Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
¸²î²Î²Ü ¸äðàò
Î²è²ì²ðØ²Ü ÊàðÐàôð¸
àðàÞàôØ №04/13
¸²î²ìàðÜºðÆ ÂºÎÜ²ÌàôÂÚàôÜÜºðÆ òàôò²ÎÆ ì²ðâ²Î²Ü
Ø²êÜ²¶Æî²òØ²Ø´ ´²ÄÆÜÀ Ð²Ø²ÈðºÈàô Üä²î²Îàì ²ÜòÎ²òìàÔ
²ðî²ÐºðÂ àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²Ü ¶ð²ìàð øÜÜàôÂÚàôÜÜºðÆ
êîàô¶Ø²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ ´àÔàø²ðÎØ²Ü ÀÜÂ²ò²Î²ð¶À
ê²ÐØ²ÜºÈàô Ø²êÆÜ

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 115-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ

»ññáñ¹

Ù³ëÁ ¨ ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ

÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ Éñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ§ ÐÐ 19.12.2012թ. ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ í»ó»ñáñ¹
Ù³ëÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 178-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ 6-ñ¹ Ï»ïáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ¹åñáóÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑáõñ¹Á

àðàÞàôØ ¾
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Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ùµ µ³ÅÇÝÁ Ñ³Ù³Éñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝóÏ³óíáÕ ³ñï³Ñ»ñÃ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
ëïáõ·Ù³Ý ·ñ³íáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ µáÕáù³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Áª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ:
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êáõÛÝ áñáßáõÙÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý
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Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
դատական դպրոցի
կառավարման խորհրդի
2013թ. հունվարի 18-ի թիվ 04/13 որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՑՈՒՑԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՄԲ ԲԱԺԻՆԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ
1. Ստուգման և գնահատման հանձնաժողովի գնահատականի հետ համաձայն
չլինելու դեպքում հավակնորդն իրավունք ունի այն բողոքարկել: Բողոքարկման
դիմումում հավակնորդը պետք է նշի, թե որ խնդրի գնահատականն է բողոքարկում և ինչ
հիմքերով: Հավակնորդի պահանջով տրամադրվում է իր գրավոր աշխատանքի
պատճենը:
2. Գրավոր աշխատանքի գնահատման արդյունքը կարող է բողոքարկվել ստուգման
արդյունքները հրապարակվելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Բողոքարկման դիմումը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության դատական
դպրոցի /այսուհետ` Դպրոց/ տնօրենին:
3. Դպրոցի տնօրենը բողոքարկման դիմումներով և գրավոր աշխատանքներով
ծրարները հանձնում է Դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահին` ծածկագրման
աշխատանքները կազմակերպելու և Բողոքարկման հանձնաժողովին փոխանցելու
համար:
4. Բողոքարկման հանձնաժողովը ձևավորվում է Դպրոցի կառավարման խորհրդի
կողմից: Բողոքարկման հանձնաժողովը բաղկացած է երեք դատավորից, որոնք իրենց
կազմից ընտրում են նախագահողին: Բողոքարկման հանձնաժողովի կազմի մեջ չեն
կարող ընդգրկվել Ստուգման և գնահատման հանձնաժողովի անդամները:
Բողոքարկման հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է Դպրոցի կառավարման խորհրդին
անհապաղ գրավոր հայտնել, եթե նա տեղյակ է այնպիսի փաստերի կամ
հանգամանքների մասին, որոնք կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել որակավորման
ստուգմանն իր մասնակցության անկողմնակալության վերաբերյալ:
5. Հավակնորդի գրավոր աշխատանքը և բողոքարկման դիմումը Բողոքարկման
հանձնաժողովին տրամադրվում են անանուն:
6. Բողոքարկման հանձնաժողովի աշխատանքն իրականացվում է գաղտնի և
դռնփակ ընթացակարգով: Բողոքարկման հանձնաժողովի աշխատանքային պայմանները
ապահովում է Դպրոցի տնօրենը:
7. Բողոքարկման հանձնաժողովը գրավոր աշխատանքը վերստուգում է միայն
բողոքարկման դիմումի հիմքերի սահմաններում:
8. Բողոքարկման հանձնաժողովի մոտ անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում
Բողոքարկման հանձնաժողովը կարող է հրավիրել հավակնորդին և լսել նրա
բացատրությունները բողոքարկման դիմումի վերաբերյալ:
9. Բողոքարկման հանձնաժողովի գնահատականը վերջնական է:

10. Բողոքարկման հանձնաժողովը բանավոր կերպով հավակնորդին պարզաբանում
է իր որոշումը, եթե հավակնորդն այդպիսի ցանկություն է հայտնել Դպրոցի տնօրենին
հասցեագրված դիմումով:
11.
Բողոքարկման հանձնաժողովը հավակնորդների գրավոր աշխատանքների
վերստուգման արդյունքները հրապարակում է ոչ ուշ, քան բողոքարկման ժամկետը
լրանալուց հետո երկօրյա ժամկետում դատական համակարգի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում /www.court.am, «Նորություններ» բաժնում/:

