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ԳԼ Խ 1.
ԸՆԴՀԱՆ Ր ԴՐ ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Ս յն օրենքի կարգավորման առարկան
1. Ս յն օրենքը կարգավոր մ է Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմավորման եւ գործ նե թյան կարգը,
անկախ թյան երաշխիքները, գործառ յթներն
լիազոր թյ նները, անդաﬓերին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաեւ
հայտարարագրերի վերլ ծ թյան եւ վար յթների անցկացման հետ կապված հարաբեր թյ նները:
Հոդված 2. Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը
1. Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը (այս հետ՝ Հանձնաժողով) ինքնավար պետական մարﬕն է:
2. Հանձնաժողովի գտնվել

վայրը Երեւան քաղաքն է:

3. Հանձնաժողոﬖ իր իրավաս թյան սահմաններ մ կարող է Հայաստանի Հանրապետ թյան ան նից ձեռք բերել իրականացնել
գ յքային եւ անձնական ոչ գ յքային իրավ նքներ, կրել պարտական թյ ններ, դատարան մ հանդես գալ որպես հայցվոր կամ
պատասխանող, ինչպես նաեւ իր գործ նե թյան նպատակներին եւ ամրացված գ յքի նշանակ թյանը համապատասխան՝
տիրապետել եւ օգտագործել այդ գ յքը:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾ

ՆԵ

ԳԼ Խ 2
ԹՅԱՆ ՍԿԶԲ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 3. Հանձնաժողովի գործ նե թյան սկզբ նքները
1. Հանձնաժողովը գործ մ է կոլեգիալ թյան, ֆինանսական ինքն ր յն թյան, հանրային հաշվետվողական թյան եւ
թափանցիկ թյան, համագործակց թյան եւ քաղաքական չեզոք թյան սկզբ նքների հիման վրա:
Հոդված 4. Կոլեգիալ թյ նը
1. Հանձնաժողոﬖ իր գործ նե թյ նն իրականացն մ, որոշ ﬓերն

եզրակաց թյ ններն ընդ ն մ է կոլեգիալ:

Հոդված 5. Ֆինանսական ինքն ր յն թյ նը
1. Հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետ թյան բյ ջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով
սահմանված կարգով առաջիկա տարվա բյ ջետային գործընթացն սկսել մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչապետի
որոշմամբ սահմանված ժամկետ մ յ րաքանչյ ր տարի կազմ մ եւ Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ ն (այս հետ՝
Կառավար թյ ն) է ներկայացն մ Հանձնաժողովի առաջիկա տարվա բյ ջետային ֆինանսավորման հայտը (պետական բյ ջեով
Հանձնաժողովի գծով նախատեսվելիք ծախսերի նախահաշվի նախագիծը)՝ առաջիկա տարվա պետական բյ ջեի նախագծ մ
ներառել համար:
2. Հանձնաժողովի բյ ջետային ֆինանսավորման հայտը Կառավար թյան կողﬕց ընդ նվել
դեպք մ՝ անփոփոխ, իսկ
առարկ թյ նների դեպք մ՝ փոփոխված, ընդգրկվ մ է պետական բյ ջեի նախագծ մ: Կառավար թյ նը Հանձնաժողովի
բյ ջետային ֆինանսավորման հայտը պետական բյ ջեի նախագծի հետ ներկայացն մ է Ազգային ժողով:
3. Պետական բյ ջեի ծախսային մաս մ Հանձնաժողովի ծախսերը ներկայացվ մ են առանձին տողով:
Հոդված 6. Հանրային հաշվետվողական թյ նը եւ թափանցիկ թյ նը
1. Հանձնաժողովը յ րաքանչյ ր կիսամյակի ավարտից հետո` տասնօրյա ժամկետ մ, հաշվետ
գործ նե թյան վերաբերյալ հաղորդ մը տեղադր մ է Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջ մ:

ժամանակահատվածի

2. Հանձնաժողոﬖ իր պաշտոնական կայքէջ մ հրապարակ մ է իր ընդ նած որոշ ﬓերը եւ եզրակաց թյ նները, ինչպես նաեւ
իր ներկայացրած առաջարկ թյ նները եւ դրանց քննարկման արդյ նքների վերաբերյալ տեղեկ թյ նները:
3. Յ րաքանչյ ր տարվա առաջին եռամսյակի ընթացք մ Հանձնաժողոﬖ իր նախորդ տարվա գործ նե թյան մասին հաղորդ մ է
ներկայացն մ Ազգային ժողով:
Հոդված 7. Համագործակց թյ նը
1. Հանձնաժողոﬖ իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս համագործակց մ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների, ﬕջազգային եւ այլ կազմակերպ թյ նների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակ թյան ներկայաց ցիչների
հետ:
2. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն իրենց իրավաս թյ նների շրջանակներ մ օժանդակ մ են
Հանձնաժողովի լիազոր թյ նների իրականացմանը:
Հոդված 8. Քաղաքական չեզոք թյ նը
1. Հանձնաժողոﬖ իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս պահպան մ է քաղաքական չեզոք թյ ն:
Հոդված 9. Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը
1. Հանձնաժողովը կազմված է հինգ անդաﬕց:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան
122-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի
անդաﬓերին «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով եւ ս յն օրենքի 12-15-րդ
հոդվածներով սահմանված կարգով նշանակ մ է Ազգային ժողովը՝ վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 10. Հանձնաժողովի անդաﬕն ներկայացվող պահանջները
1. Հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող յ րաքանչյ ր
ոք, ով նի բարձրագ յն կրթ թյ ն, առնվազն տասը տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ եւ ճանաչ մ:
2. Հանձնաժողոﬖ իր կազﬕց ընտր մ է Հանձնաժողովի նախագահ՝ անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ։
3. Ն յն անձը չի կարող ավելի քան երկ

անգամ անընդﬔջ նշանակվել Հանձնաժողովի անդամ:

4. Հանձնաժողովի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը դատապարտվել է հանցագործ թյան կատարման համար` անկախ
դատված թյ նը մարված կամ հանված լինել
հանգամանքից, որի նկատմամբ քրեական հետապնդ մը դադարեցվել է ոչ

արդարացնող հիմքերով, որի նկատմամբ իրականացվ մ է քրեական հետապնդ մ,
նախատեսված՝ դատավորի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդ թյ ն:

նի Կառավար թյան սահմանած ցանկով

5. Հանձնաժողովի անդաﬓերի պաշտոնները համարվ մ են քաղաքացիական պաշտոններ:
Հոդված 11. Մրց թային խորհրդի ձեւավորման կարգը
1. Հանձնաժողովի անդաﬕ պաշտոն մ թեկնած ների ընտր թյան համար Ազգային ժողովի նախագահը ձեւավոր մ է մրց թային
խորհ րդ (այս հետ` Խորհ րդ):
2. Խորհ րդը կազմված է Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Մարդ իրավ նքների պաշտպանի, Ազգային ժողովի
ընդդիմադիր խմբակց թյ նների, Հանրային խորհրդի եւ Փաստաբանների պալատի կողﬕց նշանակված ﬔկական անդաﬓերից:
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակց թյ նների կողﬕց Խորհրդի անդամը նշանակվ մ է համախոհ թյամբ (կոնսենս սով):
3. Խորհրդի կազմ մ ընդգրկվել համար Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մ է Սահմանադրական դատարանի նախագահին,
Մարդ
իրավ նքների պաշտպանին, Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակց թյ ններին, Հանրային խորհրդին եւ
Փաստաբանների պալատին՝ յ րաքանչյ րի կողﬕց ﬔկական թեկնած առաջադրել համար։ Հանրային խորհ րդը թեկնած է
առաջադր մ քաղաքացիական հասարակ թյան ներկայաց ցիչներից։
4. Խորհրդի անհատական կազմը հաստատ մ է Ազգային ժողովի նախագահը, եւ այն հրապարակվ մ է Ազգային ժողովի
պաշտոնական կայքէջ մ:
Հոդված 12. Խորհրդի գործառ յթները եւ գործ նե թյան կազմակերպ մը
1. Խորհ րդը՝
1) կազմակերպ մ եւ անցկացն մ է Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնած ի ընտր թյան մրց յթ (մրց յթ կամ նոր մրց յթ).
2) սահման մ է՝
ա. Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնած ին ներկայացվող պահանջների գնահատման առավելագ յն ﬕավորը,
բ. առավելագ յն ﬕավորի բաշխ մը՝ ըստ գնահատման ենթակա առանձին պահանջների,
գ. գնահատման ենթակա պահանջների բովանդակ թյ նը բացահայտող չափանիշները,
դ. չափանիշներից յ րաքանչյ րի գնահատման առավելագ յն ﬕավորը՝ համապատասխան պահանջի համար նախատեսված
առավելագ յն ﬕավորի շրջանակներ մ,
ե. գնահատման եւ ﬕավորների հաշվարկման կարգը.
3) համադր մ է Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնած ի համապատասխան թյ նը ս յն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին եւ 4-րդ մասերի
պահանջներին.
4) լ ծ մ է գնահատման գործընթացի հետ կապված այլ հարցեր.
5) կազմ մ եւ Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացն մ մրց յթ մ հաղթող ճանաչվածների ց ցակը՝ դրան մ ներառելով
Հանձնաժողովի անդաﬓերի թափ ր պաշտոնների քանակին հավասար թվով հաղթողներ` յ րաքանչյ ր թափ ր պաշտոնի
համար ﬔկ թեկնած սկզբ նքով.
6) մրց յթի կազմակերպմանն
անցկացմանը վերաբերող հարցերի կապակց թյամբ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր, այդ թվ մ՝
ներկայացված փաստաթղթերի կամ տեղեկ թյ նների հավաստի թյ նը պարզել , ինչպես նաեւ հավելյալ տեղեկ թյ ններ
ստանալ վերաբերյալ:
2. Խորհրդի նիստն իրավազոր է Խորհրդի առնվազն չորս անդաﬕ մասնակց թյան դեպք մ: Նիստը վար մ է Խորհրդի՝ նիստին
մասնակցող տարիքով ավագ անդամը:
3. Խորհրդի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են բաց քվեարկ թյամբ՝ Խորհրդի անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
Խորհ րդն իր նիստերը հրավիր մ է Ազգային ժողովի նստավայր մ:

4. Խորհրդի նիստերն արձանագրվ մ են:
Հոդված 13. Մրց յթի անցկաց մը
1. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ ﬕջոցով (ս յն հոդված մ այս հետ՝ աշխատակազմ) մրց յթը
հայտարար մ է Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան 90, եւ ոչ շ, քան 50 օր առաջ, իսկ նրա
պաշտոնը թափ ր ﬓալ դեպք մ` 30 օրվա ընթացք մ։
2. Հայտարար թյ նը հրապարակվ մ է առնվազն երեք հազար տպաքանակ նեցող մամ լ մ կամ զանգվածային լրատվ թյան
այլ ﬕջոցներով, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ թյան հրապարակային ծան ց ﬓերի, Ազգային ժողովի պաշտոնական
ինտերնետային կայքեր մ (այս հետ՝ պաշտոնական կայքեր):
3. Հայտարար թյ նը պետք է պար նակի առնվազն հետեւյալ տվյալները.
1) թեկնած ներին ներկայացվող պահանջները.
2) մրց յթին մասնակցել

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

3) մրց յթի անցկացման պայմանները, այդ թվ մ՝ թեստի նմ շը, թեկնած ներին ներկայացվող պահանջների գնահատման
առավելագ յն ﬕավորը, առավելագ յն ﬕավորի բաշխ մը՝ ըստ գնահատման ենթակա առանձին պահանջների, գնահատման
ենթակա պահանջների բովանդակ թյ նը բացահայտող չափանիշները, չափանիշներից յ րաքանչյ րի գնահատման
առավելագ յն ﬕավորը՝ համապատասխան պահանջի համար նախատեսված առավելագ յն ﬕավորի շրջանակներ մ,
գնահատման եւ ﬕավորների հաշվարկման կարգը.
4) փաստաթղթերը ներկայացնել

ժամկետը եւ վայրը:

4. Մրց յթին մասնակցել հավակն թյ ն նեցող անձը (այս հետ՝ հավակնորդ) հայտարար թյան հրապարակմանը հաջորդող
20 օրվա ընթացք մ աշխատակազմ է ներկայացն մ մրց յթին մասնակցել համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (այս հետ՝
փաստաթղթեր), ինչպես նաեւ իր բնակ թյան եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեները:
5. Փաստաթղթերը կարող են հանձնվել առձեռն կամ
6. Փաստաթղթերն ընդ նել

ղարկվել փոստով:

նպատակով աշխատակազմ մ վարվ մ է համապատասխան գրանցամատյան:

7. Փոստով ղարկված փաստաթղթերը համարվ մ են սահմանված ժամկետ մ ներկայացված, եթե աշխատակազմը դրանք ստացել
է ﬕնչեւ ս յն հոդվածի 4-րդ մաս մ նշված ժամկետը լրանալը:
8. Փոստով ղարկված փաստաթղթերի ստացման վերաբերյալ հավակնորդը ծան ցվ մ է փաստաթղթերն ստանալ ն հաջորդող
ﬔկ օրվա ընթացք մ՝ իր ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
9. Փաստաթղթերի թեր թյ նները հավակնորդը կարող է վերացնել փաստաթղթերը ներկայացնել
մաս մ նշված ժամկետը լրանալ ն հաջորդող երեք օրվա ընթացք մ:

համար ս յն հոդվածի 4-րդ

10. Մրց յթն անցկացվ մ է երեք փ լով, որոնցից առաջինը փաստաթղթերի ամբողջական թյան եւ համապատասխան թյան
ստ գման (այս հետ՝ փաստաթղթային ստ գման) փ լն է, երկրորդը՝ թեստավորման, իսկ երրորդը՝ հարցազր յցի:
11. Մրց յթի փաստաթղթային ստ գման փ լ մ Խորհ րդը ստ գ մ է փաստաթղթերի ամբողջական թյ նը, դրանց
համապատասխան թյ նն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին, իսկ ողջաﬕտ կասկածի դեպք մ՝ նաեւ փաստաթղթերի կամ
տեղեկ թյ նների հավաստի թյ նը: Հավակնորդի ներկայացրած փաստաթղթերի կամ տեղեկ թյ նների հավաստի թյ նը
Խորհրդի որոշման հիման վրա պարզվ մ է աշխատակազﬕ ﬕջոցով: Խորհրդի որոշման հիման վրա աշխատակազﬕ ﬕջոցով
ստացվ մ են նաեւ թեկնած ներին ներկայացվող պահանջների գնահատմանը վերաբերող հավելյալ տեղեկ թյ ններ: Խորհրդի
տեղեկացմամբ հավակնորդը կարող է մասնակցել փաստաթղթային ստ գման փ լին:
12. Փաստաթղթերի թերի լինել կամ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին չհամապատասխանել դեպք մ հավակնորդին այդ
մասին ծան ց մ է աշխատակազմը ﬔկ օրվա ընթացք մ՝ իր ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
13. Ս յն հոդվածի 11-րդ մաս մ նշված գործող թյ նների արդյ նքներով՝ Խորհ րդը կազմ մ է մրց յթի թեստավորման փ լ
անցած անձանց (այս հետ՝ թեստավորման մասնակիցներ) ց ցակը, որի մասին վերջիններս ծան ցվ մ են ց ցակը կազﬔլ ն
հաջորդող ﬔկ օրվա ընթացք մ՝ իրենց ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներով:

14. Խորհ րդը թեստավորման մասնակիցների ց ցակը, ինչպես նաեւ թեստավորման անցկացման օրը, ժամը եւ վայրը
հրապարակ մ է պաշտոնական կայք մ:
15. Թեստերը կազմ մ է Խորհ րդը: Թեստեր մ ընդգրկված հարցերի բնագավառների վերաբերյալ տեղեկատվ թյ նը, ինչպես
նաեւ թեստերի նմ շը ոչ
շ, քան թեստավոր ﬕց տասն օր առաջ հրապարակվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական
ինտերնետային կայք մ:
16. Յ րաքանչյ ր թեստ բաղկացած է 100 հարցից, որոնց լ ծման համար թեստավորման մասնակցին տրվ մ է երկ

ժամ:

17. Թեստավոր ﬓ անցկացվ մ է թեստավորման մասնակիցների համար ծածկագրի կիրառմամբ՝ գաղտնի թյ նն ապահովել
նպատակով:
18. Թեստավորման առաջադրանքները բաղկացած են հարցերից, որոնք
նեն ենթադրյալ պատասխաններ: Թեստավորման
յ րաքանչյ ր հարց կարող է նենալ ﬔկ կամ ﬔկից ավելի ճիշտ պատասխան:
19. Թեստավորման արդյ նք մ յ րաքանչյ ր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվ մ է ﬔկ ﬕավոր, իսկ սխալ պատասխանը`
զրո ﬕավոր: Եթե հարցն նի ﬔկից ավելի ճիշտ պատասխան, ապա հարցի պատասխանը գնահատվ մ է ճիշտ ﬕայն այն դեպք մ,
եթե թեստավորման մասնակիցը նշել է բոլոր ճիշտ պատասխանները: Սխալ պատասխաններ են համարվ մ ոչ ճիշտ պատասխանի
նշ մը, որեւէ պատասխան չնշելը կամ ոչ բոլոր ճիշտ պատասխանները նշելը:
20. Թեստավորման փ լի արդյ նքների մասին թեստավորման մասնակիցը տեղեկացվ մ է ոչ
ավարտին հաջորդող երեք ժամվա ընթացք մ:

շ, քան թեստավորման փ լի

21. Թեստավորման մասնակիցը թեստավորման արդյ նքները կարող է գրավոր բողոքարկել Խորհրդին՝ արդյ նքներն ստանալ ց
հետո՝ ﬔկ ժամվա ընթացք մ: Բողոքարկման վերաբերյալ պատասխանը տրվ մ է ն յն օրը: Խորհ րդն իրավ նք չ նի իջեցնել
թեստավորման մասնակցի գնահատականը:
22. Եթե Խորհ րդը պարզ մ է, որ թեստավորման արդյ նքների հաշվարկման ժամանակ թ յլ տրված հավանական սխալի
վերաբերյալ թեստավորման մասնակցի բողոքը հիﬓավոր է, ապա բավարար մ է թեստավորման մասնակցի պահանջը`
կատարելով թեստավորման արդյ նքների ճիշտ հաշվարկ:
23. Եթե Խորհ րդը որոշ մ է բավարարել թեստավորման մասնակցի բողոքը եւ սխալ է համար մ որեւէ հարց կամ ենթադրյալ
պատասխանը, ապա այդ որոշման հիման վրա տվյալ հարցի համար զրո ﬕավոր ստացած թեստավորման բոլոր մասնակիցների
ﬕավորներն ավելացվ մ են ﬔկ ﬕավորով, եթե նրանց կատարած սխալը պայմանավորված էր տվյալ սխալ հարցով կամ
ենթադրյալ պատասխանով:
24. Հարցազր յցի փ լին մասնակցել իրավ նք են ձեռք բեր մ թեստավորման առաջադրանքների առնվազն իննս ն տոկոսին
(իննս ն հարցին) ճիշտ պատասխանած թեստավորման մասնակիցները:
25. Բողոքարկման արդյ նքներն ամփոփել ց, ինչպես նաեւ բողոք չլինել դեպք մ բողոքարկման նախատեսված ժամկետի
ավարտից անﬕջապես հետո Խորհ րդը կազմ մ է մրց յթի հարցազր յցի փ լ անցած անձանց (այս հետ՝ հարցազր յցի
մասնակիցներ) ց ցակը, որի մասին թեստավորման մասնակիցները ծան ցվ մ են ց ցակը կազﬔլ ն հաջորդող ﬔկ օրվա
ընթացք մ՝ իրենց ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներով:
26. Խորհ րդը հարցազր յցի մասնակիցների ց ցակը, ինչպես նաեւ հարցազր յցի անցկացման օրը, ժամը եւ վայրը
հրապարակ մ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
27. Հարցազր յցի փ լ մ Խորհրդի նիստին ներկա յ րաքանչյ ր անդամ, Խորհրդի հաստատած չափանիշներին եւ կարգերին
համապատասխան, գնահատ մ է հարցազր յցի մասնակիցներից յ րաքանչյ րին:
28. Մրց յթի հարցազր յցի փ լին կարող են ներկա լինել զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցների եւ հասարակական
կազմակերպ թյ նների ներկայաց ցիչներ՝ Խորհրդի սահմանած կարգին համապատասխան:
29. Հարցազր յցի փ լի գնահատման արդյ նքներով աﬔնաբարձր հանրագ մարային ﬕավորներ ստացած հարցազր յցի
մասնակիցը (մասնակիցները) ընդգրկվ մ է (են) մրց յթ մ հաղթող ճանաչվածների ց ցակ մ (այս հետ՝ ց ցակ):
30. Յ րաքանչյ ր հարցազր յցի մասնակցի գնահատման եւ (կամ) Խորհրդ մ քվեարկ թյան արդյ նքների վերաբերյալ կազմվ մ
է արձանագր թյ ն:

31. Խորհ րդը ց ցակը կազﬔլ ն հաջորդող
թեկնած ների ց ցակը:

օրը Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ հրապարակ մ է

32. Մրց յթի յ րաքանչյ ր մասնակից կարող է ծանոթանալ մրց յթի անցկացման ընթացք մ ձեռք բերված կամ կազմված՝ իրեն
վերաբերող փաստաթղթերին:
Հոդված 14. Մրց յթ մ հաղթող ճանաչվածների ց ցակը Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնելը
1. Խորհ րդը ց ցակը ներկայացն մ է Ազգային ժողովի նախագահին ց ցակի հրապարակմանը հաջորդող երեք աշխատանքային
օրվա ընթացք մ:
2. Ց ցակին կից ներկայացվ մ են Խորհրդի նիստերի արձանագր թյ նները, մրց յթի ընթացք մ ներկայացված եւ ձեռք
բերված փաստաթղթերը:
Հոդված 15. Նոր մրց յթի անցկաց մը
1. Նոր մրց յթ հայտարարվ մ է, եթե՝
1) Ազգային ժողովը չի նշանակ մ թեկնած ին.
2) հավակնորդների, թեկնած ների թիվը պակաս է թափ ր տեղերի քանակից.
3) առկա են թեկնած ների ընտր թյ նն իրականացնել

անհնարին թյան այլ դեպքեր:

2. Խորհ րդը նոր մրց յթ անցկացնել մասին հայտարար թյ նը հրապարակ մ է ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հիմքի
մասին տեղեկանալ օրվան հաջորդող 20 օրվա ընթացք մ:
3. Նոր մրց յթն անցկացվ մ է ընդհան ր կարգով:
Հոդված 16. Հանձնաժողովի անդաﬕ անհամատեղելի թյ նը եւ նրա նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերը
1. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման այլ մարﬕններ մ, որեւէ պաշտոն` առեւտրային կազմակերպ թյ ններ մ, զբաղվել ձեռնարկատիրական
գործ նե թյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական եւ ստեղծագործական աշխատանքից:
2. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել որեւէ կ սակց թյան անդամ կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործ նե թյամբ:
Հանձնաժողովի անդաﬓ իր հրապարակային ել յթներ մ պետք ց ցաբերի քաղաքական զսպված թյ ն:
3. Հանձնաժողովի անդաﬕ վրա տարածվ մ են օրենքով՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի եւ հանրային ծառայողի նկատմամբ
կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓեր:
Հոդված 17. Հանձնաժողովի անդաﬕ անկախ թյ նը եւ անձեռնﬗելի թյ նը
1. Հանձնաժողովի անդաﬓ իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս առաջնորդվ մ է ﬕայն Հայաստանի Հանրապետ թյան
Սահմանադր թյամբ եւ օրենքներով: Ոչ ոք իրավ նք չ նի ﬕջամտել Հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ տալ ց ց ﬓեր:
2. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող պատասխանատվ թյան ենթարկվել իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս հայտնած
կարծիքի կամ կայացրած որոշման համար,
բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ նրա արարք մ առկա են վարչական
իրավախախտման կամ հանցագործ թյան հատկանիշներ:
3. Իր լիազոր թյ նների իրականացման կապակց թյամբ Հանձնաժողովի անդաﬕ նկատմամբ քրեական հետապնդ մ կարող է
հար ցվել, կամ Հանձնաժողովի անդամը կարող է ազատ թյ նից զրկվել Հայաստանի Հանրապետ թյան գլխավոր դատախազի
ﬕջնորդ թյան հիման վրա ﬕայն Հանձնաժողովի համաձայն թյամբ: Հանձնաժողովի անդաﬓ առանց Հանձնաժողովի
համաձայն թյան չի կարող զրկվել ազատ թյ նից, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարել պահին
կամ անﬕջապես դրանից հետո: Այս դեպք մ ազատ թյ նից զրկելը չի կարող տեւել 72 ժաﬕց ավելի: Հանձնաժողովի անդաﬕն
ազատ թյ նից զրկել մասին անհապաղ տեղեկացվ մ է Հանձնաժողովի նախագահը:
4. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր չէ բացատր թյ ններ տալ Հանձնաժողովի վար յթ մ գտնվող կամ Հանձնաժողովի կողﬕց
քննարկվող հարցերի կամ փաստաթղթերի է թյան վերաբերյալ կամ դրանք տրամադրել ծանոթացման այլ կերպ, քան օրենքով

նախատեսված դեպքեր մ եւ կարգով:
Հոդված 18. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադար մը եւ դադարեց մը
1. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նների ժամկետը լրան մ է նրա նշանակման օրվան հաջորդող վեցերորդ տարվա ն յն օրը,
բացառ թյամբ Հանձնաժողովի առաջին կազﬕ՝ չորս տարի ժամկետով նշանակված անդաﬓերի, որոնց լիազոր թյ նների
ժամկետը լրան մ է նրանց նշանակման օրվան հաջորդող չորրորդ տարվա ն յն օրը:
2. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նները դադար մ են, եթե`
1) նա հրաժարականի մասին գրավոր դիմ մը պաշտոնապես ներկայացն մ է Ազգային ժողովի նախագահին.
2) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ նը կամ ձեռք է բերել այլ պետ թյան քաղաքացի թյ ն.
3) նա դատարանի` oրինական
է մահացած.

ժի ﬔջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործ նակ, անհայտ բացակայող կամ հայտարարվել

4) նրա նկատմամբ կայացվել է դատարանի՝ oրինական
դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքով.

ժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռ, կամ քրեական հետապնդ մը

5) նա մահացել է:
3. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նները համարվ մ են վաղաժամկետ դադարած՝ Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց
փաստն արձանագրել եւ այդ մասին հայտարար թյամբ հանդես գալ պահից:
4. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նները վաղաժամկետ դադարեցն մ է Հանձնաժողովը, եթե՝
1) նա պաշտոնավարման ընթացք մ ձեռք է բերել Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նների իրականացմանը խոչընդոտող
հիվանդ թյ ն.
2) նա երկարատեւ անաշխատ նակ թյան կամ այլ հարգելի պատճառով ﬔկ տարվա ընթացք մ բացակայել է Հանձնաժողովի
նիստերի առնվազն կեսից.
3) նա ﬔկ տարվա ընթացք մ ավելի քան երկ

անգամ անհարգելի բացակայել է Հանձնաժողովի նիստերից.

4) նա խախտել է Հանձնաժողովի անդաﬕ անհամատեղելի թյան պահանջները.
5) նա խախտել է քաղաքական գործ նե թյամբ զբաղվել

արգելքը.

6) ի հայտ են եկել փաստեր, որ նա նշանակման պահին չի համապատասխանել ներկայացվող պահանջներին:
5. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նների վաղաժամկետ դադարման կամ դադարեցման դեպք մ օրենքով սահմանված
կարգով նշանակվ մ է Հանձնաժողովի նոր անդամ։
Հոդված 19. Հանձնաժողովի աշխատակազմը
1. Հանձնաժողովի բնականոն գործ նե թյ նն ապահով մ է նրա աշխատակազմը:
2. Աշխատակազﬕ աշխատողների
առաջարկ թյամբ, իսկ կառ ցվածքն

քանակը եւ հաստիքաց ցակը հաստատ մ
կանոնադր թյ նը՝ Հանձնաժողովը:

է

Կառավար թյ նը՝

հանձնաժողովի

Հոդված 20. Պետական ծառայ թյ նը Հանձնաժողովի աշխատակազմ մ
1. Հանձնաժողովի աշխատակազմ մ մասնագիտական գործ նե թյ նը, բացառ թյամբ տեխնիկական սպասարկման
գործառ յթների հետ կապված աշխատանքային գործ նե թյան, քաղաքացիական ծառայ թյ ն է, իսկ աշխատակազմ մ
համապատասխան հաստիքներ զբաղեցնող աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են։
2. Հանձնաժողովի աշխատակազմ մ ծառայ թյան հետ կապված հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են «Քաղաքացիական
ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով:
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Հոդված 21. Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման կարգը
1. Հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացվ մ են նիստերի ﬕջոցով:
2. Հանձնաժողովի նիստերը գ մարվ մ են ըստ անհրաժեշտ թյան, բայց ոչ պակաս, քան աﬕսը ﬔկ անգամ: Հանձնաժողովի
նիստը հրավիր մ է Հանձնաժողովի նախագահը՝ իր նախաձեռն թյամբ կամ հանձնաժողովի առնվազն երկ անդաﬕ պահանջով:
Հանձնաժողովի աշխատակարգը սահման մ է Հանձնաժողովը:
3. Հանձնաժողովի նիստերը դռնբաց են, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է ﬖաս պատճառել պետական
անվտանգ թյանը, անձնական կյանքին կամ օրենքով պաշտպանվող այլ իրավաչափ շահերի: Դռնփակ նիստն անցկացվ մ է
Հանձնաժողովի պատճառաբանված որոշմամբ:
4. Նիստերի անցկացման վայրի, օրվա, ժաﬕ, քննարկման ենթակա հարցերի մասին հայտարար մ է Հանձնաժողովը՝
աշխատակարգին համապատասխան: Հանձնաժողովի նիստերին հրավիրվ մ են շահագրգիռ անձինք:
5. Նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա է Հանձնաժողովի առնվազն երեք անդամ:
6. Նիստի օրակարգը հրապարակ մ է նիստը վարողը եւ առաջարկ մ է օրակարգ մ ընդգրկված հարցերի քննարկման
հաջորդական թյ նը: Նիստի օրակարգը եւ նյ թերը նախապես տրամադրվ մ են Հանձնաժողովի անդաﬓերին:
7. Նիստի օրակարգը հաստատ մ է Հանձնաժողովը՝ քվեարկ թյամբ:
8. Նիստի օրակարգ մ լրաց ցիչ հարց կարող է ընդգրկվել, կամ հարցը կարող է հանվել նիստի օրակարգից, կամ դրա քննարկ մը
կարող է հետաձգվել նիստը վարողի կամ Հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկ թյամբ՝ Հանձնաժողովի որոշմամբ:
9. Նիստին հրավիրված անձինք նիստը վարողի թ յլտվ թյամբ մասնակց մ են համապատասխան հարցի քննարկմանը:
10. Նիստը նշանակված օրը չավարտվել

դեպք մ շար նակվ մ է վարողի սահմանած այլ ժամկետ մ:

11. Հանձնաժողովը քննարկվող հարցի վերաբերյալ ընդ ն մ է որոշ մ կամ եզրակաց թյ ն:
12. Էթիկայի կանոնների, անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի, իրավիճակային շահերի
բախման հարցերով, ինչպես նաեւ «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով նախատեսված
մարﬕններ մ ստեղծված էթիկայի հանձնաժողոﬖերի (այս հետ՝ համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖեր)
եզրակաց թյ նների վերանայման արդյ նք մ Հանձնաժողոﬖ ընդ ն մ է եզրակաց թյ ններ:
Հանձնաժողովի իրավաս թյանը վերապահված այլ հարցերով Հանձնաժողոﬖ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր:
13. Հանձնաժողովի եզրակաց թյ ններն
ﬔծամասն թյամբ:

որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են Հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների

14. Բանավոր որոշման մասին նշվ մ է նիստի արձանագր թյան ﬔջ:
15. Օրենքով սահմանված դեպքեր մ Հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ ընդ նվ մ են
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:
16. Հանձնաժողովի յ րաքանչյ ր անդամ քվեարկ մ է անձամբ՝ տվյալ որոշմանը կամ եզրակաց թյանը
Քվեարկ թյանը չի մասնակց մ Հանձնաժողովի այն անդամը, որին վերաբեր մ է քննարկվող հարցը:

կողմ կամ դեմ:

17. Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվ մ են: Արձանագր թյան ﬔջ նշվ մ են համառոտ տեղեկ թյ ններ նիստի անցկացման
վայրի, ժամանակի, մասնակիցների, օրակարգի, ել յթների եւ քվեարկ թյան արդյ նքների վերաբերյալ:
18. Հանձնաժողովի որոշ ﬓերը եւ եզրակաց թյ նները դրանց ընդ նման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացք մ տեղադրվ մ են Հանձնաժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ՝ «Անձնական տվյալների պաշտպան թյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի պահանջների պահպանմամբ:
Հոդված 22. Հանձնաժողովի նախագահը եւ անդաﬓերը
1. Հանձնաժողովի նախագահը`
1) համակարգ մ է Հանձնաժողովի գործ նե թյ նը եւ կազմակերպ մ նրա բնականոն աշխատանքը.
2) հրավիր մ եւ վար մ է Հանձնաժողովի նիստերը, ստորագր մ է Հանձնաժողովի որոշ ﬓերը, եզրակաց թյ ններն
արձանագր թյ նները.

նիստերի

3) ընդ ն մ է հրամաններ, Հանձնաժողովի ան նից ստորագր մ է պաշտոնական փաստաթղթեր, տալիս լիազորագրեր եւ կնք մ
պայմանագրեր.
4) ներկայացն մ է Հանձնաժողովը
կազմակերպ թյ ններ մ:

Հայաստանի

Հանրապետ թյ ն մ,

այլ

պետ թյ ններ մ

եւ

ﬕջազգային

2. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայ թյան կամ պաշտոնեական պարտական թյ նները կատարել
անհնարին թյան
դեպք մ նրա հանձնարար թյամբ նրան փոխարին մ է Հանձնաժողովի անդաﬓերից որեւէ ﬔկը, իսկ հանձնարար թյ ն տալ
անհնարին թյան դեպքեր մ` Հանձնաժողովի տարիքով ավագ անդամը:
3. Հանձնաժողովի անդամը՝
1) համակարգ մ է Հանձնաժողովի գործ նե թյան առանձին ոլորտներ մ աշխատանքների կատարման գործընթացը.
2) ներկայացն մ է առաջարկ թյ ն Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգ մ ընդգրկվող հարցերի վերաբերյալ.
3) մասնակց մ է Հանձնաժողովի նիստերին:
4. Հանձնաժողովի անդաﬓերի ﬕջեւ համակարգման ոլորտների բաշխման հետ կապված հարցերը կարգավորվ մ են
Հանձնաժողովի որոշմամբ:
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Հոդված 23. Հանձնաժողովի գործառ յթները
1. Հանձնաժողովի գործառ յթներն են`
1) բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի, ինչպես նաեւ
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բացառ թյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների, էթիկայի
կանոնների, իրավիճակային շահերի բախման կարգավոր ﬓերի պահպանմանը հետեւելը.
2) հայտարարագրման գործընթացը կանոնակարգելը, հայտարարագրերն ստ գելն

վերլ ծելը.

3) օրենքով սահմանված անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի կիրառման ﬕասնական թյ նն
ապահովելը.
4) կոռ պցիայի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքական թյան մշակմանը մասնակցելը:
Հոդված 24. Հանձնաժողովի լիազոր թյ նները
1. Հանձնաժողովը`

1) քնն մ եւ լ ծ մ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի,
ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց (բացառ թյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների)
էթիկայի կանոնների խախտ ﬓերի եւ իրավիճակային շահերի բախման դեպքերի վերաբերյալ դիմ ﬓեր.
2) իրավաս
մարﬓին կամ պաշտոնատար անձին ներկայացն մ է անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ
սահմանափակ ﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտ ﬓերի, ինչպես նաեւ շահերի բախման իրավիճակների կանխարգելմանն
վերացմանն
ղղված առաջարկ թյ ններ (այդ թվ մ՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին պատասխանատվ թյան
ենթարկել վերաբերյալ).
3) վար մ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եւ հայտարարագրերի ռեեստրը.
4) սահման մ է հայտարարագրի ձեւանմ շը, հայտարարագրի լրացմանը ներկայացվող պահանջները, հայտարարագրերի
ռեեստրի տվյալների ցանկը, հայտարարագրերի ռեեստրի վարման, հայտարարագրի ներկայացման եւ հայտարարագրված
տվյալներ մ փոփոխ թյ ն կատարել , հայտարարագրի արխիվացման կարգերը, ինչպես նաեւ հայտարարագրերի վերլ ծ թյան
ﬔթոդաբան թյ նը եւ ռիսկային չափորոշիչները.
5) հրապարակ մ է հայտարարագրերը.
6) քնն մ եւ լ ծ մ է հայտարարագրմանն առնչվող խախտ ﬓերի վերաբերյալ գործեր.
7) համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖերին տրամադր մ է անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ
սահմանափակ ﬓերի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվ թյ ն եւ ﬔթոդական աջակց թյ ն.
8) ներկայացն մ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց (բացառ թյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ
դատախազների) էթիկայի կանոնների վերաբերյալ խորհրդատվական բն յթի պարզաբան ﬓեր, ինչպես նաեւ շահերի բախման
իրավիճակի լ ծմանն ղղված քայլեր ձեռնարկել վերաբերյալ առաջարկ թյ ն.
9) ﬔկնաբան մ է ս յն օրենքով սահմանված անհամատեղելի թյան պահանջները եւ այլ սահմանափակ ﬓեր.
10) վերանայ մ է համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖերի եզրակաց թյ նները.
11) վար մ է անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի, շահերի բախման դեպքերի
վիճակագր թյ ն եւ հրապարակ մ տվյալներ.
12) իրականացն մ է կոռ պցիայի դեմ պայքարին առնչվող ռազմավար թյ նների եւ ﬕջոցառ ﬓերի ծրագրերի (այդ թվ մ՝
ոլորտային) նախագծերի փորձագիտական վերլ ծ թյ ն եւ դրանց վերաբերյալ ներկայացն մ է առաջարկ թյ ններ իրավաս
մարﬕն.
13) մշակ մ է կոռ պցիայի կանխարգելման ծրագրեր եւ դրանք ներկայացն մ է Կառավար թյ ն.
14) իրավաս մարﬕն կարծիք է ներկայացն մ կոռ պցիայի դեմ պայքարին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի
վերաբերյալ.
15) իրավաս մարﬕն ներկայացն մ է իր գործ նե թյան ընթացք մ վեր հանված՝ կոռ պցիայի կանխարգելմանն առնչվող
հարցերի կարգավորման բացերի եւ թեր թյ նների շտկմանն ղղված առաջարկ թյ ններ.
16) մշակ մ է կոռ պցիայի դեմ պայքարին առնչվող հարցերով կրթական եւ հանրային իրազեկման բարձրացման ծրագրեր եւ
իրականացն մ ﬕջոցառ ﬓեր.
17) առաջարկ թյ ններ է ներկայացն մ կրթական, այդ թվ մ՝ պաշտոնատար անձանց եւ հանրային ծառայողների
վերապատրաստ ﬓերի ծրագրեր մ հակակոռ պցիոն դասընթացներ ներառել եւ կազմակերպել վերաբերյալ.
18) կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրամադր մ է

ս ﬓաﬔթոդական

ղեց յցներ եւ այլ նյ թեր:

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 12-րդ եւ 15-րդ կետերով նախատեսված դեպքեր մ առաջարկ թյ նն ստացած մարﬕնը կամ
պաշտոնատար անձը պարտավոր է 30-օրյա ժամկետ մ քննարկել այն եւ արդյ նքների մասին տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
ԳԼՈԻԽ 5
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Հոդված 25. Հայտարարագրերի ստ գ մը եւ վերլ ծ թյ նը
1. Հանձնաժողոﬖ իրականացն մ է՝
1) հայտարարագիր լրացնել

եւ ներկայացնել

պահանջների պահպանման ստ գ մ.

2) հայտարարագրված տվյալների արժանահավատ թյան եւ ամբողջական թյան ստ գ մ.
3) հայտարարագրված տվյալների մաթեմատիկական վերլ ծ թյ ն.
4) ռիսկային ց ցանիշների հիման վրա հայտարարագրերի վերլ ծ թյ ն:
2. Հայտարարագրերի վերլ ծ թյան գործընթաց մ Հանձնաժողոﬖ իրավաս է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից եւ արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման
իրավ նք
նեցող այլ անձանցից, վարկային բյ րոներից պահանջել
(այդ թվ մ՝ էլեկտրոնային հարցման եղանակով)
հայտարարատ պաշտոնատար անձի եւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձանց առնչվող տեղեկ թյ ններ, փաստաթղթեր եւ
ստանալ դրանք, բացառ թյամբ «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով նախատեսված դեպքերի:
3. Տեղեկ թյ նները եւ փաստաթղթերը Հանձնաժողովին տրամադրվ մ են անվճար՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետ մ, բայց ոչ շ,
քան հարց ﬓ ստանալ ց հետո՝ տասն օրվա ընթացք մ, եթե հարցման ﬔջ այլ ժամկետ նշված չէ, կամ հարցման հասցեատերը
պահանջը կատարել
համար այլ ողջաﬕտ ժամկետ չի առաջարկ մ, որը չի կարող գերազանցել 30 օրը։ Կենտրոնական
դեպոզիտարիան եւ արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման իրավ նք նեցող այլ անձինք, ինչպես
նաեւ վարկային բյ րոները տեղեկ թյ ններն
փաստաթղթերը տրամադր մ են անվճար՝ Հանձնաժողովի կողﬕց յ րաքանչյ ր
հայտարարատ
պաշտոնատար անձի եւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի ներկայացրած հայտարարագրերի թվին
հավասար թվով հարց ﬓեր ներկայացվել դեպք մ:
4. Հայտարարագրերի վերլ ծ թյան գործընթաց մ ապահովվ մ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների,
ինչպես նաեւ ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված կազմակերպ թյ նների՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ
սահմանված
կարգով
մշակված
տեղեկատվական
բազաների
հետ
Հանձնաժողովի
տեղեկատվական
բազայի
փոխգործարկելի թյ նը եւ հայտարարագրման ենթակա տվյալներին Հանձնաժողովի առցանց հասանելի թյ նը:
5. Հանձնաժողոﬖ իրավաս
է իր կողﬕց բացահայտման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարﬓից, պետական կամ համայնքային հիﬓարկից, պետական կազմակերպ թյ նից կամ դրանց
պաշտոնատար անձանցից պահանջել անցկացնել անվճար ս ﬓասիր թյ ններ, կատարել անվճար փորձաքնն թյ ններ եւ
ներկայացնել դրանց արդյ նքները։
6. Եթե հայտարարագրերի վերլ ծ թյան արդյ նք մ Հանձնաժողովը հանգ մ է եզրակաց թյան, որ հայտարարագիրն օրենքով
սահմանված ժամկետ մ ներկայացված չէ կամ ներկայացված է համապատասխան պահանջների կամ կարգի խախտմամբ, կամ
հայտարարագրված տվյալը սխալ է կամ ոչ ամբողջական, ապա հար ց մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վար յթ:
7. Եթե հայտարարագրերի վերլ ծ թյան արդյ նք մ ﬓ մ են կասկածներ, որ հայտարարատ պաշտոնատար անձի կամ իր
ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի գ յքի փոփոխ թյ նը (գ յքի ավելաց մը եւ (կամ) պարտավոր թյ նների նվազ մը)
ողջամտորեն չի հիﬓավորվ մ օրինական եկամ տներով, կամ վերջիններիս մոտ առկա է չհայտարարագրված կամ ոչ
ամբողջական հայտարարագրված գ յք, կամ եկամտի աղբյ րը օրինական չէ կամ արժանահավատ չէ, ապա Հանձնաժողոﬖ
իրավաս է հայտարարատ ից հայցել պարզաբան մ կամ լրաց ցիչ նյ թեր՝ դրանք ներկայացնել համար տրամադրելով
նվազագ յնը տասը, իսկ առավելագ յնը՝ 30 օր ժամկետ:
8. Ստացված եկամ տը ս յն օրենքի իմաստով չի համարվ մ օրինական, եթե ﬕանվագ ստացվող կամ տրվող գ մարը
գերազանց մ է
2.000.000 Հայաստանի Հանրապետ թյան դրամը կամ դրան համարժեք արտարժ յթը, սակայն
հայտարարագիր ներկայացնել
պարտական թյ ն
նեցող անձը դրամական ﬕջոցներով փոխառ թյ ն հանձնելը կամ
ստանալը, հանձնած կամ ստացած դրամական ﬕջոցներով փոխառ թյան դիմաց վճարներ (տոկոսներ կամ այլ հատ ց մ)
հանձնելը կամ ստանալը, դրամական ﬕջոցներ նվիրատվ թյ ն ստանալը, դրամական ﬕջոցներով արտահայտված
շահաբաժիններ ստանալը, ձեռնարկատիրական գործ նե թյ նից եկամ տ ստանալը, գ յքը օտարել ց եկամ տ ստանալը,
վարձակալ թյան դիմաց վճար կամ այլ հատ ց մ ստանալը, քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամ տ ստանալը,
վճարներ ստանալը, գ յքային իրավ նքներից եկամ տ ստանալը կատարել է կանխիկ ձեւով:

9. Եթե հայտարարատ ն սահմանված ժամկետ մ չի տրամադր մ պարզաբան մ կամ լրաց ցիչ նյ թեր, կամ դրանք բավարար
չեն առկա կասկածները փարատել համար, ապա Հանձնաժողովը նյ թերն անհապաղ, բայց ոչ շ, քան եռօրյա ժամկետ մ
ղարկ մ է գլխավոր դատախազ թյ ն՝ ընդ նելով վար յթը կասեցնել մասին որոշ մ։ Որոշ ﬓ ընդ նել ց հետո՝ եռօրյա
ժամկետ մ, որոշման պատճենն ղարկվ մ է հայտարարատ ին, իսկ եթե վար յթը հար ցվել է դիմ ﬕ հիման վրա՝ դիմողին:
10. Գլխավոր դատախազ թյ նը նյ թերի
համապատասխան որոշման պատճենը:

ս ﬓասիր թյան արդյ նքների վերաբերյալ տեղեկացն մ է Հանձնաժողովին՝ կցելով

Հոդված 26. Վարչական իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսգրքով նախատեսված
վարչական իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ վար յթը
1. Վարչական իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսգրքով նախատեսված վարչական
իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ վար յթի հետ կապված հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են Վարչական
իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսգրքով, ինչպես նաեւ «Վարչարար թյան հիմ նքների եւ
վարչական վար յթի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով՝ հաշվի առնելով ս յն օրենքով սահմանված
առանձնահատկ թյ նները:
2. Ս յն հոդվածով սահմանված վար յթ հար ցել մասին որոշ մը եռօրյա ժամկետ մ
եթե վար յթը հար ցվել է դիմ ﬕ հիման վրա՝ նաեւ դիմողին:

ղարկվ մ է հայտարարատ ին, իսկ

3. Հանձնաժողովը Վարչական իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսգրքով նախատեսված
վարչական իրավախախտ ﬓերի վերաբերյալ վար յթի արդյ նք մ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր, որոնք կարող են բողոքարկվել
«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքին համապատասխան`
դատական կարգով:
4. Եթե վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վար յթի ընթացք մ Հանձնաժողովը գալիս է այն հետեւ թյան, որ կատարված
արարք մ առկա են հայտարարագիրը դիտավոր թյամբ չներկայացնել կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնել կամ
հայտարարագր մ կեղծ տվյալ ներկայացնել առերեւ յթ հատկանիշներ, ապա վար յթի նյ թերն անհապաղ, բայց ոչ շ, քան
եռօրյա ժամկետ մ Հանձնաժողոﬖ ղարկ մ է գլխավոր դատախազ թյ ն՝ ընդ նելով վար յթը կասեցնել մասին որոշ մ։
Որոշ ﬓ ընդ նել ց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ, որոշման պատճենն
ղարկվ մ է հայտարարատ ին, իսկ եթե վար յթը
հար ցվել է դիմ ﬕ հիման վրա՝ նաեւ դիմողին:
5. Գլխավոր դատախազ թյ նը նյ թերի
համապատասխան որոշման պատճենը:

ս ﬓասիր թյան արդյ նքների վերաբերյալ տեղեկացն մ է Հանձնաժողովին՝ կցելով

6. Քրեական գործի հար ց մը ﬔրժել , գործի վար յթը կարճել , քրեական հետապնդ մը դադարեցնել
կամ քրեական
հետապնդ մ չիրականացնել մասին որոշ ﬓ ստանալ պահից Հանձնաժողովը հնգօրյա ժամկետ մ վերսկս մ է կասեցված
վար յթը, իսկ օրինական ժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռն ստանալ դեպք մ ն յն ժամկետ մ կարճ մ է վար յթը:
Հոդված 27. Անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտ ﬓերի եւ
իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ վար յթները եւ դրանց հար ցման հիմքերը
1. Վար յթ կարող է հար ցվել՝
1) յ րաքանչյ ր անձի (անձանց) գրավոր դիմ ﬕ հիման վրա.
2) լրատվաﬕջոցների հրապարակ ﬓերի հիման վրա.
3) Հանձնաժողովի նախաձեռն թյամբ՝ հայտարարագրերը վերլ ծելիս կամ օրենքով նախատեսված վար յթ իրականացնելիս
առերեւ յթ խախտ ﬓեր կամ դեպքեր հայտնաբերել դեպք մ:
Իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ վար յթն օրենքով նախատեսված դեպքեր մ հար ցվ մ է նաեւ բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձի ներկայացրած գրավոր հայտարար թյան հիման վրա:
2.
Հանձնաժողովը
բարձրաստիճան
պաշտոնատար
անձանց
կողﬕց
անհամատեղելի թյան
պահանջների,
այլ
սահմանափակ ﬓերի առերեւ յթ խախտ ﬓերի, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողﬕց (բացառ թյամբ
պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների) օրենքով սահմանված էթիկայի կանոնների առերեւ յթ խախտ ﬓերի կամ
իրավիճակային շահերի բախման առերեւ յթ դեպքերի առկայ թյան պարագայ մ հար ց մ է համապատասխան վար յթ:

3. Հանձնաժողովը, հայտարարագրերի վերլ ծ թյան գործընթաց մ հայտնաբերելով շահերի բախման առերեւ յթ դեպքեր կամ
անհամատեղելի թյան պահանջների կամ այլ սահմանափակ ﬓերի առերեւ յթ խախտ ﬓեր, հար ց մ է վար յթ:
4. Եթե խախտ ﬓ առնչվ մ է էթիկայի կանոնի այնպիսի խախտման, որով անﬕջականորեն շոշափվ մ են կոնկրետ անձի
իրավ նքները, ապա այդ դեպք մ Հանձնաժողովը վար յթ կարող է հար ցել բացառապես շահագրգիռ անձի դիմ ﬕ հիման վրա
կամ սեփական նախաձեռն թյամբ այն դեպքեր մ, երբ հարցն նի հանրային ﬔծ հետաքրքր թյ ն, կամ խախտ մը կր մ է
համակարգային բն յթ:
5. Լրատվաﬕջոցների հրապարակ ﬓերը կարող են վար յթ հար ցել հիմք հանդիսանալ, եթե պար նակ մ են կոնկրետ անձի
կողﬕց անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտ ﬓերի կամ իրավիճակային
շահերի բախման դեպքի առերեւ յթ հատկանիշներ:
Հոդված 28. Դիմ մը Հանձնաժողով ներկայացնել

ժամկետը

1. Հանձնաժողովը քնն թյան է առն մ դիմ մը, եթե այն ներկայացվել է խախտման կամ դեպքի մասին անձին հայտնի դառնալ
պահից հետո` ﬔկ ամսվա ընթացք մ, սակայն ոչ շ, քան խախտման կամ դեպքի պահից վեց ամսվա ընթացք մ:
Հոդված 29. Դիմ ﬕն ներկայացվող պահանջները
1. Ս յն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ մ նշված դիմ մը պետք է պար նակի՝
1) դիմողի ան նը, ազգան նը, իրավաբանական անձի դեպք մ` դրա լրիվ անվան մը, հասցեն (իրավաբանական անձի գտնվել
վայրը).
2) անհամատեղելի թյան պահանջների կամ այլ սահմանափակ ﬓերի առերեւ յթ խախտ մ թ յլ տված բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձի կամ էթիկայի կանոնի առերեւ յթ խախտ մ թ յլ տված կամ իրավիճակային շահերի բախման վիճակ մ
առերեւ յթ հայտնված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի (բացառ թյամբ պատգամավորի, դատավորի եւ դատախազի)
ան նը, ազգան նը, որին վերաբեր մ է դիմ մը, նրա զբաղեցրած պաշտոնը, եւ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնը, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը զբաղեցն մ է հանրային ծառայ թյան պաշտոն.
3) խախտ մը կամ իրավիճակային շահերի բախման դեպքը.
4) փաստական հանգամանքները, որոնցով ողջամտորեն հիﬓավորվ մ է առերեւ յթ խախտ մը կամ դեպքը, առկայ թյան
դեպք մ՝ այդ հանգամանքների հիﬓավորված թյ նը հավաստող ապաց յցները (փաստաթղթեր, նյ թեր).
5) դիմ մով ներկայացվող պահանջը (դիմ ﬕ առարկան).
6) դիմ մ տալ

տարին, աﬕսը եւ ամսաթիվը.

7) դիմողի ստորագր թյ նը, իրավաբանական անձի դեպք մ՝ դրա իրավաս
պաշտոնատար անձի ստորագր թյ նը: Եթե
դիմ մը ներկայացվ մ է ներկայաց ցչի ﬕջոցով, ապա դիմ ﬕն պետք է կցվի նաեւ օրենքով սահմանված կարգով տրված
լիազորագիրը.
8) դիմ ﬕն կցվող փաստաթղթերի ցանկը:
Հոդված 30. Դիմ մը վերադարձնելը կամ վար յթի հար ց մը ﬔրժելը
1. Դիմ մը վերադարձնել կամ վար յթի հար ց մը ﬔրժել
հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:

մասին Հանձնաժողոﬖ ընդ ն մ է որոշ մ դիմ ﬓ ստանալ ց

2. Հանձնաժողովը որոշ մ է ընդ ն մ դիմ մը վերադարձնել մասին, եթե չեն պահպանվել ս յն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին
մասով սահմանված պահանջները: Դիմողը կարող է որոշ ﬓ ստանալ
պահից 48 ժամվա ընթացք մ դիմ մը
համապատասխանեցնել ս յն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին եւ ներկայացնել Հանձնաժողով:
3. Հանձնաժողովը ﬔրժ մ է վար յթի հար ց մը, եթե`
1) դիմ ﬕ

ս ﬓասիր թյան արդյ նք մ պարզվ մ է, որ առկա չեն վար յթ հար ցել

2) դիմ մ մ բարձրացված հարցերը դ րս են Հանձնաժողովի իրավաս թյ նից.

հիմքեր.

3) ս յն օրենքի 27-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպք մ դիմ մը ներկայացրել է ոչ շահագրգիռ անձը.
4) ն յն անձի վերաբերյալ ն յն հիմքով առկա է Հանձնաժողովի եզրակաց թյ ն:
4. Ս յն հոդվածով նախատեսված որոշ ﬓերը եռօրյա ժամկետ մ

ղարկվ մ են դիմողին:

Հոդված 31. Վար յթի հար ց մը եւ դրա հետագա ընթացքը
1. Հանձնաժողովը վար յթ հար ցել
ընթացք մ:
2. Վար յթ հար ցել
պաշտոնատար անձին:

մասին որոշ ﬓ ընդ ն մ է դիմ ﬓ ստանալ ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա

մասին որոշ մը եռօրյա ժամկետ մ

ղարկվ մ է դիմողին եւ համապատասխան բարձրաստիճան

3. Հանձնաժողոﬖ իրավաս
է դիմողից պահանջել
տասնօրյա ժամկետ մ քննարկվող հարցի առնչ թյամբ ներկայացնել
լրաց ցիչ նյ թեր, իսկ ս յն գլխով նախատեսված համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձից՝ գրավոր
պարզաբան մ՝ դրան կցելով իր փաստարկների հիﬓավորված թյ նը հավաստող նյ թեր:
4. Վար յթի շրջանակ մ Հանձնաժողոﬖ իրավաս
է պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓից, պետական
կազմակերպ թյ ններից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից, այլ կազմակերպ թյ ններից պահանջել
եւ ստանալ
Հանձնաժողով մ քննարկվող հարցին առնչվող ցանկացած նյ թ, փաստաթ ղթ կամ տեղեկ թյ ն, բացառ թյամբ բանկային
գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ նների, ինչպես նաեւ իր կողﬕց բացահայտման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓից, պետական կամ համայնքային հիﬓարկից, պետական
կազմակերպ թյ նից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից պահանջել
անցկացնել անվճար
ս ﬓասիր թյ ններ,
կատարել անվճար փորձաքնն թյ ններ եւ ներկայացնել դրանց արդյ նքները։
5. Եթե վար յթի ընթացք մ Հանձնաժողովը գալիս է այն հետեւ թյան, որ կատարված արարքը պար նակ մ է առերեւ յթ
հանցագործ թյան հատկանիշներ, ապա վար յթի նյ թերն անհապաղ, բայց ոչ շ, քան եռօրյա ժամկետ մ ղարկ մ է գլխավոր
դատախազ թյ ն՝ ընդ նելով վար յթը կասեցնել մասին որոշ մ։ Որոշ ﬓ ընդ նել ց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ, որոշման
պատճենն ղարկվ մ է համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին, իսկ եթե վար յթը հար ցվել է դիմ ﬕ հիման
վրա՝ դիմողին:
6. Գլխավոր դատախազ թյ նը նյ թերի
համապատասխան որոշման պատճենը:

ս ﬓասիր թյան արդյ նքների վերաբերյալ տեղեկացն մ է Հանձնաժողովին՝ կցելով

7. Քրեական գործի հար ց մը ﬔրժել , գործի վար յթը կարճել , քրեական հետապնդ մը դադարեցնել
կամ քրեական
հետապնդ մ չիրականացնել մասին որոշ ﬓ ստանալ պահից Հանձնաժողովը հնգօրյա ժամկետ մ վերսկս մ է կասեցված
վար յթը, իսկ օրինական ժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռն ստանալ դեպք մ ն յն ժամկետ մ կարճ մ է վար յթը:
Հոդված 32. Վար յթի ժամկետը
1. Վար յթի առավելագ յն ժամկետը 90 օր է:
2. Վար յթի ժամկետը սկսվ մ է վար յթ հար ցել

մասին որոշ ﬓ ընդ նել

օրվանից:

Հոդված 33. Վար յթի արդյ նք մ եզրակաց թյ ն ընդ նելը
1. Հանձնաժողովը վար յթի արդյ նք մ խախտման կամ դեպքի վերաբերյալ ընդ ն մ է եզրակաց թյ ն:
2. Վար յթի արդյ նք մ Հանձնաժողոﬖ ընդ ն մ է եզրակաց թյ ն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց
անհամատեղելի թյան պահանջների կամ այլ սահմանափակ ﬓերի խախտման առկայ թյան կամ բացակայ թյան մասին կամ
համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց էթիկայի կանոնների խախտման առկայ թյան կամ
բացակայ թյան մասին, իսկ իրավիճակային շահերի բախման դեպքի կապակց թյամբ՝ շահերի բախման իրավիճակի առկայ թյան
կամ բացակայ թյան մասին:
3. Եզրակաց թյ նն ընդ նել պահից եռօրյա ժամկետ մ
վերադասին (առկայ թյան դեպք մ):

ղարկվ մ է դիմողին, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին եւ նրա

4. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց անհամատեղելի թյան պահանջների խախտման մասին եզրակաց թյ նը եւ այդ
առնչ թյամբ վար յթի բոլոր փաստաթղթերը, նյ թերը եզրակաց թյ նն ընդ նել պահից եռօրյա ժամկետ մ ղարկվ մ են
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց անհամատեղելի թյան պահանջների խախտման հիմքով նրա լիազոր թյ նները
դադարեցնել հարցը քննարկել (քննել ) իրավաս թյ ն նեցող մարﬕններ:
Այլ սահմանափակ ﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտման կամ շահերի բախման իրավիճակի առկայ թյան դեպք մ
Հանձնաժողոﬖ իրավաս մարﬓին կամ վերադաս անձին առաջարկ մ է կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկել
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին, եթե նրա արարք մ առկա չեն վարչական իրավախախտման կամ հանցագործ թյան (այդ
թվ մ՝ առերեւ յթ) հատկանիշներ: Հանձնաժողովը կարող է առաջարկել նաեւ ձեռնարկել խախտման հետեւանքների կամ
իրավիճակի չեզոքացմանն ղղված քայլեր:
5. Իրավաս մարﬕնը կամ պաշտոնատար անձը պարտավոր է քննարկել Հանձնաժողովի առաջարկը եւ արդյ նքների մասին
ողջաﬕտ ժամկետ մ, բայց ոչ շ, քան եզրակաց թյ նն ստանալ պահից 15-օրյա ժամկետ մ տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
6. Վերադաս չ նեցող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց էթիկայի կանոնների խախտման եւ իրավիճակային շահերի
բախման հարցերով Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները դրանց ընդ նման պահից եռօրյա ժամկետ մ հրապարակվ մ են
Հանձնաժողովի պաշտոնական կայք մ:
Վերադաս չ նեցող համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի եզրակաց թյամբ
արձանագրված խախտման կամ իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ ներկայացնել հրապարակային պարզաբան մ, որը
ստացվել պահից եռօրյա ժամկետ մ հրապարակվ մ է այն մարﬓի կայքէջ մ, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն
զբաղեցն մ է պաշտոն:
Հոդված 34. Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նների բողոքարկ մը
1. Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները (այդ թվ մ՝ վերանայման վար յթի արդյ նք մ ընդ նված) կարող են բողոքարկվել
Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչական դատավար թյան օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դրանք փաստի հիմքով
վիճարկել վերաբերյալ գործերի վար յթի շրջանակ մ:
2. Վարչական դատարանի՝ Հանձնաժողովի հաստատած փաստերը փոփոխել եւ նոր փաստեր հաստատել մասին որոշման
հիման վրա Հանձնաժողովի կողﬕց իր եզրակաց թյան վերանայման արդյ նք մ ընդ նված եզրակաց թյ նը ենթակա չէ
բողոքարկման:
3. Պատգամավորների, դատավորների, Բարձրագ յն դատական խորհրդի ոչ դատավոր անդաﬓերի կողﬕց անհամատեղելի թյան
պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի մասին Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները ենթակա չեն
բողոքարկման ս յն հոդվածի 1-ին եւ 4-րդ մասերով սահմանված կարգով:
4. Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները շահագրգիռ անձը (անձինք) կարող է (են) բողոքարկել նաեւ ընթացակարգային կանոնների
խախտման հիմքով՝ դատական կարգով, եթե դրանք էապես սահմանափակել են նրա (նրանց) իրավ նքներն իրավաչափ շահերը:
Հոդված 35. Վերանայման վար յթը
1. Հանձնաժողոﬖ անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի վերաբերյալ
համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը վերանայ մ է այն հանրային ծառայողի դիմ ﬕ հիման
վրա, որի վերաբերյալ ընդ նվել է եզրակաց թյ նը:
Հոդված 36. Դիմ մ ներկայացնել

հիմքերը

1. Հանրային ծառայողն անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի
եզրակաց թյան վերանայման դիմ մ (այս հետ՝ վերանայման դիմ մ) կարող է ներկայացնել, եթե իր կարծիքով՝

վերաբերյալ

1) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստը չի համապատասխան մ իրական թյանը, կամ
2) անհամատեղելի թյան կամ այլ սահմանափակման վերաբերյալ դր յթը սխալ է ﬔկնաբանվել, կամ
3) անհամատեղելի թյան կամ այլ սահմանափակման վերաբերյալ դր յթի ﬔկնաբան թյ նը հակաս մ է Հանձնաժողովի՝
նախկին մ դրան տրված ﬔկնաբան թյանը:

Հոդված 37. Վերանայման դիմ մը եւ այն ներկայացնել

ժամկետները

1. Վերանայման դիմ մը ներկայացվ մ է գրավոր: Դիմ մ մ պետք է նշվեն՝
1) հանրային ծառայողի ան նը, ազգան նը, հասցեն, զբաղեցրած պաշտոնը.
2) տվյալներ այն պետական մարﬓի վերաբերյալ, որի էթիկայի հանձնաժողովի կողﬕց ընդ նվել է եզրակաց թյ նը.
3) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը.
4) հիﬓավոր ﬓեր ս յն օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի առկայ թյան մասին.
5) դիմ մով ներկայացվող պահանջը.
6) դիմողի ստորագր թյ նը:
Եթե դիմ մը ներկայացվ մ է ներկայաց ցչի ﬕջոցով, ապա պետք է ներկայացվի նաեւ օրենքով սահմանված կարգով տրված
լիազորագիրը:
Դիմ ﬕն կցվ մ են ս յն օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի առկայ թյ նը հավաստող նյ թեր:
2. Վերանայման դիմ մը կարող է ներկայացվել անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի
վերաբերյալ համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստանալ պահից եռօրյա ժամկետ մ:
Հոդված 38. Վերանայման դիմ ﬕ նախնական քնն թյ նը
1. Հանձնաժողովը դիմ ﬓ ստանալ պահից եռօրյա ժամկետ մ որոշ մ է ընդ ն մ դիմ մը վերադարձնել կամ դիմ ﬓ
առանց քնն թյան թողնել
կամ դիմ ﬕ հիման վրա վերանայման վար յթ հար ցել
մասին: Հանձնաժողովը վար յթ
հար ցել ց հետո՝ ﬔկօրյա ժամկետ մ, համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովին ծան ց մ է դրա մասին:
Վերանայման վար յթ հար ցելը կասեցն մ է համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նից բխող
գործող թյ նների կատար մը:
2. Հանձնաժողովը որոշ մ է ընդ ն մ դիմ մը վերադարձնել
մասով սահմանված պահանջները:

մասին, եթե չեն պահպանվել ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին

Դիմողը կարող է որոշ ﬓ ստանալ պահից 48 ժամվա ընթացք մ դիմ մը համապատասխանեցնել ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի
1-ին մասով սահմանված պահանջներին եւ ներկայացնել Հանձնաժողով:
3. Հանձնաժողովը որոշ մ է ընդ ն մ դիմ ﬓ առանց քնն թյան թողնել

մասին, եթե՝

1) չի պահպանվել դիմ մը ներկայացնել ՝ ս յն օրենքով սահմանված ժամկետը, եւ ժամկետը բաց թողնելը հարգելի չի համարվել.
2) դիմ ﬕ քնն թյ նը դ րս է Հանձնաժողովի իրավաս թյ նից.
3) դիմ մը ներկայացրել է այդ իրավ նքը չ նեցող անձը:
4. Հանձնաժողովը որոշ մ է ընդ ն մ եզրակաց թյան վերանայման վար յթ հար ցել մասին, եթե բացակայ մ են դիմ մը
վերադարձնել կամ դիմ ﬓ առանց քնն թյան թողնել ՝ ս յն հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերով նախատեսված հիմքերը:
5. Դիմ մը վերադարձնել կամ դիմ ﬓ առանց քնն թյան թողնել մասին որոշման պատճենը Հանձնաժողովը ոչ
որոշ ﬓ ընդ նել ն հաջորդող օրն ղարկ մ է հանրային ծառայողին:

շ, քան այդ

Հոդված 39. Վերանայման վար յթի ընթացքը
1. Հանձնաժողովը ս յն օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված կարգով եզրակաց թյան վերանայման վար յթ հար ցել մասին
որոշ մ ընդ նել ց հետո՝ ﬔկօրյա ժամկետ մ, հանրային ծառայողին եւ համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովին
պատշաճ ձեւով ծան ց մ է հար ցված վար յթի մասին:
2. Հանձնաժողոﬖ իրավաս է հանրային ծառայողից պահանջել իր սահմանած ժամկետ մ ներկայացնել իրեն հայտնի ամբողջ
տեղեկատվ թյ նը, իր մոտ առկա փաստաթղթերը եւ այլ նյ թեր, որոնց ﬕջոցով հնարավոր է պարզել դիմ մ մ նշված հիմքերի

առկայ թյ նը:
3. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով հիﬓավոր ﬓեր չներկայացնել
վար յթը` ս յն օրենքին համապատասխան:

դեպք մ Հանձնաժողովը շար նակ մ է

4. Հանձնաժողոﬖ իրավաս է համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովից, իսկ անհրաժեշտ թյան դեպք մ նաեւ այլ
մարﬕններից պահանջել քննարկվող հարցի առնչ թյամբ առկա բոլոր փաստաթղթերը, նյ թերը, եզրակաց թյան հիմք մ
դրված փաստարկների հիﬓավորված թյ նը հավաստող կամ հերքող այլ ապաց յցներ (առկայ թյան դեպք մ), ինչպես նաեւ
ներկայացնել
պարզաբան ﬓեր, որոնք պետք է Հանձնաժողով ներկայացվեն երկօրյա ժամկետ մ: Դրանք սահմանված
ժամկետ մ չներկայացվել դեպք մ Հանձնաժողովը շար նակ մ է դիմ ﬕ քնն թյ նը:
Հոդված 40. Վերանայման վար յթի արդյ նք մ ընդ նվող եզրակաց թյ նները
1. Վերանայման վար յթ հար ցել
արդյ նքներով Հանձնաժողովը՝

մասին որոշման ընդ նման պահից 15-օրյա ժամկետ մ եզրակաց թյան վերանայման

1) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը եւ եզրակաց թյ նը թողն մ է անփոփոխ.
2) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը թողն մ է անփոփոխ եւ ընդ ն մ եզրակաց թյ ն.
3) փոփոխ մ է համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը, հաստատ մ նոր փաստեր եւ
ընդ ն մ եզրակաց թյ ն:
2. Եզրակաց թյան պատճենը դրա ընդ նման պահից ոչ
համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողով:

շ, քան եռօրյա ժամկետ մ

ղարկվ մ է հանրային ծառայողին եւ

Հոդված 41. Ազդարարման վար յթը
1. Հանձնաժողոﬖ իրականացն մ է ազդարարման վար յթ, որի հետ կապված հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են
«Ազդարարման համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով:
Հոդված 42. Եզրափակիչ եւ անց մային դր յթներ
1. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ է մտն մ Ազգային ժողովի կողﬕց Հանձնաժողովի առնվազն երեք անդաﬓերի նշանակվել ց հետո:

2. Ս յն օրենքի 9-15-րդ հոդվածներն

ժի ﬔջ են մտն մ 2018 թվականի ապրիլի 10-ից:

3. Ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված մրց յթն առաջին անգամ անցկացվ մ է ս յն օրենքն
օրվա ընթացք մ։
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4. Ազգային ժողովը Հանձնաժողովի առաջին կազﬕ երեք անդաﬓերի նշանակ մ է վեց, իսկ երկ անդաﬓերի` չորս տարի
ժամկետով` հիմք ընդ նելով յ րաքանչյ ր թեկնած ի համար Խորհրդի ներկայացրած պաշտոնավարման ժամկետները։
5. Հանձնաժողովի կազմավորման պահից
ժը
կորցրած
ճանաչել
«Հանրային
ծառայ թյան մասին»
Հանրապետ թյան օրենքի 8-րդ գլ խը, բացառ թյամբ 38-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի:

Հայաստանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
28.06.2017
ՀՕ-96
Նախագծի պատմ թյ ն

23.03.2018

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել
մասին

13.09.2019

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին
25.03.2020

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել
մասին

15.04.2020

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

16.04.2020

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

18.09.2020

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել
մասին

29.12.2020

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

19.01.2021

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել
մասին

19.01.2021

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել
մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ն կատարել մասին

19.01.2021

«Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել
մասին

Դեպի վեր

մասին

մասին

մասին

