
   
  Հ ավ ե լ վ ած  

Հ աշ վ ե ք ն ն ի չ  պալ ատի  2020 թ վ ակ ան ի  
հ ո ւ լ ի ս ի  30-ի   թ ի վ   119-Ա  ո ր ո շ մ ան  

 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՐԵՔ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 
 



 

 

 
 

 

2 

Հ Հ  Հ Ա Շ Վ Ե Ք Ն Ն Ի Չ  ՊԱ Լ Ա Տ Ի  Ը Ն ԹԱ Ց Ի Կ  Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ ԹՅ Ո Ւ Ն  | 2020 

Հաշվեքննության հիմքը 

 

 ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2020թ. մայիսի 26-ի թիվ 87-Ա որոշում 

Հաշվեքննության 

օբյեկտը 

 

 Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ 

Հաշվեքննության 

առարկան 

 Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի 

2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի 

ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված 

գործունեություն  

 

Հաշվեքննությունն 

ընդգրկող 

ժամանակաշրջանը 

 

 2020թ. հունվարի 1-ից մինչև 2020թ. մարտի 31-ը ներառյալ: 

Հաշվեքննության 

կատարման ժամկետը 

 

 2020թ. հունիսի 8-ից մինչև 2020թ. հուլիսի 31-ը ներառյալ։ 

Հաշվեքննության 

մեթոդաբանությունը 

 Հաշվեքննությունն իրականացվել է պետական բյուջեի երեք, վեց, 

ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննության 

ուղեցույցի համաձայն, իրականացվել է ֆինանսական և 

համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում 

կիրառվել են հարցման, արտաքին հաստատման, վերլուծական, 

վերահաշվարկի և վերակատարման ընթացակարգեր: 

   

Հաշվեքննություն 

իրականացնող 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանում 

 Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 

երկրորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համա-

կարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Աբրամ 

Բախչագուլյանը։  
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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ (ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

ՀՀ դատական դեպարտամենտի համար ՀՀ 2020թ.-ի պետական բյուջեի 

տարեկան պլանը կազմել է՝ 12,662,335.6 հազ. դրամ: Առաջին եռամսյակի պլանը 

կազմել է՝ 2,214,176.9 հազ.դրամ, ճշտված պլանը՝ 2,244,308.9 հազ դրամ, 

ֆինանսավորումը՝ 1,947,433.99 հազ. դրամ, փաստը՝ 1,933,224.84 հազ. դրամ, իսկ 

փաստացի ծախսը՝ 2.766.825.43 հազ. դրամ: 

2019թ-ին տարեկան պլանը կազմել է 12,380,667.6 հազ. դրամ, 2019թ.-իառաջին 

երեք ամիսների պլանը՝ 2,157,610.4 հազ.դրամ, ճշտված պլանը 2,184,814.4 հազ դրամ, 

ֆինանսավորումը՝ 1,550,451.19 հազ. դրամ, փաստը՝ 1,536,009.23 հազ. դրամ, իսկ 

փաստացի ծախսը՝ 2,263,411.13 հազ. դրամ: 2020 թվականի առաջին եռամսյակում 

2019թ.-ի համեմատ փաստը ավելացել է 397,215.61 հազ. դրամով կամ 25,8%-ով: 

(Հավելված 1):  

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն. 

Համեմատվել են 2019 և 2020 թվականների դրամարկղային ծախսերը և 

արձանագրվել է 397,215.61 հազ. ՀՀ դրամի տարբերություն, որի պատճառը 

հիմնականում կայանում է նրանում, որ 2019 թվականին բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման 4112 «Պարգևատրումներ, դրամական 

խրախուսումներ և հատուկ վճարներ» հոդվածով առաջին անգամ հատկացված 

գումարները սկսվել են ծախսվել 2019 թվականի ապրիլ ամսից: 

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ հոդվածների մասով 

առաջին եռամսյակի համար պլանով և ճշտված պլանով նախատեսվել է՝ 1,329,079.2 

հազ.դրամ, ֆինանսավորումը՝ 1,242,412.96 հազ. դրամ, փաստը՝ 1,228,221.52 հազ. 

դրամ, իսկ փաստացի ծախսը՝ 1.774.060.48 հազ. դրամ (Հավելված 2):  

Ստացված տեղեկատվության համաձայն 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում 

2554 անձի համար հաշվարկվել և վճարվել է ընդամենը 1,771,793.599 հազ.դրամ 

աշխատավարձ և հավելավճարը: Նշված բազմությունից կատարվել է ընտրանք 60 

անձանց մասով, պահանջվել է 60  անձանց աշխատավարձերի և հավելավճարների 

հաշվարկման և վճարման փաստաթղթային հիմնավորումները(Աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1 

2020 թվականի 1-ին եռամսյակում 411100 աշխատողների աշխատավարձեր և 

հավելավճարներ հոդվածների շրջանակում կատարված ընտրանքը 

 

ՀՀ Անվանում 
Աշխատակիցնե

րի քանակ 
Գումար  Տոկոս Ընտրանք, անձ 

1 
Դատական դեպարտամենտի 

կենտրոնական մարմին 
143 102,322,600 5.78 3 

2 Դատական կարգադրիչների 661 310,347,440 17.52 11 
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ծառայություն 

3 ՀՀ վճռաբեկ դատարան 114 120,428,074 6.80 4 

4 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 

դատարան 
86 85,152,135 4.81 3 

5 
ՀՀ վերաքննիչ քրեական 

դատարան 
94 88,901,393 5.02 3 

6 
ՀՀ վերաքննիչ վարչական 

դատարան 
56 55,043,250 3.11 2 

7 ՀՀ վարչական սատարան 151 116,251,504 6.56 4 

8 
Երևան քաղաքի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 
451 353,096,290 19.93 12 

9 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

ընդհանուր իրավասության 

դատարան 

58 36,401,170 2.05 1 

10 

ՀՀ Արարատի եվ Վայոց ձորի 

մարզերի առաջին ատյանի 

ընդհանուր իրավասության 

դատարան 

86 61,195,823 3.45 2 

11 

Արմավիրի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

71 51,400,144 2.90 2 

12 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 

առաջին ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

80 56,041,527 3.16 2 

13 

Լոռու մարզի առաջին ատյանի 

ընդհանուր իրավասության 

դատարան 

107 65,371,715 3.69 2 

14 

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

89 58,339,040 3.29 2 

15 

Շիրակի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

96 62,809,561 3.54 2 

16 

Սյունիքի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

65 41,785,472 2.36 1 

17 

ՀՀ Տավուշի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան 

69 38,735,998 2.19 2 

18 ՀՀ սնանկության դատարան 77 68,170,464 3.85 2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2554 1,771,793,599 100 60 

 

     

Դատական դեպարտամենտի մասով Հայաստանի Հանրապետության 2020 

թվականի առաջին եռամսյակի  պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և 
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միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 3-ում: 

Գնումների պլանով 2020թ. համար նախատեսվել է 2,019,676.7 հազ. դրամ, 2020 

թ. 1-ին եռամսյակի համար պայմանագրային գումարները կազմել են 964,665.6 հազ. 

դրամ, որից Էներգետիկ ծառայություններ 311,777.5 հազ.դրամ, կապի 

ծառայություններ 460,798.0 հազ.դրամ, կոմունալ ծառայություններ 16,907.65 

հազ.դրամ: 

Հաշվեքննության ընթացքում ստացվել են բավարար տեղեկատվություն 

հաշվեքննության իրականացման համար: 

Էական խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել, հայտնաբերված 

խեղաթյուրումները համատարած չեն, սակայն հաշվեքնության առարկային 

վերաբերող հաշվետվությունում հայտնաբերվել է խեղաթյուրումների նվազագույն 

շեմը գերազանցող անհամապատասխանություն, որը հաշվեքննության ընթացքում 

շտկվել է: 

 

II. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ 
1. Ստացված տեղեկատվության համաձայն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի մասով 80 անձի հաշվարկվել և 

վճարճել է աշխատավարձ և հավելավճար՝ 56,041.5 հազ.դրամ ընդհանուր գումարով, 

սակայն փաստացի ծախսը կազմել է 58,308.43 հազ.դրամ գումար: Առկա է 2,266.93 

հազ.դրամ գումարի չափով անհամապատասխանություն՝ դեպարտամենտի կողմից 

ներկայացված և բյուջեում արտացոլված տեղեկատվությունների մեջ: 

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն. 

2,266.93 հազ. ՀՀ դրամ շեղումն արդեն իսկ վերահաշվարկվել է 2020թ.-ի 

պետական բյուջեի կատարման մասին առաջին կիսամյակի հաշվետվության մեջ և 

դեռևս 14.07.2020 թվականին ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն: 

 

2. 2020 թվականի առաջին եռամսյակի  պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և 

միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների 

ուսումնասիրությունից պարզվեց  որ առկա են 

անհամապատասխանություններ պլանավորված և փաստացի կատարված 

ցուցանիշների միջև: Օրինակ. 

ա. Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի վարույթում գտնվող գործերից պետք է ավարտվեին  16775 

գործ, մինչդեռ փաստացի ավարտվել է 14911 գործ: 
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բ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի վարույթում գտնվող գործերից պետք է ավարտվեին 2046 

գործ, մինչդեռ փաստացի ավարտվել են 992 գործ: 

գ. ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարանի վարույթում գտնվող գործերից պետք է 

ավարտվեին  5303 գործ, մինչդեռ փաստացի ավարտվել են 2766 գործ: 

Տվյալ ցուցանիշների տարբերությունը պատճառաբանվում է դատարանների 

ծանրաբեռնվածությամբ: 

Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն. 

1. Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների Դատական 

իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում  /1080/ ծրագրի 

միջոցառումների գծով 2020 թվականի համար ոչ ֆինանսական արդյունքային 

ցուցանիշների պլանավորումն իրականացվել է հետևյալ սկզբունքով. 

1.1. Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական գործերի 

քանակի  հաշվարկման հիմքում դրվել է ոչ ֆինանսական արդյունքային 

ցուցանիշների 2017 և 2018 թվականների տարեկան փաստացի կատարողականների 

և 2019 թվականի սպասվող ցուցանիշների աճի /նվազման/ միտումը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ. 

1.2. Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում  որակական 

ցուցանիշի պլանավորման հիմքում դրվել է 2018 թվականի փաստացի, 2019 

թվականի սպասվող ցուցանիշը ՝ դրա նկատմամբ կիրառելով 0.1 տոկոս աճ, քանի 

որ, ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքներից ելնելով, որակական ցուցանիշները 

տարեցտարի պետք է բարելավվեն. 

1.3. Ավարտված գործերի քանակը  հաշվարկվել է 2020 թվականի 

ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական գործերի քանակի  և 2020 

թվականի Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում  պլանային 

ցուցանիշների արտադրյալով: 

2. Վերոնշյալ ցուցանիշների փաստացի կատարողականների վրա մեծ 

ազդեցություն են ունեցել ինչպես դատարանների առկա ծանրաբեռնվածությունը, 

այնպես էլ` դատավորների թափուր հաստիքների առկայությունը, դատական 

գործերի բարդության աստիճանը և մի շարք այլ գործոններ:  

3. Ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշները պլանավորվել են տարեկան 

կտրվածքով՝ հավասարապես բաշխելով ըստ եռամսյակների, ուստի Բարձրագույն 

դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների Դատական իշխանության 

գործունեության ապահովում և իրականացում  /1080/ ծրագրի միջոցառումների գծով 

2020 թվականի ցուցանիշների առավել ճշգրիտ և իրական պատկերը տեսանելի կլինի 

տարեկան կտրվածքով:  
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 Համաձայն «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

պահանջի` ընթացիկ եզրակացությունը ստանալուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում ՀՀ հաշվեքննիչ 

պալատին տրամադրել ընթացիկ եզրակացությունում ամրագրված 

անհամապատասխանության, խեղաթյուրման վերացման, առաջարկությունների 

իրականացման և ընթացիկ եզրակացության վերաբերյալ այլ գրավոր տեղեկատվություն: 

 



2020 թ. 1-ին 
եռամսյակ

2019 թ. 1-ին 
եռամսյակ

 Փաստ  Փաստ Տարբերություն Տարբերություն 
%

   Ը  Ն  Դ  Ա  Մ  Ե  Ն  Ը  1,933,225 1,536,009 397,216 25,8%

1080-11001

Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն 
գործունեության ապահովում և Բարձրագույն դատական 
խորհրդի կողմից դատական իշխանության անկախության 
երաշխավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում

447,830.35 397,037.08 50,793.27 12.8

 1080-
11002

 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի բնականոն գործունեության և 
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

124,754.21 99,583.65 25,170.56 25.3

 1080-
11003

 ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում

83,221.30 63,102.66 20,118.64 31.9

 1080-
11004

 ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

94,511.72 80,935.68 13,576.04 16.8

 1080-
11005

 ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ վարչական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

54,124.57 41,434.10 12,690.47 30.6

 1080-
11006

 ՀՀ վարչական դատարանի բնականոն գործունեության և 
ՀՀ Վարչական դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

112,362.17 91,915.69 20,446.48 22.2

 1080-
11007

 Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

392,756.87 293,545.94 99,210.93 33.8

 1080-
11008

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում

42,181.63 33,107.84 9,073.79 27.4

 1080-
11009

 ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և 
ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

73,372.71 54,696.24 18,676.47 34.1

 1080-
11010

 ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արմավիրի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

59,507.96 45,985.88 13,522.08 29.4

 1080-
11011

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում

65,387.21 49,644.53 15,742.68 31.7

 1080-
11012

 ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Լոռու մարզի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

75,855.39 65,698.21 10,157.18 15.5

 1080-
11013

 ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Կոտայքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

67,599.87 50,533.83 17,066.04 33.8

Հավելված 1

Ծրագիր



 1080-
11014

 ՀՀ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Շիրակի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

74,746.54 67,930.30 6,816.24 10

 1080-
11015

 ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Սյունիքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

48,849.67 37,519.97 11,329.70 30.2

 1080-
11016

 ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Տավուշի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

45,151.82 39,365.81 5,786.01 14.7

 1080-
11017

 ՀՀ Սնանկության դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Սնանկության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

71,010.85 22,840.96 48,169.89 210.9

 1080-
11018

 Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների 
պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում - 1,130.86 -1,130.86 -100

 1080-
31001

 Բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 0 0 0 0

 8996-
11001

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0

 1015-
12001

 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 
աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում 0 0 0 0

  8996-11001
 1015
  1015-12001

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
 Սոցիալական փաթեթների ապահովում

 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 



Կոդ Միջոցառում Հոդվ
ած Հոդվածի անվանում  Տարեկան 

պլան

 Հաշվետու 
ժամանակ
ահատված

ի պլան

 Հաշվետու 
ժամանակ
ահատված
ի ճշտված 

պլան

 
Ֆինանսավ

որում
 Փաստ

 
Փաստացի 

ծախս

7,974,473.70 1,329,079.20 1,329,079.20 1,242,412.96 1,228,221.52 1,774,060.48
1080-11001 Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն գործունեության 

ապահովում և Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից 
դատական իշխանության անկախության երաշխավորմանն 
ուղղված միջոցառումների իրականացում

411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

1,891,883.80 315,314.00 315,314.00 296,000.00 290,519.53 412,670.04

 1080-11002  ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Վճռաբեկ դատարանի կողմից դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

543,634.90 90,605.80 90,605.80 82,695.16 82,695.16 120,428.07

 1080-11003  ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

368,280.60 61,380.10 61,380.10 58,601.72 58,601.72 85,152.13

 1080-11004  ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

411,795.50 68,632.60 68,632.60 60,522.14 60,522.14 88,901.39

 1080-11005  ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ վարչական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

240,962.30 40,160.40 40,160.40 37,677.28 37,677.28 55,043.25

 1080-11006  ՀՀ վարչական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Վարչական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

516,055.40 86,009.20 86,009.20 81,500.00 78,618.21 116,251.50

 1080-11007  Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

1,513,942.10 252,323.70 252,323.70 252,323.70 246,497.55 353,096.29

 1080-11008  ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արագածոտնի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

186,277.70 31,046.30 31,046.30 24,730.35 24,730.35 36,401.17

 1080-11009  ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

292,231.60 48,705.30 48,705.30 41,661.33 41,661.33 61,195.82

Հավելված 2

ՀՀ դատական դեպարտամենտ 2020 թվականի 1-ին եռասմյակ 

Ընդամենը



 1080-11010  ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

231,598.20 38,599.70 38,599.70 35,302.66 35,302.66 51,400.14

 1080-11011  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

245,862.70 40,977.10 40,977.10 38,927.55 38,927.55 58,308.43

 1080-11012  ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

294,854.40 49,142.40 49,142.40 44,575.34 44,575.34 65,371.72

 1080-11013  ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

251,165.70 41,861.00 41,861.00 41,861.00 41,857.97 58,339.04

 1080-11014  ՀՀ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Շիրակի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

288,317.10 48,052.90 48,052.90 43,602.98 43,602.98 62,809.56

 1080-11015  ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

232,476.90 38,746.20 38,746.20 28,107.79 28,107.79 41,785.47

 1080-11016  ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

182,854.20 30,475.70 30,475.70 28,349.38 28,349.38 38,736.00

 1080-11017  ՀՀ Սնանկության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Սնանկության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովում

 411100  - Աշխատողների աշխատավարձեր և 
հավելավճարներ

282,280.60 47,046.80 47,046.80 45,974.58 45,974.58 68,170.46



Հավելված N 3

Տարեկան 
պլան

Տարեկան 
ճշտված պլան

Հաշվետու 
ժամանակահ

ատվածի 
պլան

Հաշվետու 
ժամանակահա

տվածի 
ճշտված պլան

Փաստ

Հաշվետու 
ժամանակահատվ

ածի ճշտված 
պլանի և փաստի 
տարբերությունը

Տարբերության պատճառը

2511 2511 2132 379 Տարբերությունը պայմանավորված է թափուր 
հաստիքներով և 6 ամսից պակաս աշխատած 
աշխատակիցներով:

- 180,792.00 - 30,132.00 - 30,132.00 Փոխանցումները կատարվել են ապրիլ ամսում
6 6 2 2 2

22 22 22 22 19 3 2020 թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված է եղել 
22 միջոցառում, սակայն հաստատվել է 19 միջոցառում:

3,097,338.60 3,096,888.60 547,771.20 547,321.20 447,830.35 99,490.85 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

5335 5335 1334 1334 2330 -996 մեկ գործի շրջանակում բերվել են մի քանի վճռաբեկ 
բողոքներ. ինչպես նաև 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի 
վերջում ստացված բողոքները փոխանցվել են 2020 
թվականի 1-ին եռամսյակ

4736.6 4736.6 1184 1184 1051 133 ստացված բողոքների մի մասը փոխանցվել է 2020 թ.2-րդ 
եռ, ,իսկ մյուս մասն էլ ժամկետների մեջ քննարկման 
փուլում է

88.8 88.8 88.8 88.8 45.1 43.7 1-ին եռ.վերջում ստացված բողոքները փոխանցվել են 
2020թ 2-րդ եռ.և քննարկվելու են 2-րդ եռամսյակում

734,844.40 735,294.40 137,937.70 138,387.70 124,754.21 13,633.49 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

5437 5437 1359 1359 1559 -200 կանխատեսվածից ավելի շատ բողեքների ստացում
4381 4381 1095 1095 1493 -398 կանխատեսվածից ավելի շատ բողեքների ստացում
4702 4702 1176 1176 1047 129 նախորդ տարվա նկատմամբ շատացել ենստորադաս 

դատական ատյանի ակտերի բողոքարկումը
735 735 184 184 786 -602 նախորդ տարվա նկատմամբ շատացել ենստորադաս 

դատական ատյանի ակտերի բողոքարկումը
86.5 86.5 86.5 86.5 67.2 19.3 դատավարական ժամկետի հստակեցում
1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 -0.9 պայմանավորված է գործերի թվի ավելացումով

502,647.90 502,647.90 89,290.70 89,290.70 83,221.30 6,069.40 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

4288 4288 1072 1072 1108 -36 դատական ակտերի բողոքարկման թվի աճ
4288 4288 1072 1072 1369 -297 դատական ակտերի բողոքարկման թվի աճ
3645 3645 911 911 838 73 պայմանավորված է համաճարակային իրավիճակով և 

արտակարգ դրությամբ, ինչի հետևանքով որոշ դատական 
նիստեր  հետաձգվել են

643 643 161 161 531 -370 պայմանավորված է համաճարակային իրավիճակով և 
արտակարգ դրությամբ, ինչի հետևանքով որոշ դատական 
նիստեր  հետաձգվել են

85 85 85 85 61.2 23.8 պայմանավորված է համաճարակային իրավիճակով և 
արտակարգ դրությամբ, ինչի հետևանքով որոշ դատական 
նիստեր  հետաձգվել են

1.9 1.9 1.9 1.9 1 0.9 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից բեկանված դատական 
գործերի թվի նվազում

571,723.30 571,723.30 107,065.40 107,065.40 94,511.72 12,553.68 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

8346 8346 2086.5 2086.5 1120 966.5 Կանխատեսվածից ավելի քիչ բողոքների ստացում:
7882 7882 1970 1970 3820 -1850  Այս տարվա ստացված և նախորդ տարվանից 

փոխանցված
4578 4578 1145 1145 763 382 Նախորդ տարվանից փոխանցված գործերով 

ծանրաբեռնվածության արդյունք:

11005, ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ վարչական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում, Ծառայությունների մատուցում  

Ստացված վերաքննիչ բողոքների քանակը, գործ/հատ
Վարույթ ընդունված վերաքննիչ բողոքների քանակը, 
գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

11004՝ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում

Ստացված վերաքննիչ բողոքների քանակը, գործ/հատ
Վարույթ ընդունված վերաքննիչ բողոքների քանակը, 
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս

Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի առաջին եռամսյակի  պետական բյուջեի ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների կատարման 
վերաբերյալ

ՀՀ դատական դեպարտամենտ

12001, Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 
աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում, 
Տրանսֆերտների տրամադրում

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 
աշխատակիցների քանակ, մարդ

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 

11003, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 
բնականոն գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված վերաքննիչ բողոքների քանակը, գործ/հատ
Վարույթ ընդունված վերաքննիչ բողոքների քանակը, 
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11001, Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն 
գործունեության ապահովում և Բարձրագույն դատական 
խորհրդի կողմից դատական իշխանության անկախության 
երաշխավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, 
Ծառայությունների մատուցում

Մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի 
քանակ, հատ
Համակարգվող, իրականացվող և վերահսկման 
ենթարկվող միջոցառումների քանակ, հատ

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11002, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված վճռաբեկ բողոքների քանակը, գործ/հատ

Քննված վճռաբեկ բողոքների քանակը, գործ/հատ

Ընթացք տրված բողոքների թիվը ստացված բողոքների 
թվում, տոկոս

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)



3768 3768 942 942 3167 -2225 Նախորդ տարվանից փոխանցվածի քանակից, դատարանի 
ծանրաբեռնավությունից և գործերի բարդության 
արդյունիքով:

54.9 54.9 54.9 54.9 68.1 -13.2 Պայմանավորված է տարվա ընթացքում հետաձգված և 
տարեվերջին ավարտված գործերի քանակով

3 3 3 3 0 3 Պայմանավորված է դատական ակտերի դեմ քիչ 
ներկայացված վճռաբեք բողոքներով

320,905.60 320,905.60 56,720.00 56,720.00 54,124.57 2,595.43 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

20405 20405 5101 5101 7852 -2751 Ներառված է նաև նախորդ տարվա անավարտ գործերը

18647 18647 4662 4662 7055 -2393 Ներառված է նաև նախորդ տարվա անավարտ գործերը, 
ավելի քիչ հայցերի վերադարձ

15429 15429 3857 3857 2821 1036 կանխատեսվածից ավելի քիչ ստացված հայցերի արդյունք

4976 4976 1244 1244 5031 -3787 Ստացված գործերի բնույթի  բարդության փոփոխության 
արդյունք /բարդ բնույթի գործերի ավելացում, որոնց 
քննությունը տևում է հիմնականում ավելի երկար/

75.6 75.6 75.6 75.6 35.9 39.7 Ստացված գործերի բնույթի  բարդության փոփոխության 
արդյունք /բարդ բնույթի գործերի ավելացում, որոնց 
քննությունը տևում է հիմնականում ավելի երկար/

7.4 7.4 7.4 7.4 13.4 -6 Պայմանավորված է հիմնականում նախորդ տարիներին ՃՈ-
ի դեմ կայացված դատական ակտերով, որոնց վերաբերյալ 
կիրառվել է համաներման ակտ, և դատական ակտերի 
բեկանումը վերաքննիչ դատարանում կայացել է ընթացիկ    
տարում:

718,004.20 718,004.20 128,599.70 128,599.70 112,362.17 16,237.53 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

92589 92589 23147 23147 32074 -8927 դատական գործերի քանակի աճ
78520 78520 19630 19630 14339 5291 դատարանների ծանրաբեռնվածություն
67099 67099 16775 16775 14911 1864 դատարանների ծանրաբեռնվածություն
25490 25490 6373 6373 58448 -52075 դատարանների ծանրաբեռնվածություն
72.5 72.5 72.5 72.5 46.5 26 դատարանների ծանրաբեռնվածություն
1.5 1.5 1.5 1.5 0.7 0.8 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

2,174,364.50 2,174,364.50 404,530.00 404,530.00 392,756.87 11,773.13 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

9817 9817 2454 2454 2205 249 ստացված գործերի քանակի նվազում
8069 8069 2017 2017 2047 -30 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

8186 8186 2046 2046 992 1054 գործերի բարդություն և քննության երկարատևություն

1631 1631 408 408 1213 -805 գործերի բարդություն և քննության երկարատևություն

83.4 83.4 83.4 83.4 40.4 43 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
1 1 1 1 1.1 -0.1 հաշվարկը կատարվել է փաստացի բեկանված գործերի 

քանակով
275,161.40 275,161.40 54,628.80 54,628.80 42,181.63 12,447.17 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 

տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

27952 27952 6988 6988 14643 -7655 դատական գործերի քանակի աճ
24657 24657 6164 6164 4789 1375 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
21211 21211 5303 5303 2766 2537 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
6741 6741 1685 1685 11755 -10070 դատական գործերի քանակի աճ և դատարանի 

ծանրաբեռնվածություն
75.9 75.9 75.9 75.9 18.8 57.1 դատական գործերի քանակի աճ և դատարանի 

ծանրաբեռնվածություն
0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 -0.1 հաշվարկը կատարվել է փաստացի բեկանված գործերի 

քանակով
436,404.00 436,404.00 85,129.20 85,129.20 73,372.71 11,756.49 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 

տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

15500 15500 3875 3875 7429 -3554 դատական գործերի քանակի աճ
13548 13548 3387 3387 7143 -3756 դատական գործերի քանակի աճ
12882 12882 3221 3221 3406 -185  դատարանի ծանրաբեռնվածություն
2618 2618 654 654 3737 -3083 դատական գործերի քանակի աճ
83.1 83.1 83.1 83.1 48 35.1 դատարանի ծանրաբեռնվածություն

11010, ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արմավիրի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում 

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 

11009,  ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և 
ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում 

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11008, ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արագածոտնի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11007, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում    

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11006՝ ՀՀ վարչական դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Վարչական դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
գործերի քանակը, գործ/հատ
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս

Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)



0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 0.6 հաշվարկը կատարվել է փաստացի բեկանված գործերի 
քանակով

338,230.40 338,230.40 64,150.00 64,150.00 59,507.96 4,642.04 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

15835 15835 3959 3959 6872 -2913 գործերի քանակի աճ
12512 12512 3128 3128 6895 -3767 գործերի քանակի աճ
12130 12130 3032 3032 2289 743 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
3705 3705 926 926 4583 -3657 գործերի քանակի աճ
76.6 76.6 76.6 76.6 33.3 43.3 գործերի քանակի աճ
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

364,793.10 364,793.10 74,978.40 74,978.40 65,387.21 9,591.19 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

17315 17315 4329 4329 10844 -6515 դատական գործերի քանակի աճ
12695 12695 3174 3174 10033 -6859 դատական գործերի քանակի աճ
13972 13972 3493 3493 5107 -1614 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
3343 3343 836 836 5737 -4901 գործերի քանակի աճ
80.7 80.7 80.7 80.7 47.1 33.6 գործերի քանակի աճ
0.9 0.9 0.9 0.9 0.2 0.7 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

435,132.00 435,132.00 85,698.10 85,698.10 75,855.39 9,842.71 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

20551 20551 5138 5138 12659 -7521 Ավելացել է դատարան մուտքագրված հայցադիմումների, 
դիմումների, վճարման կարգադրությունների և 
միջնորդությունների քանակը

18670 18670 4667 4667 5466 -799 Ավելացել է դատավորների կողմից վերադարձվող 
հայցադիմումների թիվը

16731 16731 4183 4183 2627 1556 Գործերի ավելացման հետ կապված առաջացել է 
ծանրաբեռնվածություն

3820 3820 955 955 10032 -9077 Գործերի ավելացման հետ կապված առաջացել է 
ծանրաբեռնվածություն

81.4 81.4 81.4 81.4 20.8 60.6 Գործերի ավելացման հետ կապված առաջացել է 
ծանրաբեռնվածություն

1 1 1 1 0.4 0.6 Պակասել է բողոքարկվող դատական ակտերի թիվը
372,478.90 372,478.90 72,614.60 72,614.60 67,599.87 5,014.73 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 

տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

21403 21403 5351 5351 11860 -6509 գործերի քանակի  աճ
19130 19130 4782 4782 11618 -6836 գործերի քանակի աճ
16636 16636 4159 4159 3770 389 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
4767 4767 1192 1192 8090 -6898 գործերի քանակի աճ
77.7 77.7 77.7 77.7 31.8 45.9 գործերի քանակի աճ
0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.5 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

432,627.60 432,627.60 85,553.10 85,553.10 74,746.54 10,806.56 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

7663 7663 1916 1916 3954 -2038 գործերի քանակի աճ
6836 6836 1709 1709 3847 -2138 գործերի քանակի աճ
5889 5889 1472 1472 1873 -401 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
1774 1774 443 443 2081 -1638 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
76.9 76.9 76.9 76.9 47.4 29.5 Գործերի քանակական աճ և դատավորների 

ծանրաբեռնվածություն
1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 0.3 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

340,853.10 340,853.10 66,551.90 66,551.90 48,849.67 17,702.23 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

5696 5696 1424 1424 2868 -1444 գործերի քանակի աճ
4152 4152 1038 1038 1416 -378 գործերի քանակի աճ
4966 4966 1241 1241 955 286 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
730 730 183 183 2565 -2382 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
87.2 87.2 87.2 87.2 33.9 53.9 դատարանի ծանրաբեռնվածություն
1.1 1.1 1.1 1.1 1 0.1 հաշվարկը կատարվել է փաստացի գործերի քանակով

11016, ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Տավուշի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում    

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս

11015, ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Սյունիքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

 11014, ՀՀ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Շիրակի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11013, ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Կոտայքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
գործերի քանակը, գործ/հատ

Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11012, ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Լոռու մարզի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում, 
Ծառայությունների մատուցում   

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

11011, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովում, Ծառայությունների մատուցում  

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ
Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ
Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

Բեկանված դատական ակտերի թիվը կայացված 
դատական ակտերի թվում, տոկոս
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)



267,484.70 267,484.70 53,200.00 53,200.00 45,151.82 8,048.18 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

9362 9362 2341 2341 964 1377 2019թ նորաստեղծ դատարանի հանգամանքով 
պայմանավորված գործերի թիվն էականորեն մեծ է եղել 
2020թ նույն ցուցանիշի նկատմամաբ, ըստ որի էլ վարույթ 
ընդունված, ավարտված և անավարտ գործերի քանակները 
հաշվետու ժամանակահատվածում տարբերվում են 
պլանավորված ցուցանիշներից:

8741 8741 2185 2185 723 1462 2019թ նորաստեղծ դատարանի հանգամանքով 
պայմանավորված գործերի թիվն էականորեն մեծ է եղել 
2020թ նույն ցուցանիշի նկատմամաբ, ըստ որի էլ վարույթ 
ընդունված, ավարտված և անավարտ գործերի քանակները 
հաշվետու ժամանակահատվածում տարբերվում են 
պլանավորված ցուցանիշներից:

1938 1938 485 485 450 35 2019թ նորաստեղծ դատարանի հանգամանքով 
պայմանավորված գործերի թիվն էականորեն մեծ է եղել 
2020թ նույն ցուցանիշի նկատմամաբ, ըստ որի էլ վարույթ 
ընդունված, ավարտված և անավարտ գործերի քանակները 
հաշվետու ժամանակահատվածում տարբերվում են 
պլանավորված ցուցանիշներից:

7424 7424 1856 1856 514 1342 2019թ նորաստեղծ դատարանի հանգամանքով 
պայմանավորված գործերի թիվն էականորեն մեծ է եղել 
2020թ նույն ցուցանիշի նկատմամաբ, ըստ որի էլ վարույթ 
ընդունված, ավարտված և անավարտ գործերի քանակները 
հաշվետու ժամանակահատվածում տարբերվում են 
պլանավորված ցուցանիշներից:

20.7 20.7 20.7 20.7 46.7 -26 2019թ նորաստեղծ դատարանի հանգամանքով 
պայմանավորված գործերի թիվն էականորեն մեծ է եղել 
2020թ նույն ցուցանիշի նկատմամաբ, ըստ որի էլ վարույթ 
ընդունված, ավարտված և անավարտ գործերի քանակները 
հաշվետու ժամանակահատվածում տարբերվում են 
պլանավորված ցուցանիշներից:

401,540.60 401,540.60 74,930.00 74,930.00 71,010.85 3,919.15 Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների 
տարբերությունը կապված է թափուր հաստիքների 
առկայության և շարունակական ծախսերի խնայողության 
հետ:

248,281.10 248,281.10 24,828.10 24,828.10 - 24,828.10 Ծախսերը կատարվում են ԲԴԽ որոշումնեով` 
չնախատեսված դեպքերի համար

2505 2505
1725 1725

7 7
70 70

629,520.20 629,520.20 - - - -

11018, Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ 
դատարանների պահուստային ֆոնդի ձևավորում և 
կառավարում, Ծառայությունների մատուցում   

Չի սահմանվում
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

31001, Բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում, Պետական մարմինների 
կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ

Համակարգչային սարքավորումների քանակ, հատ
Գրասենյակային գույքի միավոր քանակ, հատ
Այլ սարքավորումների քանակ,հատ
Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին 
Դատարանի համակարգչային տեխնիկայի բարելավում, 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 

11017՝ ՀՀ Սնանկության դատարանի բնականոն 
գործունեության և ՀՀ Սնանկության դատարանի կողմից 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում

Ստացված հայցադիմումների, դիմումների և քրեական 
գործերի քանակը, գործ/հատ

Վարույթ ընդունված գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի քանակը, գործ/հատ

Տարեվերջին անավարտ գործերի քանակը, գործ/հատ

Ավարտված գործերի թիվը ստացված գործերի թվում, 
տոկոս

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ)
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