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ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ  
 
Հոդված 29. Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելը 
1. Դատախազի կողմից պետական շահերի, այդ թվում՝ պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման համար պետության կողմից համայնքին ուղղված 
ֆինանսական միջոցների պաշտպանության հայց հարուցելն ընդգրկում է` 

1) քաղաքացիական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ 
գույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը. 

2) վարչական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ գույքային 
շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը. 

3) քրեական դատավարության կարգով հանցագործությամբ ուղղակիորեն 
պետությանը պատճառված գույքային վնասի հատուցման հայցի հարուցումը, 

4) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի հիման վրա 
գույքի բռնագանձման հայցի հարուցումը:: 

2. Դատախազը պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցում է հետևյալ 
բացառիկ դեպքերում, երբ՝ 

1) իր լիազորություններն իրականացնելիս հայտնաբերում է, որ պետական կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինը, որին վերապահված է պետական շահերի 
պաշտպանությանն առնչվող տվյալ հարցերով հայց ներկայացնելը, իրազեկ լինելով 
պետական շահերի խախտման փաստի մասին, դատախազի կողմից հայց 
ներկայացնելու առաջարկություն ստանալուց հետո ողջամիտ ժամկետում հայց չի 
ներկայացրել, կամ 

2) պետական շահերի խախտում է տեղի ունեցել այն հարցերով, որոնցով հայց 
ներկայացնելը օրենսդրությամբ վերապահված չէ որևէ պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի, 

3) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի հիման վրա 
իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներով առկա են գույքի բռնագանձման 
հայց ներկայացնելու հիմքեր: 

3. Եթե դատախազը գտնում է, որ առկա են բավարար հիմքեր պետական շահերի 
պաշտպանության հայց հարուցելու համար, ապա իրավունք ունի մինչև հայց հարուցելը 
նախազգուշացնելու պետական շահերին վնաս հասցրած անձին վնասը կամովին 
հատուցելու մասին: 

4. Սույն հոդվածի իմաստով` հայց հարուցելու իրավասությունն ընդգրկում է այն 
բոլոր իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակը, որոնք դատավարական 
օրենքով վերապահված են հայցվորին: Որպես պատասխանող` դատախազը կարող է 
հանդես գալ միայն իր հարուցած` պետական շահերի պաշտպանության հայցի 
քննության շրջանակներում ներկայացված հակընդդեմ հայցերով: 

5. Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու՝ սույն հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված դեպքերում դատախազը համապատասխան հայց հարուցելու 
նպատակով իրավունք ունի` 



1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, բացառությամբ 
դատարանների, պետական (պետական բաժնեմասով) կազմակերպություններից 
պահանջելու և ստանալու հայց հարուցելու համար անհրաժեշտ իրավական ակտեր, 
փաստաթղթեր և այլ տեղեկություններ. 

2) անվճար օգտվելու ծառայողական նպատակներով օգտագործվող 
տեղեկատվական տվյալների բազայից (այդ թվում՝ էլեկտրոնային). 

3) պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին անհրաժեշտության 
դեպքում ներգրավելու համապատասխան մասնագետի կամ փորձագետի 
(մասնագիտացված փորձագիտական հաստատության): 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված իրավական ակտերը, 
փաստաթղթերը և այլ տեղեկությունները համապատասխան մարմինները պարտավոր 
են դատախազին տրամադրել ողջամիտ ժամկետում: 

7. Եթե սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված մարմինները և 
կազմակերպությունները պետության գույքային շահերի պաշտպանության հայց են 
ներկայացնում դատարան, կամ նրանց դեմ պետության գույքային շահերին առնչվող 
հայց է ներկայացվում, որոնցով հայցագնի չափը գերազանցում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը, ապա այդ մարմինները և 
կազմակերպությունները հայցի և գործով կայացված դատական ակտի (բացառությամբ 
միջանկյալ դատական ակտի) մասին տեղեկատվություն են ներկայացնում գլխավոր 
դատախազություն՝ հայցադիմումը ներկայացնելուց (ստանալուց) կամ դատական ակտն 
ստանալուց հետո` հնգօրյա ժամկետում: 

8) Եթե սույն հոդվածով սահմանված են այլ կարգավորումները, քան «Ապօրինի 
ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով, ապա ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի բռնագանձման քաղաքացիական գործի հարուցումը և քննությունն 
իրականացվում են «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 
սահմանված կարգով: 

 
… 
Հոդված 33. Դատախազ նշանակվելու համար ներկայացվող ընդհանուր 

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

Հանրապետության այն քաղաքացին, որը՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել է բակալավրի 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) որի նկատմամբ չեն 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, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 

2. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 
նախատեսված գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանման դատախազ կարող է 
նշանակվել առնվազն հինգ տարվա իրավաբանի մասնագիտական աշխատանքային 
փորձ ունեցող անձը։ 

 
… 
Հոդված 38.1  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հարցերով 

զբաղվող ստորաբաժանման համալրման նպատակով անցկացվող բաց մրցույթը  
1. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 

նախատեսված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 
ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվում է բաց մրցույթ՝ սույն օրենքի 38-րդ 
հոդվածով նախատեսված բաց մրցույթի անցկացման կանոններով: Մրցույթի 
կազմակերպման կարգը սահմանվում է գլխավոր դատախազի հրամանով։ 

2. Այն հայտատուների թեկնածությունները, որոնց վերաբերյալ որակավորման 
հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն, ներկայացվում են գլխավոր 
դատախազին: Գլխավոր դատախազն իրավունք ունի ներկայացված հայտատուներին 
ընդգրկելու «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 
նախատեսված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 
ցուցակում: Ցուցակում հայտատուին չընդգրկելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազը 
կայացնում է պատճառաբանված որոշում, որը հայտատուն կարող է բողոքարկել 
դատական կարգով: 

3. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 
նախատեսված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 
ցուցակում ընդգրկված անձն արդարադատության ակադեմիայում անցնում է 
համապատասխան ուսուցում: 

 
… 
Հոդված 42. Դատախազին պաշտոնի նշանակելու կարգը 
1. Դատախազության` սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով 

սահմանված պաշտոններում պաշտոնի է նշանակում գլխավոր դատախազը սույն 
օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված առաջխաղացման 
ցուցակում ընդգրկված անձանց թվից տվյալ պաշտոնում նշանակվելու համար 
որակավորման հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում: 

2. Դատախազության` սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-5-րդ կետերով 
սահմանված պաշտոններում պաշտոնի է նշանակում գլխավոր դատախազը 
համապատասխանաբար սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով 
սահմանված առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված անձանց թվից: 



3. Դատախազության` սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով 
սահմանված պաշտոններում պաշտոնի է նշանակում գլխավոր դատախազը 
դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված այն անձանց թվից, որոնք 
ավարտել են համապատասխան ուսումնառությունը արդարադատության 
ակադեմիայում կամ սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 10-րդ մասի հիման վրա ազատված 
են եղել արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից: 

3.1. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով 
նախատեսված գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանման կազմում 
նշանակումներն արվում են սույն օրենքի 38.1-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով 
դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված այն անձանց թվից, որոնք 
ավարտել են համապատասխան ուսուցումն արդարադատության ակադեմիայում: 

4. Սույն օրենքով սահմանված կարգով դատախազին, սույն օրենքի 37-րդ 
հոդվածով սահմանված աստիճանակարգությանը համապատասխան, նույն 
աստիճանի մեկ այլ պաշտոնում նշանակում կատարելու դեպքում դատախազը կրկին չի 
ընդգրկվում դատախազների թեկնածությունների կամ ծառայողական 
առաջխաղացման համապատասխան ցուցակներում, բացառությամբ «Ապօրինի 
ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով նախատեսված գործառույթներ 
իրականացնող ստորաբաժանման, որի կազմում սույն մասով նախատեսած կարգով 
նշանակում կատարվում է միայն այն դատախազների թվից, որոնք անցել են սույն 
օրենքի 38.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ուսուցումն արդարադատության 
ակադեմիայում: 
 


