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Հոդված 27. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու այլ կարգը 
  
1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնը կարող է համալրվել արտամրցութային 

կարգով, ռոտացիայի հիման վրա և ներքին մրցույթով: 
2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնն արտամրցութային կարգով համալրվում է 

հետևյալ դեպքերում. 
1) արտաքին գործերի նախարարության միևնույն կառուցվածքային ստորաբաժանումում այլ 

պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եթե դիվանագետը բավարարում է տվյալ պաշտոնի 
նկարագրի պահանջները և ունի այդ պաշտոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 
դիվանագիտական աստիճանը. 

2)  արտաքին գործերի նախարարության ենթակա մարմնից կառուցվածքային 
ստորաբաժանումում, կառուցվածքային ստորաբաժանումից ենթակա մարմնում կամ մեկ այլ 
կառուցվածքային ստորաբաժանումում հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

3)  օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայության 
ընթացքում ավելի բարձր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եթե դիվանագետը բավարարում է 
այդ պաշտոնի նկարագրի պահանջները և ունի անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական 
աստիճանը. 

4) սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ մասի 2-4-րդ կետերում նշված 
պաշտոններից ազատվելիս արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքային 
ստորաբաժանումում և ենթակա մարմնում պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եթե դիվանագետը 
բավարարում է տվյալ պաշտոնի նկարագրի պահանջները և ունի այդ պաշտոնում նշանակվելու 
համար անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը. 

5)  սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքով ծառայությունը 
վաղաժամկետ դադարելիս օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության 
մարմնից արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումում կամ 
ենթակա մարմնում հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

6)  սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն պետական կառավարման այլ մարմին 
գործուղված դիվանագետին արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքային 
ստորաբաժանումում կամ ենթակա մարմնում հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում 
գործուղման ժամկետի ավարտից հետո. 

7)  սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն դիվանագիտական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար դիվանագիտական դպրոցում պատրաստում 
անցած և բարձր ցուցանիշներով ավարտած անձանց Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարի սահմանած կարգով դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի 
նշանակվելու դեպքում. 

8)  արտաքին գործերի նախարարության միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
համար հատկացված քվոտաների շրջանակում օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ 
ուսումը բարձր ցուցանիշներով ավարտած անձանց պաշտոնի նշանակվելու դեպքում՝ 
մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա. 

9)  սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասում նշված անձանց պաշտոնի նշանակվելու 
դեպքում: 

3. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնը համալրվում է ռոտացիայի կարգով՝ սույն 
օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական 
ծառայության մարմնից Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 



կառուցվածքային ստորաբաժանումում կամ ենթակա մարմնում հավասարազոր պաշտոնի 
նշանակվելու դեպքում: 

4. Դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրվում է ներքին մրցույթով, եթե 
այն չի համալրվել սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն: 

5. Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիվանագետները, որոնք ունեն տվյալ 
պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական աստիճան, ինչպես 
նաև դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվում սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի համաձայն կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք: 

6. Ներքին մրցույթը հայտարարվում է մրցույթի անցկացումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: 
7. Ներքին մրցույթի անցկացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը: 
 

 

Հոդված 31. Դիվանագետի ռոտացիան 
  
1. Առաջին անգամ դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակված դիվանագետի 

ծառայությունն սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարությունում կամ ենթակա մարմնում: 

2. Դիվանագետի ծառայությունն ընթանում է ռոտացիայի սկզբունքով՝ Հայաստանի 
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա մարմնում առնվազն 
երկու տարի և օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում՝ երկու 
տարի իրար հաջորդող աշխատանքային փուլերով: 

3. Օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում 
դիվանագիտական ծառայության ժամկետն անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել, 
սակայն մեկ տարուց ոչ ավելի ժամկետով: 

4. Օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայության 
ընթացքում դիվանագետի համաձայնությամբ թույլատրվում է դիվանագետի տեղափոխումն 
օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության այլ մարմին ոչ պակաս, 
քան մեկ տարի ժամկետով, պայմանով, որ պահպանվեն սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով 
սահմանված ժամկետները: 

 5. Չի թույլատրվում օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության 
մարմնում աշխատանքային փուլի ժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո դիվանագետի 
նշանակումն օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մեկ այլ մարմնում: 

6. Օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում 
դիվանագետի ծառայությունը կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել` 

1) անձնական դիմումի համաձայն. 
2) իր գործառույթները կատարելու անհնարինության դեպքում. 
3) միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեսված այլ հանգամանքներ առաջանալու 

դեպքում. 
4) ծառայողական անհրաժեշտության դեպքում: 
7. Ռոտացիայի համար հավասարազոր պաշտոնների ցանկը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 
8. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ մասի 2-4-րդ կետերում նշված 

պաշտոններից օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում 
նշանակում կատարվում է, եթե դիվանագետն ունի այդ պաշտոնում նշանակվելու համար 
անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը: 

  
Հոդված 32. Գործուղումը 

  



1. Դիվանագետն իր համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարությունից և ենթակա մարմնից կարող է գործուղվել Հանրապետության 
նախագահի աշխատակազմ, Ազգային ժողովի աշխատակազմ, վարչապետի 
աշխատակազմ և պետական կառավարման համակարգի մարմիններ՝ Հայաստանի 
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և նշված մարմինների միջև 
պայմանավորվածության դեպքում: 

2. Գործուղման ժամանակահատվածում դիվանագետը համարվում է դիվանագիտական 
ծառայության մեջ, և նրա վրա տարածվում են սույն օրենքով դիվանագետի համար սահմանված 
բոլոր իրավունքները և պարտականությունները: 

3. Վարչապետի աշխատակազմից և պետական կառավարման համակարգի մարմիններից 
համապատասխան ծառայողներ կարող են գործուղվել Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարություն՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
նախարարության և նշված մարմինների միջև պայմանավորվածության դեպքում: 

4. Գործուղման կարգը, պայմանները և դիվանագիտական ծառայության և քաղաքացիական 
ծառայության հավասարազոր պաշտոնների ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: 

  
5. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի, Հանրապետության 
նախագահի, Ազգային ժողովի և վարչապետի աշխատակազմերում վարչական 
պաշտոնում և սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված մարմիններում հայեցողական 
պաշտոնում նշանակվելը՝ սույն օրենքի իմաստով հավասարեցվում է գործուղման 


