ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.01.2014թ. թիվ 01/7-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ
ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի (այսուհետ՝
Պալատ) խորհուրդը, մասնակցությամբ Պալատի խորհրդի նախագահ Արա
Զոհրաբյանի, խորհրդի անդամներ՝ Մելանյա Առուստամյանի, Սիմոն Բաբայանի,
Տիգրան Խուրշուդյանի, Նելլի Հարությունյանի, Կարեն Մեժլումյանի, Կարեն
Սարդարյանի և Մարտուն Փանոսյանի,
քննության առնելով Պալատի խորհրդի 15.01.2014թ. թիվ 01/7-Լ որոշմամբ նոր
խմբագրությամբ հաստատված «Հանրային պաշտպանի աշխատանքի անցնելու
նպատակով
մրցույթի
անցկացման»
կարգում
(այսուհետ
նաև
Կարգ)
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը,
ղեկավարվելով «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 15-րդ կետի, «Իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 2-րդ մասի 3-րդ
կետի և 5-րդ մասի պահանջներով,
Ո Ր Ո Շ Ե Ց`
1. Կարգը լրացնել նոր 1.7 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Հանրային
պաշտպանի թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը
(հաշվառումը) պահպանվում է երկու տարի ժամկետով։»:
2. Կարգի 2.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Սույն կարգի 1.3-րդ
կետով նախատեսված մրցույթներն (այսուհետ՝ մրցույթ) անցկացվում են տարին
մեկ անգամ:»:
3. Կարգի 3.3 կետի առաջին նախադասությունում «առաջին» բառը հանել:
4. Կարգի 4.2 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Գրավոր փուլի
ժամանակ հավակնորդներից պահանջվելու է կազմել 1) հայցադիմում կամ
քաղաքացիական (վարչական) գործով վերաքննիչ բողոք, կամ 2) քրեական
25 մայիսի 2016թ.
թիվ 14/4-Լ
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գործով վերաքննիչ բողոք: Գրավոր փուլի համար հավակնորդներին
տրամադրվելու
է
համակարգիչ`
անհրաժեշտ
իրավական
ակտերի
(բացառությամբ
հրապարակված
դատական
ակտերի)
էլեկտրոնային
տարբերակներից
օգտվելու
հնարավորությամբ:
Գրավոր
քննության
տևողությունը չի կարող գերազանցել 4 (չորս) ժամը:»
5. Կարգի 4.6 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Գրավոր փուլի
գնահատումն իրականացվում է 20 (քսան) միավորի համակարգով, որից
անցողիկ միավորը 12 (տասներկու), հետևյալ կերպ՝»
6. Կարգը լրացնել նոր 4.6.1 ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «4.6.1.
քաղաքացիական և վարչական ուղղվածության մասով՝
Ա) Հայցադիմումի գնահատման չափանիշներ (առավելագույն միավորը՝ 20
(քսան), անցողիկը՝ 12 (տասներկու))
- Հայցադիմումին ներկայացվող ձևական պահանջներ` ընդհանուր միավորը`
մինչև 2 (երկու).
- Նկարագրական մաս (փաստերի ընտրություն)` ընդհանուր միավորը՝ մինչև
5 (հինգ), որից յուրաքանչյուր ավել ընտրված և վեճի համար էական նշանակություն
չունեցող փաստի համար նվազեցվում է 0,5 միավոր (2 միավորից ոչ ավել),
յուրաքանչյուր չընտրած և վեճի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող
փաստի համար նվազեցվում է 1 միավոր (3 միավորից ոչ ավել).
- Պատճառաբանական մաս` ընդհանուր միավորը՝ մինչև 9 (ինը), որից`
ա) յուրաքանչյուր ավելորդ (վեճի լուծման հետ ուղղակիորեն կապ չունեցող)
վկայակոչված իրավական նորմի և/կամ պատճառաբանության համար նվազեցվում
է 0,5 միավոր (1 միավորից ոչ ավել), բ) սխալ վկայակոչված (գործի փաստերի
նկատմամբ ոչ կիրառելի) իրավական նորմի և/կամ պատճառաբանության համար
նվազեցվում է 1 միավոր (2 միավորից ոչ ավել), իսկ գ) չվկայակոչված (անհրաժեշտ և
կիրառելի) իրավական նորմի (նորմերի) կամ ճիշտ վկայակոչված նորմի (նորմերի)
թերի կամ սխալ պատճառաբանության համար նվազեցվում է մինչև 6 (վեց) միավոր.
- Եզրափակիչ մաս` ընդհանուր միավորը` մինչև 4 (չորս):
Բ) Վճռի դեմ վերաքննիչ բողոքի գնահատման չափանիշներ (առավելագույն
միավորը՝ 20 (քսան), անցողիկը՝ 12 (տասներկու))
- Վերաքննիչ բողոքին ներկայացվող ձևական պահանջներ` ընդհանուր
միավորը մինչև 2 (երկու).
- Վերաքննիչ բողոքի հիմք և հիմնավորումներ, այդ թվում՝ դատական սխալի
վերհանում, նյութական և/կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտում, որը
կարող էր ազդել գործի ելքի վրա, ինչպես նաև հիմնավորվածություն և
պատճառաբանություն՝ նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի
վերլուծություն և համադրում գործի փաստերի հետ, ինչպես նաև գործի ելքի վրա
դրանց ազդեցության հիմնավորում և տրամաբանական կապ՝ ներկայացված
պահանջի հետ, ընդհանուր միավորը մինչև 16 (տասնվեց), (սույն չափանիշով
գնահատման համար հաշվի է առնվելու նաև ոչ էական նորմերի և/կամ փաստերի
վկայակոչումը).
- վերաքննիչ բողոքի պահանջ (խնդրամաս)՝ ընդհանուր միավորը մինչև 2
(երկու)։»:
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7. Կարգը լրացնել նոր 4.6.2 ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «4.6.2.
քրեական ուղղվածության մասով՝
Դատավճռի դեմ ներկայացվող վերաքննիչ բողոքի գնահատման
չափանիշներ (առավելագույն միավորը՝ 20 (քսան), անցողիկը՝ 12 (տասներկու))
- Վերաքննիչ բողոքին ներկայացվող ձևական պահանջներ` ընդհանուր
միավորը մինչև 2 (երկու).
- Վերաքննիչ բողոքի հիմք և հիմնավորումներ, այդ թվում՝ դատական սխալի
վերհանում, նյութական և/կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտում, որը
կարող էր ազդել գործի ելքի վրա, ինչպես նաև հիմնավորվածություն և
պատճառաբանություն՝ նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի
վերլուծություն և համադրում գործի փաստերի հետ, ինչպես նաև գործի ելքի վրա
դրանց ազդեցության հիմնավորում և տրամաբանական կապ՝ ներկայացված
պահանջի հետ, ընդհանուր միավորը մինչև 16 (տասնվեց) (սույն չափանիշով
գնահատման համար հաշվի է առնվելու նաև ոչ էական նորմերի և/կամ փաստերի
վկայակոչումը).
- Վերաքննիչ բողոքի պահանջ (խնդրամաս)՝ ընդհանուր միավորը մինչև 2
(երկու)։»:
8. Կարգի 4.7 կետի առաջին նախադասությունում «երեք» բառը փոխարինել
«տասը» բառով:
9. Կարգի 4.8 կետում «երկու» բառը փոխարինել «երեք» բառով:
10. Կարգի 4.9 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Գրավոր
քննության արդյունքների բողոքարկման դեպքում Խորհուրդը սահմանված
կարգով հրավիրում է նիստ: Եթե հանձնաժողովի անդամը միևնույն ժամանակ
հանդիսանում է Խորհրդի անդամ, ապա վերջինս մասնակցում է խորհրդի
նիստին առանց քվեարկելու իրավունքի:»:
11. Կարգի 4.11 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Գրավոր փուլը
հաղթահարած հավակնորդը հրավիրվում է հարցազրույցի: Հարցազրույցի օրվա,
ժամանակի և վայրի մասին հավակնորդները ծանուցվում են էլեկտրոնային
փոստի միջոցով, հարցազրույցի օրվանից առնվազն երեք օր առաջ։
Հարցազրույցին հավակնորդները հրավիրվում են առանձին` ըստ ազգանունների
այբբենական հերթականության:»:
12. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ կատարված փոփոխություններն ուժի մեջ են
մտնում 2016 թվականի մայիսի 25-ից։
Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
խորհրդի նախագահ`
25 մայիսի 2016թ.
թիվ 14/4-Լ
ք. Երևան

Արա Զոհրաբյան

