
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   Գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 
 

Հոդված 98. Հայտի ներկայացումը

 1. Դատավորի թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում ընդգրկվել հավակնող 
անձը (այսուհետ` հավակնորդ) որակավորման ստուգման մասին որոշման հրապարակման 
օրվան հաջորդող օրվանից մեկամսյա ժամկետում որակավորման ստուգմանը 
մասնակցելու համար Բարձրագույն դատական խորհուրդ է ներկայացնում Բարձրագույն 
դատական խորհրդի սահմանած ձևի հայտ: 

2. Հայտին կից ներկայացվում են` 
1) անձը հաստատող փաստաթղթի, նույնականացման քարտի պատճենները և 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն. 
2) հինգ գունավոր լուսանկար. 
3) իր կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ. 
4) նոտարական կարգով հաստատված բանավոր հայտարարություն իր 

դատվածության և սնանկության կամ դրանց բացակայության մասին. 
5) իրավաբանական կրթության` պահանջվող որակավորման աստիճանի 

առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ. 
6) հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ. 
7) պահանջվող օտար լեզուների` Բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանած 

համապատասխան մակարդակին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ. 
8) պահանջվող մասնագիտական աշխատանքի փորձառությունը հավաստող 

ապացույց, այդ թվում` աշխատանքային պարտականությունները հավաստող պաշտոնի 
անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր. 

9) արական սեռի հավակնորդի դեպքում` պարտադիր զինվորական ծառայություն 
անցած լինելու հանգամանքը հավաստող կամ այլընտրանքային ծառայություն անցած 
լինելու կամ պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված լինելու փաստը 
հավաստող փաստաթուղթ. 

10) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 
հիվանդությունների բացակայության մասին Կառավարության սահմանած կարգով տրված 
փաստաթուղթ. 

11) Բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանած ձևով համաձայնություն` իր 
վերաբերյալ պետական մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից, հավակնորդին 
ներկայացվող պահանջների համապատասխանության ստուգման սահմաններում, 
անհրաժեշտ անձնական տվյալներ, այդ թվում` բժշկական գաղտնիք հանդիսացող և այլ 
տեղեկություններ ստանալու մասին. 

12) առավելագույնը երեք երաշխավորագիր-նամակ` ըստ հավակնորդի ցանկության. 
13) օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարման անդորրագիր. 
14) գրավոր հայտարարություն հայտում առկա տեղեկությունների և կից ներկայացված 

փաստաթղթերի հավաստիության մասին: 
3. Հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստվում է ուսումնական 

հաստատություններում հայերենով կրթություն ստացած կամ կրթական ծրագրերով 
նախատեսված` հայոց լեզու առարկայի ուսումնառությունն ավարտած և ամփոփիչ 
ատեստավորում անցած լինելու վերաբերյալ ուսումնական հաստատությունների տված 
ավարտական փաստաթղթով (վկայական, ատեստատ, դիպլոմ): Հայերենին տիրապետելու 
հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում 
հայերենին տիրապետելու հանգամանքն ստուգվում է կրթության և գիտության ոլորտում 



Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարի սահմանած 
կարգով, որը պետք է նախատեսի հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման 
ողջամիտ, օբյեկտիվ չափորոշիչներ, ինչպես նաև գործընթացի վերահսկողության 
ընթացակարգեր: 

4. Սույն օրենսգրքի իմաստով` մասնագիտական աշխատանքի փորձառությունը 
բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական 
կրթության որակավորման աստիճան ձեռք բերելուց հետո իրավունքի ոլորտում 
իրականացված մասնագիտական գործունեությունն է, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն 
օրենսգրքով: 

5. Սույն օրենսգրքի 106-րդ հոդվածում, 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետում և 132-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված անձանց համար մասնագիտական 
աշխատանքի փորձառություն է համարվում նաև բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունում կամ հետբուհական, լրացուցիչ կրթական ծրագիր իրականացնող 
կազմակերպությունում իրավունքի դասավանդումը կամ գիտական հաստատությունում 
իրավունքի ոլորտում կատարած գիտական աշխատանքը: 

 

Հոդված 106. 
Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում
իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան ունեցող 
անձի ընդգրկման կարգը 

  
1. Իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան ունեցող և վերջին ութ 

տարիների ընթացքում առնվազն հինգ տարի բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունում իրավունք դասավանդած կամ գիտական հաստատությունում 
գիտական աշխատանք կատարած անձը (այսուհետ` գիտական աստիճան ունեցող 
հավակնորդ), որը բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված պահանջները, իրավունք ունի դատավորի թեկնածուների 
հավակնորդների ցուցակում ընդգրկվելու հայտ ներկայացնելու Բարձրագույն դատական 
խորհուրդ: 

2. Գիտական աստիճան ունեցող հավակնորդը դատավորի թեկնածուների 
հավակնորդների ցուցակում ընդգրկվելու հայտը ներկայացնում է դատավորների 
թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով տրված հայտարարությամբ նշված 
ժամկետներում: 

3. Հայտին կցվում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածով նախատեսված 
փաստաթղթերը, գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, 
ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը: 

4. Գիտական աստիճան ունեցող հավակնորդի հայտն ստուգվում է սույն 
օրենսգրքի 99-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

5. Գիտական աստիճան ունեցող հավակնորդը սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով 
անցնում է որակավորման ստուգման հարցազրույցի փուլը: 

 
 

 


