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Տ Ե ՂԵ Կ ԱՆՔ  

 

«Դատախազության մասին»  Կ-111-10.08.2017-ՊԻՄԻ-011/0 Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծում կատարված փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 33. Դատախազ նշանակվելու համար ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

1. Դատախազ կարող է նշանակվել 25-ից մինչև 65 տարեկան Հայաստանի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, ով՝  

1) Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել է բակալավրի, մագիստրոսի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթության որակավորման 

աստիճան կամ նմանատիպ աստիճան է ձեռք բերել օտարերկրյա պետությունում, որի 

ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 

իրականացվել են օրենքով սահմանված կարգով, 

2) տիրապետում է հայերենին, 

3) ում նկատմամբ չի տարածվում սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված սահմանափակումները, 

4) ավարտել է համապատասխան ուսումնառությունը արդարադատության 

ակադեմիայում, եթե սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված դեպքերում չի 

ազատվում արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից, 

5) ունի  իրավաբանի մասնագիտությամբ աշխատանքի առնվազն երկու տարվա 

փորձառություն: 
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Հոդված 35. Գլխավոր դատախազի թեկնածուին ներկայացվող պահանջները և 

գլխավոր դատախազի ընտրությունը 

1. Գլխավոր դատախազն Ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովի 

առաջարկությամբ ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից` պատգամավորների ընդհանուր 

թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով։  

2. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել գլխավոր 

դատախազ։ 

3. Ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողով ճանաչվելու և նրա կողմից 

գլխավոր դատախազի թեկնածուի առաջադրման և ընտրության կարգը սահմանվում է  

Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 

օրենքով: 

4. Գլխավոր դատախազ կարող է ընտրվել երեսունհինգ տարին լրացած, միայն 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, 

բարձր մասնագիտական որակներով և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասը 

տարվա փորձառությամբ, բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը,  ով առնվազն տասը 

տարի՝ 

1) աշխատել է որպես դատավոր, դատախազ, քննիչ կամ զբաղեցրել է այլ պաշտոն, 

որի համար անհրաժեշտ են քրեական և քրեադատավարական իրավունքի խորը 

գիտելիքներ, կամ 

2) որպես փաստաբան զբաղվել է փաստաբանական գործունեությամբ քրեական 

կործերով, կամ 

3) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանել է քրեական կամ 

քրեադատավարական իրավունք և ունի առնվազն իրավաբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան: 

5. Գլխավոր դատախազը պետք է համապատասխանի սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 1-ին և 2-րդ3-րդ կետերով սահմանված պահանջներին, և չպետք է առկա լինի 

սույն օրենքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ սահմանափակում: 

6. Գլխավոր դատախազն  իր պաշտոնը ստանձնում և պարտականությունների 

կատարմանն անցնում է Ազգային ժողովում սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
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սահմանված կարգով իր երդման արարողությունից հետո՝ նախորդ գլխավոր դատախազի 

պաշտոնավարման ժամկետի ավարտման օրը, իսկ  եթե ընտրվելու պահին գլխավոր 

դատախազի պաշտոնը թափուր է, ապա գլխավոր դատախազն իր պարտականությունների 

կատարմանն անցնում է Ազգային ժողովում երդման արարողությանը մասնակցելուն 

հաջորդող օրվանից: 

 

  Հոդված 36.  Գլխավոր դատախազի տեղակալին ներկայացվող պահանջները և 

նրա նշանակման կարգը 

1. Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում կարող է նշանակվել երեսուն 

տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, 

ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով և մասնագիտական 

աշխատանքի առնվազն յոթ տարվա փորձառությամբ, բարձրագույն կրթությամբ 

իրավաբանըօժտված այն անձը, ով  

առնվազն յոթ տարի՝ 

1) աշխատել է որպես դատավոր, դատախազ, քննիչ կամ զբաղեցրել է այլ պաշտոն, 

որի համար անհրաժեշտ են քրեական և քրեադատավարական իրավունքի խորը 

գիտելիքներ, կամ 

2) որպես փաստաբան զբաղվել է փաստաբանական գործունեությամբ քրեական 

գործերով, կամ 

3) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանել է քրեական կամ 

քրեադատավարական իրավունք և ունի առնվազն իրավաբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան: 

2. Գլխավոր դատախազի տեղակալը պետք է համապատասխանի սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ն և 2-րդ 3-րդ կետերով սահմանված պահանջներին, և չպետք է 

առկա լինի սույն օրենքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ սահմանափակում: 

3. Եթե գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածուն զբաղեցնում է դատախազի 

պաշտոն, ապա վերջինս Գլխավոր դատախազի կողմից խորհրդակցելով դատախազության 

կոլեգիայի հետ կարող է նշանակվել գլխավոր դատախազի տեղակալ՝ առանց սույն 

հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվող մրցույթի: Սույն մասով գլխավոր դատախազի 
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տեղակալ չնշանակելու դեպքում, գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածուներն 

(թեկնածուն) ընտրվում են որակավորման հանձնաժողովի կողմից՝ սահմանած կարգով 

անցկացվող մրցույթի միջոցով՝ գաղտնի քվեարկությամբ, որակավորման հանձնաժողովի 

անդամների առնվազն վեց ձայնով ընդունված որոշմամբ: Մրցույթի արդյունքները 

հրապարակվում են մրցույթն անցկացնելուց հետո` նույն օրը: Գլխավոր դատախազը 

գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածուներից մեկին նշանակում է գլխավոր 

դատախազի տեղակալ: 

4. Գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածուն պարտավոր է ներկայացնել սույն 

օրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրավունք 

ունի ներկայացնելու երաշխավորագրեր, ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որը, իրենց 

կարծիքով, կարող է նշանակություն ունենալ ընտրության գործընթացում: 

5. Որակավորման հանձնաժողովը՝ գլխավոր դատախազի տեղակալի թափուր 

պաշտոն առաջանալու դեպքում դրան հաջորդող յոթնօրյա ժամկետում առնվազն 3000 

տպաքանակ ունեցող մամուլում, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային 

ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում և դատախազության կայքէջում 

հրապարակում է գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնի համար մրցույթին 

մասնակցելու հայտների ընդունման ժամկետը, վայրը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ցանկը, մրցույթն անցկացնելու վայրը, օրը և ժամը: Տվյալ պաշտոնի համար մրցույթին 

մասնակցելու հայտերի ընդունման ժամկետը ոչ պակաս, քան մեկ շաբաթ, և ոչ ավելի, 

քան մեկ ամիս է: 

6. Հայտների ընդունման մերժման վրա տարածվում են սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 

6-7-րդ մասերով սահմանված նորմերը: 

7. Մրցույթը անցկացվում է Որակավորման հանձնաժողովի կողմից թեկնածուի հետ 

անցկացվող հարցազրույցի միջոցով հետևյալ փուլերով՝ 

1) յուրաքանչյուր թեկնածուի փաստաթղթերի և մասնագիտական փորձառության 

ուսումնասիրություն: Թեկնածուն իրավունք ունի պարզաբանումներ տալու իր 

փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների վերաբերյալ, իսկ որակավորման 

հանձնաժողովի անդամները կարող են հարցեր տալ թեկնածուին՝ նրա մասնագիտական 

փորձառությունը, աշխատանքային ձեռքբերումները, գիտական հետաքրքրությունները, 
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տվյալ պաշտոնում նրա մոտիվացիան, ակնկալիքները և այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

անհրաժեշտ այլ անձնական որակները և արժանիքները գնահատելու համար. 

2) դատախազի վարքագծի կանոններին  և ղեկավարման ու կառավարչական 

հմտություններին վերաբերող իրավիճակի ներկայացմամբ թեկնածուի կողմից 

իրականացվող վերլուծություն և դիրքորոշման ներկայացում՝ դատախազի վարքագծի 

կանոնների և տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ ղեկավարման և 

կառավարչական հմտությունների տիրապետման, ինչպես  նաև տվյալ պաշտոնը 

զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ այլ անձնական հատկանիշները գնահատելու համար 

(ինքնատիրապետում, վարվեցողություն, ունկնդրելու կարողություն, հաղորդակցման 

հմտություններ պաշտոնեական և արտապաշտոնեական հարաբերություններում, 

վերլուծական կարողություններ և այլն), 

3) համապատասխան մասնագիտացման ոլորտում մեկ հակիրճ իրավական հարցի 

վերաբերյալ (օրենքի կամ այլ իրավական ակտի նորմի, դատական ակտում արտահայտված 

դիրքորոշումներ և այլն) թեկնածուի կողմից իրականացվող վերլուծություն ու դիրքորոշման 

ներկայացում՝ կարճ ժամանակահատվածում հանպատրաստից կողմնորոշվելու, 

ինքնատիրապետման, վարվեցողության, հաղորդակցման հմտությունները, վերլուծական 

կարողությունները և տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ որակները 

գնահատելու համար: Թեկնածուին տրվող հարցերը չպետք է ունենան նրա 

իրավաբանական գիտելիքները ստուգելու նպատակ: 

8. Մրցույթն անցկացվում է նաև, եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմել է մեկ 

մասնակից: 

9. Գլխավոր դատախազի կողմից սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքում 

գլխավոր դատախազի տեղակալ չնշանակելու կամ որակավորման հանձնաժողովի՝ սույն 

հոդվածի 3-րդ մասով ընտրված թեկնածուների թվից գլխավոր դատախազի տեղակալ 

չնշանակելու դեպքերում, ինչպես նաև եթե մրցույթի արդյունքներով որակավորման 

հանձնաժողովը չի ընտրում գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածու, ապա սույն 

հոդվածով սահմանված կարգով յոթնօրյա ժամկետում հայտարարվում է նոր մրցույթ: 

10. Մրցույթի կազմակերպման կարգը սահմանվում է գլխավոր դատախազի 

հրամանով: 
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Հոդված 38. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակի կազմումը 

1. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակը համալրվում է բաց և փակ մրցույթի 

միջոցով: Բաց մրցույթը անցկացվում է դատախազության որակավորման հանձնաժողովի 

կողմից տարին մեկ անգամ` որպես կանոն, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին: 

Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում լրացումներ կատարելու համար գլխավոր 

դատախազի հանձնարարությամբ տարվա ընթացքում կարող է անցկացվել 

հավակնորդների փակ մրցույթ: Բաց և փակ մրցույթների կազմակերպման կարգը 

սահմանվում է գլխավոր դատախազի հրամանով: 

2. Որակավորման հանձնաժողովը դատախազների թեկնածությունների ցուցակի 

համալրման նպատակով անցկացվող բաց մրցույթի ժամկետի, վայրի, անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի մասին առնվազն մեկ ամիս առաջ հրապարակում է հայտարարություն՝ 

3000 տպաքանակ ունեցող մամուլում և Հայաստանի Հանրապետության 

դատախազության կայքէջում: 

3. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկվելուն հավակնող անձը 

պարտավոր է ներկայացնել` 

1) դիմում որակավորման հանձնաժողովի նախագահի անունով. 

2) անձը հաստատող փաստաթուղթ. 

3) հավակնորդի մոտ բարձրագույն իրավաբանական կրթության առկայությունը 

հավաստող փաստաթուղթ (օտարերկրյա պետությունում բարձրագույն կրթություն 

ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության որակավորման աստիճանների 

համարժեքության և դիպլոմների ճանաչելիության մասին) 

4) հավակնորդի կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իր կողմից 

իրավաբանի կոչում ձեռք բերելուց հետո իրականացված մասնագիտական 

իրավաբանական գործունեության նկարագրությամբ` կցելով համապատասխան 

ապացույցներ (այդ թվում` պաշտոնի անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք 

հավաստում են մասնագիտական իրավաբանական ստաժ դիտարկվող աշխատանքում 

աշխատանքային պարտականությունները). 
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5) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած լինելու կամ օրենքով 

նախատեսված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված լինելը կամ 

տարկետում ունենալը հավաստող փաստաթուղթ (եթե արական սեռի հավակնորդ է). 

6) դատախազի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 

հիվանդությունների բացակայության մասին կառավարության կողմից սահմանված 

կարգով տրված փաստաթուղթ. 

7) իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական 

աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ (եթե հավակնորդը իրավաբանական 

գիտությունների թեկնածու կամ դոկտոր է), իսկ սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված 

դեպքում նաև գիտական գործունեության առնվազն չորս տարվա ստաժի առկայությունը 

հավաստող փաստաթուղթ: 

4. Հայտատուն իրավունք ունի ներկայացնելու նաև երաշխավորագրեր:  

5. Հայտերը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտմամբ կամ 

օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի ընդունումը մերժվում է, և 

դրանք ենթակա են վերադարձման որակավորման հանձնաժողովի կողմից երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Որակավորման հանձնաժողովի` հայտի ընդունումը 

մերժելու մասին որոշումը հայտատուն կարող է դատական կարգով բողոքարկել մերժումը 

ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում, այդ մասին հայտատուին 

տեղեկացվում է նույն պահին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում 3-օրյա ժամկետում: 

Թերությունները կարող են վերացվել հայտների ընդունման համար սահմանված ժամկետի 

ընթացքում: 

6. Որակավորման հանձնաժողովի կողմից հայտի ընդունման մերժումը դատական 

կարգով բողոքարկելը չի կասեցնում հայտերի ընդունման և դատախազների 

թեկնածությունների ցուցակի կազմման` սույն օրենքով նախատեսված ընթացակարգը: 

Որակավորման հանձնաժողովի` հայտի ընդունման մերժումը դատարանի կողմից 

անօրինական ճանաչվելու դեպքում հայտատուի հայտը ենթակա է քննարկման 

որակավորման հանձնաժողովի կողմից, իսկ եթե մրցույթի անցկացումն սկսվել է, ապա 
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հայտատուն իրավունք ունի առանց նոր հայտ ներկայացնելու մասնակցել այդ մրցույթին, 

իսկ եթե մրցույթը ավարտվել է, ապա  արտահերթ մրցույթին: 

7. Որակավորման հանձնաժողովը ստուգում է հայտատուի մասնագիտական 

պատրաստվածությունը, գործնական հմտությունները, իր կարգավիճակին վերաբերող 

հիմնարար իրավական ակտերի պահանջներին տեղեկացվածությունը, նրա անձնական 

որակները և արժանիքները (ինքնատիրապետում, վարվեցողություն, ունկնդրելու 

կարողություն, հաղորդակցման հմտություններ, վերլուծական կարողություններ և այլն), 

ինչպես նաև նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը 

օրենքով նախատեսված  պահանջներին: Այն դեպքերում, երբ հայտատուն 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է կամ իրավաբանական գիտությունների 

դոկտոր և ունի գիտական գործունեության առնվազն չորս տարվա ստաժ, ապա 

որակավորման հանձնաժողովը ստուգում է միայն հայտատուի կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքով նախատեսված  պահանջներին, նրա 

անձնական որակները և արժանիքները՝ տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

անհրաժեշտ որակները գնահատելու համար (ինքնատիրապետում, վարվեցողություն, 

ունկնդրելու կարողություն, հաղորդակցման հմտություններ, վերլուծական 

կարողություններ, համապատասխան մասնագիտացման ոլորտում մեկ հակիրճ 

իրավական հարցի վերաբերյալ դիրքորոշման ներկայացում): 

8. Այն հայտատուների թեկնածությունները, որոնց վերաբերյալ որակավորման 

հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն, ներկայացվում են գլխավոր 

դատախազին: Գլխավոր դատախազն իրավունք ունի ներկայացված հայտատուներին 

ընդգրկել դատախազների թեկնածությունների ցուցակում: Ցուցակում հայտատուին 

չընդգրկելու վերաբերյալ Գլխավոր դատախազը կայացնում է պատճառաբանված որոշում, 

որը հայտատուի կողմից կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:  

9. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձը 

արդարադատության ակադեմիայում անցնում է ուսումնառության ծրագիր, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված անձանց և սույն հոդվածի 7-րդ մասով 

սահմանված իրավաբան գիտնականների: 
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10. Անձն ազատվում է արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառության 

դասընթացներից և քննություններ հանձնելուց, եթե` 

1) վերջին 5 տարվա ընթացքում ունի դատավորի, քննիչի (քննչական բաժնի պետի, 

քննչական մարմնի ղեկավարի) պաշտոնում կամ փաստաբանի առնվազն 4 տարվա 

մասնագիտական աշխատանքի ստաժ կամ, 

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում ունի դատախազի առնվազն 4 տարվա 

մասնագիտական աշխատանքի ստաժ, եթե վերջինս պաշտոնից ազատվել է սույն օրենքի 

62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-6-րդ, 9-րդ կետերով, և 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

կետով կամ, 

3) իրավաբանական գիտությունների դոկտոր է և ունի իրավաբանի 

մասնագիտությամբ աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ. 

4) իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է և ունի իրավաբանի 

մասնագիտությամբ աշխատանքի առնվազն 5 տարվա ստաժ: 

11. Որակավորման հանձնաժողովը Արդարադատության ակադեմիայում սույն 

հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված կարգով ուսումնառությունից ազատված անձի 

միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ կարող է քննության առնել հայտատուին 

միաժամանակ դատախազների թեկնածությունների և ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակներում ընդգրկելու հարցը: 

 

 

Հոդված 50. Դատախազի ատեստավորումը 

1. Դատախազների ատեստավորումն անցկացվում է զբաղեցրած պաշտոնին 

դատախազների մասնագիտական գիտելիքների, գործնական հմտությունների և 

աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը որոշելու, ինչպես նաև 

ծառայողական առաջխաղացման նպատակով: 

2. Դատախազները երեք տարին մեկ անցնում են ատեստավորում: Դատախազի 

պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձը անցնում է ատեստավորումը պաշտոնի 

նշանակվելուց երեք տարի հետո: 
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3. Դատախազի արտահերթ ատեստավորումը կարող է անցկացվել հերթական 

ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո: 

4. Դատախազի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է գլխավոր դատախազի 

հրամանով՝ իր պատճառաբանված որոշմամբ կամ դատախազի ցանկությամբ: 

5. Ատեստավորումն անցկացվում է դատախազի անմիջական մասնակցությամբ: 

6. Ատեստավորման ենթակա չեն` 

1) գլխավոր դատախազը և նրա տեղակալները. 

2) գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը, 

Երևան քաղաքի դատախազը, զինվորական դատախազի տեղակալը, Երևան քաղաքի 

վարչական շրջանի դատախազը, մարզի դատախազը, կայազորի զինվորական 

դատախազը, գլխավոր դատախազության ավագ դատախազը. 

3) հղի կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ 

արձակուրդում գտնվող դատախազները, եթե նրանք ատեստավորվելու ցանկություն չեն 

հայտնել: 

7. Հղիության կամ երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող 

դատախազները ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերադառնալուց հետո ոչ 

շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ 

ատեստավորվելու համար: 

8. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում կամ գործուղման մեջ 

գտնվող, ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակ դատախազները ենթակա են 

ատեստավորման աշխատանքի ներկայանալուց հետո` մեկամսյա ժամկետում: 

դատախազի ժամանակավոր անաշխատունակության և արձակուրդում գտնվելու, ինչպես 

նաև վերապատրաստման ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման վրա 

համապատասխան որոշում է ընդունում նրա աշխատանքի ներկայանալու օրվանից հետո` 

երկշաբաթյա ժամկետում: 

9. Ատեստավորման ենթակա դատախազները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ 

տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին: 

10. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական վերադաս 

դատախազը ներկայացնում է դատախազի գնահատագիրը: 
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11. Գնահատագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ դատախազի մասին, նրա 

գործնական, անձնական հատկանիշների և պաշտոնեական գործունեության 

արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը պետք է հիմնվի 

նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում դատախազի կողմից իր 

կատարած աշխատանքների մասին տարին մեկ անգամ անմիջական վերադաս 

դատախազին ներկայացված հաշվետվությունների վերաբերյալ վերջինիս 

եզրակացությունների հիման վրա: 

12. Դատախազն ատեստավորում անցկացնելու օրվանից առնվազն մեկ շաբաթ 

առաջ պետք է ծանոթանա իր գնահատագրին: Իր գնահատագրի վերաբերյալ 

դատախազը կարող է գրավոր անհամաձայնություն հայտնել անմիջական վերադաս 

դատախազին կամ վերադաս դատախազին, ինչպես նաև Որակավորման 

հանձնաժողովին: 

13. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով գնահատագիր չներկայացնելը չի կարող 

բացասաբար ազդել դատախազի ատեստավորման արդյունքում կայացրած որոշման վրա: 

14. Որակավորման հանձնաժողովն ատեստավորման արդյունքներով ընդունում է 

հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին. 

2) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին` սույն օրենքով սահմանված 

կարգով ներառելով դատախազների ծառայողական առաջխաղացման համապատասխան 

ցուցակում. 

3) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին` լրացուցիչ վերապատրաստում 

անցնելու պայմանով. 

4) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին` միջնորդելով արտահերթ 

դասային աստիճան շնորհելու մասին. 

5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին` միջնորդելով ավելի ցածր 

պաշտոնի փոխադրելու մասին. 

6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին` միջնորդելով պաշտոնից 

ազատելու մասին: 
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15. Սույն հոդվածի 14-րդ մասով կայացված որոշման մասին որակավորման 

հանձնաժողովն ատեստավորման օրը հայտնում է դատախազին: Դատախազն իրավունք 

ունի ծանոթանալու ատեստավորման որոշմանը, ինչպես նաև եռօրյա ժամկետում 

բողոքարկելու այն գլխավոր դատախազին: 

16. Որակավորման հանձնաժողովի որոշումը և ատեստավորման արդյունքները 

որակավորման հանձնաժողովի նախագահն ատեստավորման ավարտից հետո` եռօրյա 

ժամկետում, ներկայացնում է գլխավոր դատախազին: 

17. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն հոդվածի 14-րդ 

մասի 2-րդ կետով կայացված որոշման և ատեստավորման արդյունքների հիման վրա 

համապատասխան որոշումն ընդունում է ոչ ուշ, քան որակավորման հանձնաժողովի 

որոշումն ու ատեստավորման արդյունքները ստանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա 

ժամկետում: 

18. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն հոդվածի 14-րդ 

մասի 3-րդ կետով կայացված որոշման և ատեստավորման արդյունքների հիման վրա 

համապատասխան որոշումն ընդունում է համապատասխան վերապատրաստումն 

անցնելուց հետո ոչ ուշ, քան երկշաբաթյա ժամկետում: 

19. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն հոդվածի 14-րդ 

մասի 4-րդ, 5-րդ կամ 6-րդ կետով կայացված որոշման և ատեստավորման արդյունքների 

հիման վրա համապատասխան միջնորդությունները բավարարելու կամ մերժելու մասին 

որոշում է ընդունում ոչ ուշ, քան որակավորման հանձնաժողովի որոշումն ու 

ատեստավորման արդյունքները ստանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում: 

20. Որակավորման հանձնաժողովի սույն հոդվածի 14-րդ մասի 3-րդ կետով 

կայացված որոշումը Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորին է ուղարկվում 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով: 

21. Դատախազի կողմից ատեստավորման որոշման բողոքարկելու դեպքում 

Գլխավոր դատախազը որոշում է կայացնում բողոքը բավարարելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ՝ բողոքը ստանալու պահից 5-օրյա ժամկետում: Գլխավոր դատախազի կողմից 

բողոքը բավարարելու որոշում կայացնելու դեպքում դատախազը ատեստավորում է 
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անցնում որոշման կայացման պահից 3-օրյա ժամկետում: Գլխավոր դատախազի կողմից 

բողոքը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: 

22. Դատախազների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանում է գլխավոր 

դատախազը: 

 

 

 

 

 

 


