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Ընդունված է 2018 թվականի հունիսի 13-ին 

  
ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 11. Դատական ծառայություն» հասկացությունը 

  
1. Դատական ծառայությունը դատարանի դատավորի լիազորությունների 

իրականացումն ապահովելու նպատակով իրականացվող մասնագիտական 
գործունեություն է: 

2. Դատական ծառայությունը պետական ծառայության տեսակ է։ 
    3.Դատական ծառայության պաշտոններն են՝ դատավորի օգնականի, 
դատավորի գործավարի և դատական նիստերի քարտուղարի պաշտոնները, ընդ 
որում՝ դատավորին կցված դատական ծառայության պաշտոններն են՝  դատավորի 
օգնականի և դատավորի գործավարի պաշտոնները: 
 
Հոդված 12. Դատական ծառայության պաշտոնները 

  
1. Դատական ծառայության պաշտոնը Բարձրագույն դատական խորհրդի 

հաստատած պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն է: 
2. Դատական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են ըստ հետևյալ խմբերի. 
1) դատական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ. 
2) դատական ծառայության գլխավոր պաշտոններ. 
3) դատական ծառայության առաջատար պաշտոններ. 
4) դատական ծառայության կրտսեր պաշտոններ: 
3. Յուրաքանչյուր խմբի  դատական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 

1-ին և 2-րդ ենթախմբերի: 
4. Դատական ծառայության պաշտոնների խմբերում 1-ին ենթախումբը տվյալ խմբի 

բարձրագույն ենթախումբն է: 
 

Հոդված 13. Դատական ծառայության դասային աստիճանները 
  
1. Դատական ծառայողներին շնորհվում են հետևյալ դասային աստիճանները. 
1) դատական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ 

զբաղեցնող դատական ծառայողներին` Հայաստանի 
Հանրապետության դատական ծառայության բարձրագույն խորհրդականի 1-ին և 2-րդ 
դասի դասային աստիճաններ. 

2) դատական ծառայության գլխավոր պաշտոններ 
զբաղեցնող դատական ծառայողներին՝ Հայաստանի 



Հանրապետության դատական ծառայության 1-ին և 2-րդ դասի խորհրդականի 
դասային աստիճաններ. 

3) դատական ծառայության առաջատար պաշտոններ 
զբաղեցնող դատական ծառայողներին՝ Հայաստանի 
Հանրապետության դատական ծառայության 1-ին և 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի 
դասային աստիճաններ, ինչպես նաև 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան. 

4) դատական ծառայության կրտսեր պաշտոններ 
զբաղեցնող դատական ծառայողներին՝ Հայաստանի 
Հանրապետության դատական ծառայության 1-ին և 2-րդ դասի կրտսեր ծառայողի 
դասային աստիճաններ, ինչպես նաև 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 
աստիճան: 

2. Սույն հոդվածի 1 -ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դատական ծառայության 
դասային աստիճանը շնորհում է Հանրապետության նախագահը՝ «Հանրային 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Սույն հոդվածի 1 -ին մասի 2-4-րդ կետերով 
նախատեսված դատական ծառայության դասային աստիճանները շնորհում, ինչպես 
նաև դասային աստիճանից զրկում է Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը: 

4. Դատական ծառայության պաշտոնի նշանակման հետ 
միաժամանակ դատական ծառայողին շնորհվում է դատական ծառայության 
համապատասխան դասային աստիճան, եթե նա չունի դատական կամ պետական 
ծառայության ավելի բարձր դասային աստիճան, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետով նախատեսված դատական ծառայության դասային աստիճանների: 

5. Դատական ծառայողին իր զբաղեցրած պաշտոնի ենթախմբին 
համապատասխանող դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային աստիճան 
շնորհվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով գործունեության (կատարողականի) 
գնահատման արդյունքով: 

6. Դատական ծառայության պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող 
անձին դատական ծառայության համապատասխան դասային աստիճան շնորհվում է 
սույն օրենքով նախատեսված փորձաշրջանի ավարտից հետո: 

7. Դատական ծառայողների դասային աստիճանները պահպանվում են 
աշխատանքից ազատվելիս, պետական ծառայության այլ պաշտոնի տեղափոխվելիս, 
այդ թվում` դատական ծառայության համակարգում: 

8. Դատական ծառայության դասային աստիճանն իջեցվում է դատական կարգով՝ 
մեկ աստիճանով՝ տվյալ դասային աստիճանը շնորհելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձի դիմումի հիման վրա` որպես կարգապահական տույժի տեսակ: 

9. Դատական ծառայողը դատական ծառայության դասային աստիճանից զրկվում է 
սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ կետերով 
նախատեսված հիմքերով պաշտոնից ազատվելու դեպքում: 
 
Հոդված 14. Դատական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը 

  



1. Դատական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը փաստաթուղթ է, որը սահմանում 
է այդ պաշտոնն զբաղեցնող ծառայողի գործառույթները, նրա պաշտոնական 
իրավունքներն ու պարտականությունները, շփումներն ու ներկայացուցչությունը, տվյալ 
պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների ու 
աշխատանքային հմտությունների, ինչպես նաև դատական ծառայության 
համապատասխան փորձի պահանջները: 

2. Դատական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատում է 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը: 

3. Դատական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը պետք է առնվազն ներառեն 
սույն հոդվածի 4 5-6-րդ մասերով նախատեսված պահանջները: 

4. Դատական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների անձնագրերը ներառում են 
հետևյալ պահանջները. 

1) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն. 
2) դատական (պետական) ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ 

ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ 
տարվա դատական ծառայության ստաժ կամ դատական ծառայության առնվազն 2-րդ 
դասի գլխավոր ծառայողի դասային աստիճան կամ գիտական աստիճան կամ վեց 
տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա 
ընթացքում պետական պաշտոններում կամ քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ. 

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն: 
5. Դատական ծառայության գլխավոր պաշտոնների անձնագրերը ներառում են 

հետևյալ պահանջները. 
1) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն. 
2) դատական (պետական) ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ 

ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք 
տարվա դատական ծառայության ստաժ կամ դատական ծառայության առնվազն 2-րդ 
դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ գիտական աստիճան կամ չորս 
տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա 
ընթացքում պետական պաշտոններում կամ քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ. 

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն: 
6. Դատական ծառայության առաջատար պաշտոնների անձնագրերը ներառում են 

հետևյալ պահանջները. 
1) բարձրագույն իրավաբանական կամ այլ մասնագիտական (եթե աշխատանքի 

բնույթն իրավաբանական չէ) կրթություն. 
2) դատական (պետական) ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ 

կամ դատական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային 
աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին 
երեք տարվա ընթացքում պետական պաշտոններում կամ քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ: 



7. Դատական ծառայության կրտսեր պաշտոնների անձնագրերը ներառում են 
առնվազն միջնակարգ կրթության պահանջը: 

 
Հոդված 31. Դատական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն 

տարիքը 
  
1. Դատական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 

տարին է: 
2. Դատական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը լրանալու 

դեպքում Դատականդեպարտամենտի ղեկավարի առաջարկությամբ և 
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի որոշմամբ դատական ծառայողը կարող 
է մինչև հինգ մեկ տարի ժամկետով շարունակել պաշտոնավարումը: 

Հոդված 4. Անցումային դրույթներ 
Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատական ծառայողի ծառայության 

ժամկետը օրենքով սահմանված կարգով երկարացված լինելու դեպքում դատական 
ծառայողը շարունակում է զբաղեցնել պաշտոնը մինչև ժամկետի ավարտը:  
        Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակաման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


