վերադասության հարաբերությունները 

կարգավորող նորմերը` համապատաս-

խան փոփոխություններ կատարելով 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն,  

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Համապատասխան օրենքի 

նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

7.1.3. Սահմանել միևնույն դատախա-

զության կամ կառուցվածքային ստորա-

բաժանման դատախազի վարույթից 

նույն դատախազության կամ կառուց-

վածքային ստորաբաժանման մեկ այլ 

դատախազի վարույթ գործերը տեղա-

փոխելու հստակ և կանխատեսելի 

հիմքեր 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն, 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Դատախազի վարույթից մեկ 

այլ դատախազի վարույթ 

գործերը տեղափոխելու 

պրակտիկան չի 

օգտագործվում առանց 

օբյեկտիվ հիմքերի  

7.2. Ուսումնասիրել  քրեաիրավա-

կան ոլորտից  դուրս պետական 

շահերի պաշտպանության բնա-

գավառում դատախազության 

գործառույթները 

 

7.2.1. Փոփոխություններ կատարել 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում  

(ըստ ուսումնասիրության 

արդյունքներով հաստատված 

անհրաժեշտության) 

2015թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

ուսումնասիրության 

արդյունքներով հաստատված 

անհրաժեշտության) 

 

 

7.3.  Բարեփոխել  դատախազներին 

կարգապահական 

պատասխանատվության 

ենթարկելու համակարգը՝ 

հստակեցնելով կարգապահական 

7.3.1. Փոփոխություններ կատարել 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում  

2014թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 
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պատասխանատվության 

ենթարկելու հիմքերը 

7.4.  Պարզել դատախազի 

օգնականի ինստիտուտը ներդնելու 

նպատակահարմարությունը 

7.4.1. Կատարել ուսումնասիրություն` 

պարզելու համար դատախազի 

օգնականի ինստիտուտը ներդնելու 

անհրաժեշտության ու դատախազի 

օգնականի հնարավոր գործառույթները  

2013թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

 

Կատարված 

ուսումնասիրության 

արդյունքներով ներկայացվել 

են համապատասխան 

առաջարկներ՝ դատախազի 

օգնականի ինստիտուտը 

ներդնելու 

նպատակահարմարության 

վերաբերյալ      

7.4.2. Ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա կատարել 

օրենսդրական փոփոխություններ (ըստ 

անհրաժեշտության) 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն, 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

անհրաժեշտության) 

7.5.  Բարելավել տեղեկատվական 

և հաղորդակցային տեխնոլոգիա-

ների ոլորտում դատախազության 

կարողությունները 

7.5.1. Ներդնել դատախազական գործու-

նեության արդյունքների մատչելի հաշ-

վառումն ու վերլուծությունն ապահովող 

«Դատախազի աշխատանքի մասին» վի-

ճակագրության վարման էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգչային համա-

կարգ 

 

 

2013-2016թթ.  

(շարունակական) 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Վիճակագրության վարման 

էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համա-

կարգն անցել է փորձարկումը 

և  ներդրված է 

7.5.2. Ներդնել դատախազությունում 

արխիվից օգտվելու մատչելիությունն 

ապահովող արխիվի վարման էլեկտրո-

նային կառավարման համակարգչային 

համակարգ  

 

 

2013-2016թթ.  

(շարունակական) 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Դատախազության արխիվի 

վարման էլեկտրոնային կա-

ռավարման համակարգչային 

համակարգն անցել է փոր-

ձարկումը և ներդրված է 

 

 

7.5.3. Իրականացնել տեղեկատվական և 

հաղորդակցային տեխնոլոգիաների 

ոլորտում դատախազների 

կարողությունների բարելավմանն 

ուղղված շարունակական 

2013-2016 թթ. 

(շարունակական) 

Դատախազների 

վերապատրաստում 

իրականացնող 

հաստատություն 

Դատախազները տիրապե-

տում են  հաղորդակցային 

տեխնոլոգիաների ոլորտում 

անհրաժեշտ գիտելիքների 
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վերապատրաստումներ 

7.6. Ուսումնասիրել պատիժների և 

հարկադրանքի այլ միջոցների կի-

րառման օրինականության նկատ-

մամբ հսկողության դատախազա-

կան գործառույթի  բնագավառում 

միջազգային փորձը՝ ըստ անհրա-

ժեշտության նախատեսելով դրա 

արդյունավետության բարձրաց-

մանն ուղղված միջացառումներ 

7.6.1. Ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա կատարել 

օրենսդրական փոփոխություններ (ըստ 

անհրաժեշտության) 

 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

7.7. Առանձին իրավական կարգա-

վորման ենթարկել դատախազու-

թյան աշխատակազմում 

պետական ծառայությունը 

7.7.1. Մշակել «Դատախազական 

ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծ 

2012թ.  

նոյեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

7.8. Ապահովել դատախազի կող-

մից իր լիազորությունների շրջա-

նակում տրված օրինական պա-

հանջների պարտադիր 

կատարումը  

7.8.1 . Փոփոխություններ կատարել 

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

7.9. Ուսումնասիրել հանցավորու-

թյան դեմ պայքարում իրավապահ 

մարմինների գործողությունների 

համակարգման  կազմակերպա-

իրավական կառուցակարգերը՝ 

ըստ անհրաժեշտության համա-

պատասխան փոփոխություններ 

կատարելով «Դատախազության 

մասին» ՀՀ օրենքում 

7.9.1.  Ուսումնասիրության 

արդյունքների հիման վրա կատարել 

օրենսդրական փոփոխություններ (ըստ 

անհրաժեշտության) 

2013թ.  

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ գլխավոր 

դատախազություն 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը 

 

 

8. ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ, ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Նպատակ-խնդիր Գործողություն Գործողության Պատասխանատու Օբյեկտիվ վերստուգելի 
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կատարման 

վերջնաժամկետ 

մարմին չափանիշ 

8.1. Կատարելագործել և խթանել 

արբիտրաժի միջոցով վեճերի 

լուծման այլընտրանքային 

մեխանիզմները 

8.1.1. Իրականացնել արբիտրների 

ուսուցմանը, նրանց մասնագիտական 

որակների զարգացմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

2013-2016թթ. 

(շարունակական) 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Արբիտրների ուսուցմանը, 

նրանց մասնագիտական 

որակների զարգացմանն 

ուղղված տարեկան առնվազն 

մեկ միջոցառում է 

իրականցվել 

8.1.2. Դատավորների 

վերապատրաստման ծրագրերում 

ներառել արբիտրաժի հետ 

հարաբերություններին վերաբերող 

թեմատիկ դասընթացներ 

2013-2016թթ. 

(շարունակական) 

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ, 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Արբիտրաժի ոլորտում 

գործեր քննող բոլոր 

դատավորներն անցել են 

վերապատրաստում 

8.1.3. Ուսումնասիրել արբիտրների 

որակավորման կամավոր հավաստման, 

արբիտրների կողմից էթիկայի 

կանոնների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության ուժեղացմանն 

ուղղված  կառուցակարգերի ներդրման 

հնարավորությունները՝ միջազգային 

փորձին համահունչ 

2014թ. 

դեկտեմբերի 

ՀՀ  

արդարադատության 

նախարարություն 

Համապատասխան 

կառուցակարգերը ներդրված 

են 

 

8.1.4. Մշակել արբիտրների էթիկայի 

կանոններ և  արբիտրաժում վարույթի 

տիպային  կանոններ 

2014թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Արբիտրների էթիկայի և 

արբիտրաժում վարույթի 

տիպային կանոնները 

մշակված են 

8.2. Ուսումնասիրել առաջին 

ատյանի դատարանների կողմից 

քաղաքացիական գործերը միջնորդ-

հաշտարարներին հասցեագրելու 

ինստիտուտի ներդրման 

միջազգային փորձը և 

հեռանկարները 

8.2.1. Կատարել ուսումնասիրություն՝ 

պարզելու համար առաջին ատյանի 

դատարանների կողմից քաղաքացիա-

կան գործերը միջնորդ-հաշտարարներին 

հասցեագրելու ինստիտուտի ներդրման 

նպատակահարմարությունը և 

մեխանիզմները 

2014թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Միջազգային փորձի 

ուսումնասիրության 

արդյունքում կատարվել են 

միջնորդ-հաշտարարության 

ինստիտուտի ներդրման 

առաջարկներ և օրենքի 

նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից 

ներկայացվել է ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

անհրաժեշտության) 
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8.2.2. Մշակել միջնորդ-հաշտարարու-

թյան իրականացման օրենսդրական 

հիմքերը (ըստ անհրաժեշտության) 

2015թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Օրենքի նախագիծը ՀՀ 

կառավարության կողմից  

ներկայացված է ԱԺ-ի 

քննարկմանը (ըստ 

անհրաժեշտության) 

8.2.3. Խթանել միջնորդ-հաշտարարների 

էթիկայի և հաշտարարության 

իրականացման ընթացակարգային 

տիպային  կանոնների մշակումը 

2016թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Միջնորդ-հաշտարարների 

էթիկայի և հաշտարարության 

իրականացման 

ընթացակարգային 

(տիպային) կանոնները  

մշակված են 

8.2.4. Խթանել միջնորդ-հաշտարարների 

մասնագիտական պատրաստման 

ծրագրերի ներդրումը 

2016թ. 

(շարունակական) 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Առնվազն մեկ հաստատու-

թյան կողմից իրականացվում 

է միջնորդ-հաշտարարների 

մասնագիտական 

պատրաստման ծրագիր 

8.3. Նոտարիատում ներդնել էլեկ-

տրոնային  նոտարի համակարգը  և 

մեկ պատուհանի սկզբունքը   

8.3.1. Իրականացնել էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգչային 

համակարգի ծրագրային և 

տեխնիկական ապահովումը 

2013թ. 

դեկտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համակար-

գի ծրագրային և տեխնիկա-

կան ապահովումն իրակա-

նացված է  

8.3.2. Առանձին նոտարական 

գրասենյակներում փորձարկել 

էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համակարգն ու  

վերացնել ծրագրային թերությունները 

2014թ.  

ապրիլ 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համակար-

գի փորձարկման արդյունքում 

ի հայտ եկած ծրագրային 

թերությունները վերացված են 

8.3.3. Էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համակարգը կիրառել  

բոլոր նոտարական գրասենյակներում 

2014թ. 

դեկտեմբեր 

 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգչային համակար-

գը կիրառվում է բոլոր նոտա-

րական գրասենյակներում 

8.4. Զարգացնել քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման 

էլեկտրոնային համակարգը 

8.4.1. Ապահովել քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման 

էլեկտրոնային բազայի թվայնացումը 

2014-2016թթ. 

(շարունակական) 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

 

Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման  ամբողջ 

բազան թվայնացված է 

8.4.2. Ապահովել քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման 

մարմիններում գրառվող անհատական 

2014թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման 

մարմիններում գրառվող 
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տվյալների գաղտնիության 

պահպանությունը 

անհատական տվյալների 

գաղտնիությունն 

ապահովված է  

8.4.3. Գործարկել քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման 

էլեկտրոնային համակարգը 

2014թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման էլեկտրո-

նային համակարգը գործում է 

8.5. Ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց մեկ պատուհանի սկզբուն-

քով կենտրոնացված ծառայություն-

ների մատուցում՝ հիմնելով հան-

րային ռեգիստրների վարման 

(գրանցման)  միասնական սպա-

սարկման կենտրոններ 

8.5.1.  Ընդունել «Հանրային ռեգիստրների 

վարման (գրանցման) միասնական 

սպասարկման կենտրոնների ներդրման 

հայեցակարգի մասին» ՀՀ 

կառավարության  որոշում 

2013թ.  

մարտ 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Հայեցակարգը հաստատված է 

ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ 

8.5.2. Իրականացնել համապատասխան 

ծրագրային ապահովում, որը հնարավո-

րություն կտա միասնական միջերեսի 

միջոցով միանալ և տեղեկատվություն 

փոխանակել գործող տվյալների 

բազաների հետ 

2014թ.  

մայիս 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն 

Համապատասխան ծրա-

գրային ապահովումը պատ-

րաստվել և փորձարկվել է 

8.5.3. Մարզերում աստիճանաբար 

շահագործման հանձնել վերանորոգված 

միասնական սպասարկման կենտրոններ 

2015 թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, ՀՀ 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն, ՀՀ 

կառավարությանն 

առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե, 

ՀՀ ոստիկանություն 

Առնվազն 3 մարզերում  

շահագործման է հանձնվել 

վերանորոգված միասնական 

սպասարկման կենտրոն 

 

9. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

9.1. Ապահովել իրավական համա-

ուսուցման և համադաստիարակու-

9.1.1. Ստեղծել միջգերատեսչական 

հանձնաժողով՝ բոլոր կրթական չափո-

2013թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

Միջգերատեսչական 

հանձնաժողովը ստեղծված է  
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թյան պետականորեն ընդունված և 

նպատակայնորեն գործող համա-

կարգի առկայությունը 

րոշիչները, հանրակրթական և հիմնա-

կան մասնագիտական կրթական ծրա-

գրերը` նախնական, միջին, բարձրագույն 

և հետբուհական մակարդակներում 

վերանայելու համար 

նախարարություն, ՀՀ 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

9.2. Բարձրացնել միջին և 

բարձրագույն մասնագիտական 

իրավաբանական կրթության որակը 

և իրավաբանական կրթությանը 

ներկայացվող պահանջները 

9.2.1.Նախատեսել արդարադատության 

ոլորտի միջնակարգ մասնագիտական 

կրթության մասնագիտությունների ցանկ 

և դրան համապատասխան մշակել 

կրթական ծրագրեր և չափորոշիչներ 

2014թ. 

մարտ 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 

Արդարադատության ոլորտի 

միջնակարգ մասնագիտական 

կրթության մասնագիտու-

թյունների ցանկը և դրան հա-

մապատասխան կրթական 

ծրագրերը և չափորոշիչները 

սահմանված են 

9.2.2. Մշակել իրավաբանական 

կրթության բարեփոխման 

կառավարական ծրագիր 

2014թ. 

փետրվար 

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Ծրագիրը մշակված և 

ընդունված է 

 

9.2.3. Մշակել իրավական 

համաուսուցման և կրթության հարցերին 

վերաբերող համապատասխան 

նորմատիվ իրավական ակտեր 

2014թ. 

սեպտեմբեր 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարություն, 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

1. Համապատասխան 

նորմատիվ իրավական 

ակտերը մշակվել են և 

ներկայացվել դրանք 

ընդունող մարմիններ 

 

10. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Նպատակ-խնդիր 

 

 

 

Գործողություն Գործողության 

կատարման 

վերջնաժամկետ 

Պատասխանատու 

մարմին 

Օբյեկտիվ վերստուգելի 

չափանիշ 

10.1. Ապահովել իրավական և դա-

տական բարեփոխումների 2012-

2016 թվականների ռազմավարական  

ծրագրի իրականացման 

թափանցիկությունը 

10.1.1. Հանրության շրջանում տարածել 

տեղեկատվություն իրավական և 

դատական բարեփոխումների 2012-2016 

թվականների ռազմավարական  ծրագրի 

վերաբերյալ 

2012թ. 

հուլիս-2016թ. 

(շարունակական) 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

Իրավական և դատական 

բարեփոխումների 2012-2016 

թվականների ռազմավարա-

կան  ծրագրի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տարած-

վել է զանգվածային լրատվու-

թյան տարբեր միջոցներով  
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10.1.2. Հրապարակել կիսամյակային 

հաշվետվություն՝ ծրագրի իրականաց-

ման ընթացքի վերաբերյալ 

Յուրաքանչյուր 

տարվա հունիս և 

դեկտեմբեր 

Աշխատանքային 

խումբ 

Հաշվետվությունը հրապա-

րակված է 

10.1.3. Պատասխանատու մարմնի կող-

մից, ըստ անհրաժեշտության, ստեղծել 

աշխատանքային խմբեր 

2012թ. 

հուլիս-2016թ. 

(շարունակական) 

 

Պատասխանատու 

մարմին 

Աշխատանքային խմբերն 

ըստ անհրաժեշտության 

ստեղծված են: 

 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   

              Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր                                                                                               Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 



Հավելված 3 
 

  

 

 

Կ Ա Զ Մ 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 

 

 

Հրայր ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարար (աշխատանքային խմբի 

ղեկավար) 

 

Արման ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ  

 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ 

դատարանի նախագահ (համաձայնությամբ) 

 

Աղվան ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ        Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազ 

 

Վաչե ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ   

 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարար 

 

Գեորգի ԿՈՒՏՈՅԱՆ    Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

օգնական 

 

Գրիգոր ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

դատության նախարարի առաջին տեղակալ 

 

Ռուբեն ՍԱՀԱԿՅԱՆ    Հայաստանի Հանրապետության փաստաբան-

ների պալատի նախագահ (համաձայնությամբ): 

 

 

 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   

              Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր                   Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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