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ԳԼؤԽ 1.
ԸՆԴՀԱՆؤՐ ԴՐؤՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Սٳյն օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սٳյն օրենքը կարգավորٳմ է Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմավորման եւ գործٳնեٳթյան
կարգը, անկախٳթյան երաշխիքները, գործառٳյթներն  ٳլիազորٳթյٳնները, անդաﬓերին ներկայացվող
պահանջները, ինչպես նաեւ հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան եւ վարٳյթների անցկացման հետ կապված
հարաբերٳթյٳնները:

Հոդված 2. Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը
1. Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը (այսٳհետ՝ Հանձնաժողով) ինքնավար պետական մարﬕն է:
2. Հանձնաժողովի գտնվել ٳվայրը Երեւան քաղաքն է:
3. Հանձնաժողոﬖ իր իրավասٳթյան սահմաններٳմ կարող է Հայաստանի Հանրապետٳթյան անٳնից ձեռք բերել
 ٳիրականացնել գٳյքային եւ անձնական ոչ գٳյքային իրավٳնքներ, կրել պարտականٳթյٳններ, դատարանٳմ
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող, ինչպես նաեւ իր գործٳնեٳթյան նպատակներին եւ ամրացված
գٳյքի նշանակٳթյանը համապատասխան՝ տիրապետել եւ օգտագործել այդ գٳյքը:

ԳԼؤԽ 2
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾؤՆԵؤԱՆ ՍԿԶԲؤՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 3. Հանձնաժողովի գործٳնեٳթյան սկզբٳնքները
1. Հանձնաժողովը գործٳմ է կոլեգիալٳթյան, ֆինանսական ինքնٳրٳյնٳթյան, հանրային հաշվետվողականٳթյան
եւ թափանցիկٳթյան, համագործակցٳթյան եւ քաղաքական չեզոքٳթյան սկզբٳնքների հիման վրա:

Հոդված 4. Կոլեգիալٳթյٳնը
1. Հանձնաժողոﬖ իր գործٳնեٳթյٳնն իրականացնٳմ, որոշٳﬓերն  ٳեզրակացٳթյٳններն ընդٳնٳմ է կոլեգիալ:

Հոդված 5. Ֆինանսական ինքնٳրٳյնٳթյٳնը
1. Հանձնաժողովը «Հայաստանի Հանրապետٳթյան բյٳջետային համակարգի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքով սահմանված կարգով առաջիկա տարվա բյٳջետային գործընթացն սկսել ٳմասին
Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչապետի որոշմամբ սահմանված ժամկետٳմ յٳրաքանչյٳր տարի կազմٳմ եւ
Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյٳն (այսٳհետ՝ Կառավարٳթյٳն) է ներկայացնٳմ Հանձնաժողովի
առաջիկա տարվա բյٳջետային ֆինանսավորման հայտը (պետական բյٳջեով Հանձնաժողովի գծով նախատեսվելիք
ծախսերի նախահաշվի նախագիծը)՝ առաջիկա տարվա պետական բյٳջեի նախագծٳմ ներառել ٳհամար:
2. Հանձնաժողովի բյٳջետային ֆինանսավորման հայտը Կառավարٳթյան կողﬕց ընդٳնվել ٳդեպքٳմ՝ անփոփոխ,
իսկ առարկٳթյٳնների դեպքٳմ՝ փոփոխված, ընդգրկվٳմ է պետական բյٳջեի նախագծٳմ: Կառավարٳթյٳնը
Հանձնաժողովի բյٳջետային ֆինանսավորման հայտը պետական բյٳջեի նախագծի հետ ներկայացնٳմ է Ազգային
ժողով:
3. Պետական բյٳջեի ծախսային մասٳմ Հանձնաժողովի ծախսերը ներկայացվٳմ են առանձին տողով:

Հոդված 6. Հանրային հաշվետվողականٳթյٳնը եւ թափանցիկٳթյٳնը
1.
Հանձնաժողովը
յٳրաքանչյٳր
կիսամյակի
ավարտից
հետո`
տասնօրյա
ժամկետٳմ,
հաշվետٳ
ժամանակահատվածի գործٳնեٳթյան վերաբերյալ հաղորդٳմը տեղադրٳմ է Հանձնաժողովի պաշտոնական
կայքէջٳմ:
2. Հանձնաժողոﬖ իր պաշտոնական կայքէջٳմ հրապարակٳմ է իր ընդٳնած որոշٳﬓերը եւ եզրակացٳթյٳնները,
ինչպես նաեւ իր ներկայացրած առաջարկٳթյٳնները եւ դրանց քննարկման արդյٳնքների վերաբերյալ
տեղեկٳթյٳնները:
3. Յٳրաքանչյٳր տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքٳմ Հանձնաժողոﬖ իր նախորդ տարվա գործٳնեٳթյան
մասին հաղորդٳմ է ներկայացնٳմ Ազգային ժողով:

Հոդված 7. Համագործակցٳթյٳնը
1. Հանձնաժողոﬖ իր լիազորٳթյٳններն իրականացնելիս համագործակցٳմ է պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարﬕնների, ﬕջազգային եւ այլ կազմակերպٳթյٳնների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական
հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների հետ:
2.
Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն իրենց իրավասٳթյٳնների շրջանակներٳմ
օժանդակٳմ են Հանձնաժողովի լիազորٳթյٳնների իրականացմանը:

Հոդված 8. Քաղաքական չեզոքٳթյٳնը
1. Հանձնաժողոﬖ իր լիազորٳթյٳններն իրականացնելիս պահպանٳմ է քաղաքական չեզոքٳթյٳն:

Հոդված 9. Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը
1. Հանձնաժողովը կազմված է հինգ անդաﬕց:
2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան Սահմանադրٳթյան
122-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝
Հանձնաժողովի անդաﬓերին «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական
օրենքով եւ սٳյն օրենքի 12-15-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նշանակٳմ է Ազգային ժողովը՝ վեց տարի
ժամկետով:

Հոդված 10. Հանձնաժողովի անդաﬕն ներկայացվող պահանջները

1. Հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող
յٳրաքանչյٳր ոք, ով ٳնի բարձրագٳյն կրթٳթյٳն, առնվազն տասը տարվա մասնագիտական աշխատանքային
ստաժ եւ ճանաչٳմ:
2. Հանձնաժողոﬖ իր կազﬕց ընտրٳմ է Հանձնաժողովի նախագահ՝ անդաﬓերի ընդհանٳր թվի ձայների
ﬔծամասնٳթյամբ։
3. Նٳյն անձը չի կարող ավելի քան երկ ٳանգամ անընդﬔջ նշանակվել Հանձնաժողովի անդամ:
4. Հանձնաժողովի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը դատապարտվել է հանցագործٳթյան կատարման
համար` անկախ դատվածٳթյٳնը մարված կամ հանված լինել ٳհանգամանքից, որի նկատմամբ քրեական
հետապնդٳմը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքերով, որի նկատմամբ իրականացվٳմ է քրեական հետապնդٳմ,
ٳնի Կառավարٳթյան սահմանած ցանկով նախատեսված՝ դատավորի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդٳթյٳն:
5. Հանձնաժողովի անդաﬓերի պաշտոնները համարվٳմ են քաղաքացիական պաշտոններ:

Հոդված 11. Մրցٳթային խորհրդի ձեւավորման կարգը
1. Հանձնաժողովի անդաﬕ պաշտոնٳմ թեկնածٳների ընտրٳթյան համար Ազգային ժողովի նախագահը ձեւավորٳմ
է մրցٳթային խորհٳրդ (այսٳհետ` Խորհٳրդ):
2. Խորհٳրդը կազմված է Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանի, Ազգային
ժողովի ընդդիմադիր խմբակցٳթյٳնների, Հանրային խորհրդի եւ Փաստաբանների պալատի կողﬕց նշանակված
ﬔկական անդաﬓերից: Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցٳթյٳնների կողﬕց Խորհրդի անդամը նշանակվٳմ է
համախոհٳթյամբ (կոնսենսٳսով):
3. Խորհրդի կազմٳմ ընդգրկվել ٳհամար Ազգային ժողովի նախագահը դիմٳմ է Սահմանադրական դատարանի
նախագահին, Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին, Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցٳթյٳններին, Հանրային
խորհրդին եւ Փաստաբանների պալատին՝ յٳրաքանչյٳրի կողﬕց ﬔկական թեկնած ٳառաջադրել ٳհամար։
Հանրային խորհٳրդը թեկնած ٳէ առաջադրٳմ քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչներից։
4. Խորհրդի անհատական կազմը հաստատٳմ է Ազգային ժողովի նախագահը, եւ այն հրապարակվٳմ է Ազգային
ժողովի պաշտոնական կայքէջٳմ:

Հոդված 12. Խորհրդի գործառٳյթները եւ գործٳնեٳթյան կազմակերպٳմը
1. Խորհٳրդը՝
1) կազմակերպٳմ եւ անցկացնٳմ է Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնածٳի ընտրٳթյան մրցٳյթ (մրցٳյթ կամ նոր
մրցٳյթ).
2) սահմանٳմ է՝
ա. Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնածٳին ներկայացվող պահանջների գնահատման առավելագٳյն ﬕավորը,
բ. առավելագٳյն ﬕավորի բաշխٳմը՝ ըստ գնահատման ենթակա առանձին պահանջների,
գ. գնահատման ենթակա պահանջների բովանդակٳթյٳնը բացահայտող չափանիշները,
դ. չափանիշներից յٳրաքանչյٳրի գնահատման առավելագٳյն ﬕավորը՝ համապատասխան պահանջի համար
նախատեսված առավելագٳյն ﬕավորի շրջանակներٳմ,
ե. գնահատման եւ ﬕավորների հաշվարկման կարգը.
3) համադրٳմ է Հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնածٳի համապատասխանٳթյٳնը սٳյն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին եւ
4-րդ մասերի պահանջներին.

4) լٳծٳմ է գնահատման գործընթացի հետ կապված այլ հարցեր.
5) կազմٳմ եւ Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացնٳմ մրցٳյթٳմ հաղթող ճանաչվածների ցٳցակը՝ դրանٳմ
ներառելով Հանձնաժողովի անդաﬓերի թափٳր պաշտոնների քանակին հավասար թվով հաղթողներ` յٳրաքանչյٳր
թափٳր պաշտոնի համար ﬔկ թեկնած ٳսկզբٳնքով.
6) մրցٳյթի կազմակերպմանն  ٳանցկացմանը վերաբերող հարցերի կապակցٳթյամբ ընդٳնٳմ է որոշٳﬓեր, այդ
թվٳմ՝ ներկայացված փաստաթղթերի կամ տեղեկٳթյٳնների հավաստիٳթյٳնը պարզելٳ, ինչպես նաեւ հավելյալ
տեղեկٳթյٳններ ստանալ ٳվերաբերյալ:
2. Խորհրդի նիստն իրավազոր է Խորհրդի առնվազն չորս անդաﬕ մասնակցٳթյան դեպքٳմ: Նիստը վարٳմ է
Խորհրդի՝ նիստին մասնակցող տարիքով ավագ անդամը:
3. Խորհրդի որոշٳﬓերն ընդٳնվٳմ են բաց քվեարկٳթյամբ՝ Խորհրդի անդաﬓերի ընդհանٳր թվի ձայների
ﬔծամասնٳթյամբ: Խորհٳրդն իր նիստերը հրավիրٳմ է Ազգային ժողովի նստավայրٳմ:
4. Խորհրդի նիստերն արձանագրվٳմ են:

Հոդված 13. Մրցٳյթի անցկացٳմը
1. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ ﬕջոցով (սٳյն հոդվածٳմ այսٳհետ՝
աշխատակազմ) մրցٳյթը հայտարարٳմ է Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնների ավարտից ոչ շٳտ, քան 90, եւ
ոչ ٳշ, քան 50 օր առաջ, իսկ նրա պաշտոնը թափٳր ﬓալ ٳդեպքٳմ` 30 օրվա ընթացքٳմ։
2. Հայտարարٳթյٳնը հրապարակվٳմ է առնվազն երեք հազար տպաքանակ ٳնեցող մամٳլٳմ կամ զանգվածային
լրատվٳթյան այլ ﬕջոցներով, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետٳթյան հրապարակային ծանٳցٳﬓերի,
Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքերٳմ (այսٳհետ՝ պաշտոնական կայքեր):
3. Հայտարարٳթյٳնը պետք է պարٳնակի առնվազն հետեւյալ տվյալները.
1) թեկնածٳներին ներկայացվող պահանջները.
2) մրցٳյթին մասնակցել ٳհամար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.
3) մրցٳյթի անցկացման պայմանները, այդ թվٳմ՝ թեստի նմٳշը, թեկնածٳներին ներկայացվող պահանջների
գնահատման առավելագٳյն ﬕավորը, առավելագٳյն ﬕավորի բաշխٳմը՝ ըստ գնահատման ենթակա առանձին
պահանջների, գնահատման ենթակա պահանջների բովանդակٳթյٳնը բացահայտող չափանիշները, չափանիշներից
յٳրաքանչյٳրի գնահատման առավելագٳյն ﬕավորը՝ համապատասխան պահանջի համար նախատեսված
առավելագٳյն ﬕավորի շրջանակներٳմ, գնահատման եւ ﬕավորների հաշվարկման կարգը.
4) փաստաթղթերը ներկայացնել ٳժամկետը եւ վայրը:
4. Մրցٳյթին մասնակցել ٳհավակնٳթյٳն ٳնեցող անձը (այսٳհետ՝ հավակնորդ) հայտարարٳթյան
հրապարակմանը հաջորդող 20 օրվա ընթացքٳմ աշխատակազմ է ներկայացնٳմ մրցٳյթին մասնակցել ٳհամար
անհրաժեշտ փաստաթղթերը (այսٳհետ՝ փաստաթղթեր), ինչպես նաեւ իր բնակٳթյան եւ էլեկտրոնային փոստի
հասցեները:
5. Փաստաթղթերը կարող են հանձնվել առձեռն կամ ٳղարկվել փոստով:
6. Փաստաթղթերն ընդٳնել ٳնպատակով աշխատակազմٳմ վարվٳմ է համապատասխան գրանցամատյան:
7. Փոստով ٳղարկված փաստաթղթերը համարվٳմ են սահմանված ժամկետٳմ ներկայացված, եթե աշխատակազմը
դրանք ստացել է ﬕնչեւ սٳյն հոդվածի 4-րդ մասٳմ նշված ժամկետը լրանալը:
8. Փոստով ٳղարկված փաստաթղթերի ստացման վերաբերյալ հավակնորդը ծանٳցվٳմ է փաստաթղթերն
ստանալٳն հաջորդող ﬔկ օրվա ընթացքٳմ՝ իր ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

9. Փաստաթղթերի թերٳթյٳնները հավակնորդը կարող է վերացնել փաստաթղթերը ներկայացնել ٳհամար սٳյն
հոդվածի 4-րդ մասٳմ նշված ժամկետը լրանալٳն հաջորդող երեք օրվա ընթացքٳմ:
10. Մրցٳյթն անցկացվٳմ է երեք փٳլով, որոնցից առաջինը փաստաթղթերի ամբողջականٳթյան եւ
համապատասխանٳթյան ստٳգման (այսٳհետ՝ փաստաթղթային ստٳգման) փٳլն է, երկրորդը՝ թեստավորման, իսկ
երրորդը՝ հարցազրٳյցի:
11. Մրցٳյթի փաստաթղթային ստٳգման փٳլٳմ Խորհٳրդը ստٳգٳմ է փաստաթղթերի ամբողջականٳթյٳնը,
դրանց համապատասխանٳթյٳնն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին, իսկ ողջաﬕտ կասկածի դեպքٳմ՝ նաեւ
փաստաթղթերի կամ տեղեկٳթյٳնների հավաստիٳթյٳնը: Հավակնորդի ներկայացրած փաստաթղթերի կամ
տեղեկٳթյٳնների հավաստիٳթյٳնը Խորհրդի որոշման հիման վրա պարզվٳմ է աշխատակազﬕ ﬕջոցով:
Խորհրդի որոշման հիման վրա աշխատակազﬕ ﬕջոցով ստացվٳմ են նաեւ թեկնածٳներին ներկայացվող
պահանջների գնահատմանը վերաբերող հավելյալ տեղեկٳթյٳններ: Խորհրդի տեղեկացմամբ հավակնորդը կարող է
մասնակցել փաստաթղթային ստٳգման փٳլին:
12. Փաստաթղթերի թերի լինել ٳկամ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին չհամապատասխանել ٳդեպքٳմ
հավակնորդին այդ մասին ծանٳցٳմ է աշխատակազմը ﬔկ օրվա ընթացքٳմ՝ իր ներկայացրած էլեկտրոնային
փոստի հասցեով:
13. Սٳյն հոդվածի 11-րդ մասٳմ նշված գործողٳթյٳնների արդյٳնքներով՝ Խորհٳրդը կազմٳմ է մրցٳյթի
թեստավորման փٳլ անցած անձանց (այսٳհետ՝ թեստավորման մասնակիցներ) ցٳցակը, որի մասին վերջիններս
ծանٳցվٳմ են ցٳցակը կազﬔլٳն հաջորդող ﬔկ օրվա ընթացքٳմ՝ իրենց ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի
հասցեներով:
14. Խորհٳրդը թեստավորման մասնակիցների ցٳցակը, ինչպես նաեւ թեստավորման անցկացման օրը, ժամը եւ
վայրը հրապարակٳմ է պաշտոնական կայքٳմ:
15. Թեստերը կազմٳմ է Խորհٳրդը: Թեստերٳմ ընդգրկված հարցերի բնագավառների վերաբերյալ
տեղեկատվٳթյٳնը, ինչպես նաեւ թեստերի նմٳշը ոչ ٳշ, քան թեստավորٳﬕց տասն օր առաջ հրապարակվٳմ են
Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքٳմ:
16. Յٳրաքանչյٳր թեստ բաղկացած է 100 հարցից, որոնց լٳծման համար թեստավորման մասնակցին տրվٳմ է
երկ ٳժամ:
17. Թեստավորٳﬓ անցկացվٳմ է թեստավորման մասնակիցների համար ծածկագրի կիրառմամբ՝ գաղտնիٳթյٳնն
ապահովել ٳնպատակով:
18. Թեստավորման առաջադրանքները բաղկացած են հարցերից, որոնք ٳնեն ենթադրյալ պատասխաններ:
Թեստավորման յٳրաքանչյٳր հարց կարող է ٳնենալ ﬔկ կամ ﬔկից ավելի ճիշտ պատասխան:
19. Թեստավորման արդյٳնքٳմ յٳրաքանչյٳր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվٳմ է ﬔկ ﬕավոր, իսկ սխալ
պատասխանը` զրո ﬕավոր: Եթե հարցն ٳնի ﬔկից ավելի ճիշտ պատասխան, ապա հարցի պատասխանը
գնահատվٳմ է ճիշտ ﬕայն այն դեպքٳմ, եթե թեստավորման մասնակիցը նշել է բոլոր ճիշտ պատասխանները: Սխալ
պատասխաններ են համարվٳմ ոչ ճիշտ պատասխանի նշٳմը, որեւէ պատասխան չնշելը կամ ոչ բոլոր ճիշտ
պատասխանները նշելը:
20. Թեստավորման փٳլի արդյٳնքների մասին թեստավորման մասնակիցը
թեստավորման փٳլի ավարտին հաջորդող երեք ժամվա ընթացքٳմ:

տեղեկացվٳմ է ոչ ٳշ, քան

21.
Թեստավորման մասնակիցը թեստավորման արդյٳնքները կարող է գրավոր բողոքարկել Խորհրդին՝
արդյٳնքներն ստանալٳց հետո՝ ﬔկ ժամվա ընթացքٳմ: Բողոքարկման վերաբերյալ պատասխանը տրվٳմ է նٳյն
օրը: Խորհٳրդն իրավٳնք չٳնի իջեցնել ٳթեստավորման մասնակցի գնահատականը:
22. Եթե Խորհٳրդը պարզٳմ է, որ թեստավորման արդյٳնքների հաշվարկման ժամանակ թٳյլ տրված հավանական
սխալի վերաբերյալ թեստավորման մասնակցի բողոքը հիﬓավոր է, ապա բավարարٳմ է թեստավորման մասնակցի

պահանջը` կատարելով թեստավորման արդյٳնքների ճիշտ հաշվարկ:
23. Եթե Խորհٳրդը որոշٳմ է բավարարել թեստավորման մասնակցի բողոքը եւ սխալ է համարٳմ որեւէ հարց կամ
ենթադրյալ պատասխանը, ապա այդ որոշման հիման վրա տվյալ հարցի համար զրո ﬕավոր ստացած
թեստավորման բոլոր մասնակիցների ﬕավորներն ավելացվٳմ են ﬔկ ﬕավորով, եթե նրանց կատարած սխալը
պայմանավորված էր տվյալ սխալ հարցով կամ ենթադրյալ պատասխանով:
24. Հարցազրٳյցի փٳլին մասնակցել ٳիրավٳնք են ձեռք բերٳմ թեստավորման առաջադրանքների առնվազն
իննսٳն տոկոսին (իննսٳն հարցին) ճիշտ պատասխանած թեստավորման մասնակիցները:
25. Բողոքարկման արդյٳնքներն ամփոփելٳց, ինչպես նաեւ բողոք չլինել ٳդեպքٳմ բողոքարկման նախատեսված
ժամկետի ավարտից անﬕջապես հետո Խորհٳրդը կազմٳմ է մրցٳյթի հարցազրٳյցի փٳլ անցած անձանց
(այսٳհետ՝ հարցազրٳյցի մասնակիցներ) ցٳցակը, որի մասին թեստավորման մասնակիցները ծանٳցվٳմ են
ցٳցակը կազﬔլٳն հաջորդող ﬔկ օրվա ընթացքٳմ՝ իրենց ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներով:
26. Խորհٳրդը հարցազրٳյցի մասնակիցների ցٳցակը, ինչպես նաեւ հարցազրٳյցի անցկացման օրը, ժամը եւ վայրը
հրապարակٳմ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքٳմ:
27. Հարցազրٳյցի փٳլٳմ Խորհրդի նիստին ներկա յٳրաքանչյٳր անդամ, Խորհրդի հաստատած չափանիշներին եւ
կարգերին համապատասխան, գնահատٳմ է հարցազրٳյցի մասնակիցներից յٳրաքանչյٳրին:
28. Մրցٳյթի հարցազրٳյցի փٳլին կարող են ներկա լինել զանգվածային լրատվٳթյան ﬕջոցների եւ հասարակական
կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչներ՝ Խորհրդի սահմանած կարգին համապատասխան:
29. Հարցազրٳյցի փٳլի գնահատման արդյٳնքներով աﬔնաբարձր հանրագٳմարային ﬕավորներ ստացած
հարցազրٳյցի մասնակիցը (մասնակիցները) ընդգրկվٳմ է (են) մրցٳյթٳմ հաղթող ճանաչվածների ցٳցակٳմ
(այսٳհետ՝ ցٳցակ):
30. Յٳրաքանչյٳր հարցազրٳյցի մասնակցի գնահատման եւ (կամ) Խորհրդٳմ քվեարկٳթյան արդյٳնքների
վերաբերյալ կազմվٳմ է արձանագրٳթյٳն:
31. Խորհٳրդը ցٳցակը կազﬔլٳն հաջորդող
հրապարակٳմ է թեկնածٳների ցٳցակը:

օրը Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքٳմ

32. Մրցٳյթի յٳրաքանչյٳր մասնակից կարող է ծանոթանալ մրցٳյթի անցկացման ընթացքٳմ ձեռք բերված կամ
կազմված՝ իրեն վերաբերող փաստաթղթերին:

Հոդված 14. Մրցٳյթٳմ հաղթող ճանաչվածների ցٳցակը Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնելը
1. Խորհٳրդը ցٳցակը ներկայացնٳմ է Ազգային ժողովի նախագահին ցٳցակի հրապարակմանը հաջորդող երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ:
2. Ցٳցակին
կից
ներկայացվٳմ
են
Խորհրդի
ներկայացված եւ ձեռք բերված փաստաթղթերը:

նիստերի արձանագրٳթյٳնները, մրցٳյթի ընթացքٳմ

Հոդված 15. Նոր մրցٳյթի անցկացٳմը
1. Նոր մրցٳյթ հայտարարվٳմ է, եթե՝
1) Ազգային ժողովը չի նշանակٳմ թեկնածٳին.
2) հավակնորդների, թեկնածٳների թիվը պակաս է թափٳր տեղերի քանակից.
3) առկա են թեկնածٳների ընտրٳթյٳնն իրականացնել ٳանհնարինٳթյան այլ դեպքեր:
2. Խորհٳրդը նոր մրցٳյթ անցկացնել ٳմասին հայտարարٳթյٳնը հրապարակٳմ է սٳյն հոդվածի 1-ին մասٳմ
նշված հիմքի մասին տեղեկանալ ٳօրվան հաջորդող 20 օրվա ընթացքٳմ:

3. Նոր մրցٳյթն անցկացվٳմ է ընդհանٳր կարգով:

Հոդված 16. Հանձնաժողովի
սահմանափակٳﬓերը

անդաﬕ

անհամատեղելիٳթյٳնը

եւ

նրա

նկատմամբ

կիրառվող

այլ

1. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման այլ մարﬕններٳմ, որեւէ պաշտոն` առեւտրային կազմակերպٳթյٳններٳմ, զբաղվել
ձեռնարկատիրական գործٳնեٳթյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական եւ
ստեղծագործական աշխատանքից:
2. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել որեւէ կٳսակցٳթյան անդամ կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական
գործٳնեٳթյամբ: Հանձնաժողովի անդաﬓ իր հրապարակային ելٳյթներٳմ պետք ցٳցաբերի քաղաքական
զսպվածٳթյٳն:
3. Հանձնաժողովի անդաﬕ վրա տարածվٳմ են օրենքով՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի եւ հանրային
ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակٳﬓեր:

Հոդված 17. Հանձնաժողովի անդաﬕ անկախٳթյٳնը եւ անձեռնﬗելիٳթյٳնը
1. Հանձնաժողովի անդաﬓ իր լիազորٳթյٳններն իրականացնելիս առաջնորդվٳմ է ﬕայն Հայաստանի
Հանրապետٳթյան Սահմանադրٳթյամբ եւ օրենքներով: Ոչ ոք իրավٳնք չٳնի ﬕջամտել ٳՀանձնաժողովի
աշխատանքներին եւ տալ ٳցٳցٳﬓեր:
2. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող պատասխանատվٳթյան ենթարկվել իր լիազորٳթյٳններն իրականացնելիս
հայտնած կարծիքի կամ կայացրած որոշման համար, բացառٳթյամբ այն դեպքերի, երբ նրա արարքٳմ առկա են
վարչական իրավախախտման կամ հանցագործٳթյան հատկանիշներ:
3. Իր լիազորٳթյٳնների իրականացման կապակցٳթյամբ Հանձնաժողովի անդաﬕ նկատմամբ քրեական
հետապնդٳմ կարող է հարٳցվել, կամ Հանձնաժողովի անդամը կարող է ազատٳթյٳնից զրկվել Հայաստանի
Հանրապետٳթյան գլխավոր դատախազի ﬕջնորդٳթյան հիման վրա ﬕայն Հանձնաժողովի համաձայնٳթյամբ:
Հանձնաժողովի անդաﬓ առանց Հանձնաժողովի համաձայնٳթյան չի կարող զրկվել ազատٳթյٳնից, բացառٳթյամբ
այն դեպքերի, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարել ٳպահին կամ անﬕջապես դրանից հետո: Այս դեպքٳմ
ազատٳթյٳնից զրկելը չի կարող տեւել 72 ժաﬕց ավելի: Հանձնաժողովի անդաﬕն ազատٳթյٳնից զրկել ٳմասին
անհապաղ տեղեկացվٳմ է Հանձնաժողովի նախագահը:
4. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր չէ բացատրٳթյٳններ տալ Հանձնաժողովի վարٳյթٳմ գտնվող կամ
Հանձնաժողովի կողﬕց քննարկվող հարցերի կամ փաստաթղթերի էٳթյան վերաբերյալ կամ դրանք տրամադրել
ծանոթացման այլ կերպ, քան օրենքով նախատեսված դեպքերٳմ եւ կարգով:

Հոդված 18. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնների դադարٳմը եւ դադարեցٳմը
1. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնների ժամկետը լրանٳմ է նրա նշանակման օրվան հաջորդող վեցերորդ
տարվա նٳյն օրը, բացառٳթյամբ Հանձնաժողովի առաջին կազﬕ՝ չորս տարի ժամկետով նշանակված անդաﬓերի,
որոնց լիազորٳթյٳնների ժամկետը լրանٳմ է նրանց նշանակման օրվան հաջորդող չորրորդ տարվա նٳյն օրը:
2. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնները դադարٳմ են, եթե`
1) նա հրաժարականի մասին գրավոր դիմٳմը պաշտոնապես ներկայացնٳմ է Ազգային ժողովի նախագահին.
2) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիٳթյٳնը կամ ձեռք է բերել այլ պետٳթյան
քաղաքացիٳթյٳն.
3) նա դատարանի` oրինական ٳժի ﬔջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործٳնակ, անհայտ բացակայող կամ
հայտարարվել է մահացած.

4) նրա նկատմամբ կայացվել է դատարանի՝ oրինական ٳժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռ, կամ քրեական
հետապնդٳմը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքով.
5) նա մահացել է:
3. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնները համարվٳմ են վաղաժամկետ դադարած՝ Ազգային ժողովի
նախագահի կողﬕց փաստն արձանագրել ٳեւ այդ մասին հայտարարٳթյամբ հանդես գալ ٳպահից:
4. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնները վաղաժամկետ դադարեցնٳմ է Հանձնաժողովը, եթե՝
1) նա պաշտոնավարման ընթացքٳմ ձեռք է բերել Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնների իրականացմանը
խոչընդոտող հիվանդٳթյٳն.
2) նա երկարատեւ անաշխատٳնակٳթյան կամ այլ հարգելի պատճառով ﬔկ տարվա ընթացքٳմ բացակայել է
Հանձնաժողովի նիստերի առնվազն կեսից.
3) նա ﬔկ տարվա ընթացքٳմ ավելի քան երկ ٳանգամ անհարգելի բացակայել է Հանձնաժողովի նիստերից.
4) նա խախտել է Հանձնաժողովի անդաﬕ անհամատեղելիٳթյան պահանջները.
5) նա խախտել է քաղաքական գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳարգելքը.
6) ի հայտ են եկել փաստեր, որ նա նշանակման պահին չի համապատասխանել ներկայացվող պահանջներին:
5. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորٳթյٳնների վաղաժամկետ դադարման կամ դադարեցման դեպքٳմ օրենքով
սահմանված կարգով նշանակվٳմ է Հանձնաժողովի նոր անդամ։

Հոդված 19. Հանձնաժողովի աշխատակազմը
1. Հանձնաժողովի բնականոն գործٳնեٳթյٳնն ապահովٳմ է նրա աշխատակազմը:
2. Աշխատակազﬕ աշխատողների քանակը եւ հաստիքացٳցակը հաստատٳմ է Կառավարٳթյٳնը՝ հանձնաժողովի
առաջարկٳթյամբ, իսկ կառٳցվածքն  ٳկանոնադրٳթյٳնը՝ Հանձնաժողովը:

Հոդված 20. Պետական ծառայٳթյٳնը Հանձնաժողովի աշխատակազմٳմ
1. Հանձնաժողովի աշխատակազմٳմ մասնագիտական գործٳնեٳթյٳնը, բացառٳթյամբ տեխնիկական
սպասարկման գործառٳյթների հետ կապված աշխատանքային գործٳնեٳթյան, քաղաքացիական ծառայٳթյٳն է,
իսկ աշխատակազմٳմ համապատասխան հաստիքներ զբաղեցնող աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են։
2. Հանձնաժողովի աշխատակազմٳմ ծառայٳթյան հետ կապված հարաբերٳթյٳնները կարգավորվٳմ են
«Քաղաքացիական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով:

ԳԼؤԽ 3
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊؤՄԸ

Հոդված 21. Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման կարգը
1. Հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացվٳմ են նիստերի ﬕջոցով:
2. Հանձնաժողովի նիստերը գٳմարվٳմ են ըստ անհրաժեշտٳթյան, բայց ոչ պակաս, քան աﬕսը ﬔկ անգամ:
Հանձնաժողովի նիստը հրավիրٳմ է Հանձնաժողովի նախագահը՝ իր նախաձեռնٳթյամբ կամ հանձնաժողովի
առնվազն երկ ٳանդաﬕ պահանջով: Հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանٳմ է Հանձնաժողովը:

3. Հանձնաժողովի նիստերը դռնբաց են, բացառٳթյամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է ﬖաս պատճառել պետական
անվտանգٳթյանը, անձնական կյանքին կամ օրենքով պաշտպանվող այլ իրավաչափ շահերի: Դռնփակ նիստն
անցկացվٳմ է Հանձնաժողովի պատճառաբանված որոշմամբ:
4. Նիստերի անցկացման վայրի, օրվա, ժաﬕ, քննարկման ենթակա հարցերի մասին հայտարարٳմ է
Հանձնաժողովը՝ աշխատակարգին համապատասխան: Հանձնաժողովի նիստերին հրավիրվٳմ են շահագրգիռ
անձինք:
5. Նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա է Հանձնաժողովի առնվազն երեք անդամ:
6. Նիստի օրակարգը հրապարակٳմ է նիստը վարողը եւ առաջարկٳմ է օրակարգٳմ ընդգրկված հարցերի
քննարկման հաջորդականٳթյٳնը: Նիստի օրակարգը եւ նյٳթերը նախապես տրամադրվٳմ են Հանձնաժողովի
անդաﬓերին:
7. Նիստի օրակարգը հաստատٳմ է Հանձնաժողովը՝ քվեարկٳթյամբ:
8. Նիստի օրակարգٳմ լրացٳցիչ հարց կարող է ընդգրկվել, կամ հարցը կարող է հանվել նիստի օրակարգից, կամ
դրա քննարկٳմը կարող է հետաձգվել
նիստը վարողի կամ Հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկٳթյամբ՝
Հանձնաժողովի որոշմամբ:
9. Նիստին հրավիրված անձինք նիստը վարողի թٳյլտվٳթյամբ մասնակցٳմ են համապատասխան հարցի
քննարկմանը:
10. Նիստը նշանակված օրը չավարտվել ٳդեպքٳմ շարٳնակվٳմ է վարողի սահմանած այլ ժամկետٳմ:
11. Հանձնաժողովը քննարկվող հարցի վերաբերյալ ընդٳնٳմ է որոշٳմ կամ եզրակացٳթյٳն:
12. Էթիկայի կանոնների, անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ սահմանափակٳﬓերի խախտٳﬓերի,
իրավիճակային շահերի բախման հարցերով, ինչպես նաեւ «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքով նախատեսված մարﬕններٳմ ստեղծված էթիկայի հանձնաժողոﬖերի (այսٳհետ՝
համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖեր) եզրակացٳթյٳնների վերանայման արդյٳնքٳմ
Հանձնաժողոﬖ ընդٳնٳմ է եզրակացٳթյٳններ:
Հանձնաժողովի իրավասٳթյանը վերապահված այլ հարցերով Հանձնաժողոﬖ ընդٳնٳմ է որոշٳﬓեր:
13. Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳններն  ٳորոշٳﬓերն ընդٳնվٳմ են Հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհանٳր թվի
ձայների ﬔծամասնٳթյամբ:
14. Բանավոր որոշման մասին նշվٳմ է նիստի արձանագրٳթյան ﬔջ:
15. Օրենքով սահմանված դեպքերٳմ Հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհանٳր թվի ձայների ﬔծամասնٳթյամբ
ընդٳնվٳմ են ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:
16. Հանձնաժողովի յٳրաքանչյٳր անդամ քվեարկٳմ է անձամբ՝ տվյալ որոշմանը կամ եզրակացٳթյանը կողմ կամ
դեմ: Քվեարկٳթյանը չի մասնակցٳմ Հանձնաժողովի այն անդամը, որին վերաբերٳմ է քննարկվող հարցը:
17. Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվٳմ են: Արձանագրٳթյան ﬔջ նշվٳմ են համառոտ տեղեկٳթյٳններ նիստի
անցկացման վայրի, ժամանակի, մասնակիցների, օրակարգի, ելٳյթների եւ քվեարկٳթյան արդյٳնքների
վերաբերյալ:
18. Հանձնաժողովի որոշٳﬓերը եւ եզրակացٳթյٳնները դրանց ընդٳնման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային
օրվա ընթացքٳմ տեղադրվٳմ են Հանձնաժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքٳմ՝ «Անձնական տվյալների
պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքի պահանջների պահպանմամբ:

Հոդված 22. Հանձնաժողովի նախագահը եւ անդաﬓերը
1. Հանձնաժողովի նախագահը`

1) համակարգٳմ է Հանձնաժողովի գործٳնեٳթյٳնը եւ կազմակերպٳմ նրա բնականոն աշխատանքը.
2) հրավիրٳմ եւ վարٳմ է Հանձնաժողովի նիստերը,
եզրակացٳթյٳններն  ٳնիստերի արձանագրٳթյٳնները.

ստորագրٳմ

է

Հանձնաժողովի

որոշٳﬓերը,

3) ընդٳնٳմ է հրամաններ, Հանձնաժողովի անٳնից ստորագրٳմ է պաշտոնական փաստաթղթեր, տալիս
լիազորագրեր եւ կնքٳմ պայմանագրեր.
4) ներկայացնٳմ է Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ, այլ պետٳթյٳններٳմ եւ ﬕջազգային
կազմակերպٳթյٳններٳմ:
2. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայٳթյան կամ պաշտոնեական պարտականٳթյٳնները կատարելٳ
անհնարինٳթյան դեպքٳմ նրա հանձնարարٳթյամբ նրան փոխարինٳմ է Հանձնաժողովի անդաﬓերից որեւէ ﬔկը,
իսկ հանձնարարٳթյٳն տալ ٳանհնարինٳթյան դեպքերٳմ` Հանձնաժողովի տարիքով ավագ անդամը:
3. Հանձնաժողովի անդամը՝
1) համակարգٳմ
գործընթացը.

է

Հանձնաժողովի

գործٳնեٳթյան

առանձին

ոլորտներٳմ

աշխատանքների

կատարման

2) ներկայացնٳմ է առաջարկٳթյٳն Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկվող հարցերի վերաբերյալ.
3) մասնակցٳմ է Հանձնաժողովի նիստերին:
4. Հանձնաժողովի անդաﬓերի ﬕջեւ համակարգման ոլորտների բաշխման հետ կապված հարցերը կարգավորվٳմ
են Հանձնաժողովի որոշմամբ:
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Հոդված 23. Հանձնաժողովի գործառٳյթները
1. Հանձնաժողովի գործառٳյթներն են`
1) բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելիٳթյան պահանջների եւ այլ սահմանափակٳﬓերի,
ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բացառٳթյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ
դատախազների, էթիկայի կանոնների, իրավիճակային շահերի բախման կարգավորٳﬓերի պահպանմանը հետեւելը.
2) հայտարարագրման գործընթացը կանոնակարգելը, հայտարարագրերն ստٳգելն  ٳվերլٳծելը.
3) օրենքով սահմանված անհամատեղելիٳթյան
ﬕասնականٳթյٳնն ապահովելը.

պահանջների

եւ

այլ

սահմանափակٳﬓերի

կիրառման

4) կոռٳպցիայի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքականٳթյան մշակմանը մասնակցելը:

Հոդված 24. Հանձնաժողովի լիազորٳթյٳնները
1. Հանձնաժողովը`
1) քննٳմ եւ լٳծٳմ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելիٳթյան պահանջների եւ այլ
սահմանափակٳﬓերի, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց (բացառٳթյամբ պատգամավորների,

դատավորների եւ դատախազների) էթիկայի կանոնների
դեպքերի վերաբերյալ դիմٳﬓեր.

խախտٳﬓերի եւ իրավիճակային շահերի բախման

2) իրավաս ٳմարﬓին կամ պաշտոնատար անձին ներկայացնٳմ է անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ
սահմանափակٳﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտٳﬓերի, ինչպես նաեւ շահերի բախման իրավիճակների
կանխարգելմանն  ٳվերացմանն ٳղղված առաջարկٳթյٳններ (այդ թվٳմ՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին
պատասխանատվٳթյան ենթարկել ٳվերաբերյալ).
3) վարٳմ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եւ հայտարարագրերի ռեեստրը.
4) սահմանٳմ է հայտարարագրի ձեւանմٳշը, հայտարարագրի լրացմանը ներկայացվող պահանջները,
հայտարարագրերի ռեեստրի տվյալների ցանկը, հայտարարագրերի ռեեստրի վարման, հայտարարագրի
ներկայացման եւ հայտարարագրված տվյալներٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ, հայտարարագրի արխիվացման
կարգերը, ինչպես նաեւ հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան ﬔթոդաբանٳթյٳնը եւ ռիսկային չափորոշիչները.
5) հրապարակٳմ է հայտարարագրերը.
6) քննٳմ եւ լٳծٳմ է հայտարարագրմանն առնչվող խախտٳﬓերի վերաբերյալ գործեր.
7) համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖերին տրամադրٳմ է անհամատեղելիٳթյան
պահանջների եւ այլ սահմանափակٳﬓերի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվٳթյٳն եւ ﬔթոդական
աջակցٳթյٳն.
8) ներկայացնٳմ է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց (բացառٳթյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ
դատախազների) էթիկայի կանոնների վերաբերյալ խորհրդատվական բնٳյթի պարզաբանٳﬓեր, ինչպես նաեւ
շահերի բախման իրավիճակի լٳծմանն ٳղղված քայլեր ձեռնարկել ٳվերաբերյալ առաջարկٳթյٳն.
9) ﬔկնաբանٳմ է սٳյն օրենքով սահմանված անհամատեղելիٳթյան պահանջները եւ այլ սահմանափակٳﬓեր.
10) վերանայٳմ է համապատասխան մարﬕնների էթիկայի հանձնաժողոﬖերի եզրակացٳթյٳնները.
11) վարٳմ է անհամատեղելիٳթյան պահանջների եւ այլ սահմանափակٳﬓերի խախտٳﬓերի, շահերի բախման
դեպքերի վիճակագրٳթյٳն եւ հրապարակٳմ տվյալներ.
12) իրականացնٳմ է կոռٳպցիայի դեմ պայքարին առնչվող ռազմավարٳթյٳնների եւ ﬕջոցառٳﬓերի ծրագրերի
(այդ թվٳմ՝ ոլորտային) նախագծերի փորձագիտական վերլٳծٳթյٳն եւ դրանց վերաբերյալ ներկայացնٳմ է
առաջարկٳթյٳններ իրավաս ٳմարﬕն.
13) մշակٳմ է կոռٳպցիայի կանխարգելման ծրագրեր եւ դրանք ներկայացնٳմ է Կառավարٳթյٳն.
14) իրավաս ٳմարﬕն կարծիք է ներկայացնٳմ կոռٳպցիայի դեմ պայքարին առնչվող նորմատիվ իրավական
ակտերի նախագծերի վերաբերյալ.
15) իրավաս ٳմարﬕն ներկայացնٳմ է իր գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ վեր հանված՝ կոռٳպցիայի կանխարգելմանն
առնչվող հարցերի կարգավորման բացերի եւ թերٳթյٳնների շտկմանն ٳղղված առաջարկٳթյٳններ.
16) մշակٳմ է կոռٳպցիայի դեմ պայքարին առնչվող հարցերով կրթական եւ հանրային իրազեկման բարձրացման
ծրագրեր եւ իրականացնٳմ ﬕջոցառٳﬓեր.
17) առաջարկٳթյٳններ է ներկայացնٳմ կրթական, այդ թվٳմ՝ պաշտոնատար անձանց եւ հանրային ծառայողների
վերապատրաստٳﬓերի ծրագրերٳմ հակակոռٳպցիոն դասընթացներ ներառել ٳեւ կազմակերպել ٳվերաբերյալ.
18) կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրամադրٳմ է ٳսٳﬓաﬔթոդական ٳղեցٳյցներ եւ այլ նյٳթեր:
2. Սٳյն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 12-րդ եւ 15-րդ կետերով նախատեսված դեպքերٳմ առաջարկٳթյٳնն ստացած
մարﬕնը կամ պաշտոնատար անձը պարտավոր է 30-օրյա ժամկետٳմ քննարկել այն եւ արդյٳնքների մասին
տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
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Հոդված 25. Հայտարարագրերի ստٳգٳմը եւ վերլٳծٳթյٳնը
1. Հանձնաժողոﬖ իրականացնٳմ է՝
1) հայտարարագիր լրացնել ٳեւ ներկայացնել ٳպահանջների պահպանման ստٳգٳմ.
2) հայտարարագրված տվյալների արժանահավատٳթյան եւ ամբողջականٳթյան ստٳգٳմ.
3) հայտարարագրված տվյալների մաթեմատիկական վերլٳծٳթյٳն.
4) ռիսկային ցٳցանիշների հիման վրա հայտարարագրերի վերլٳծٳթյٳն:
2. Հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան գործընթացٳմ Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարﬕններից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից եւ արժեթղթերի սեփականատերերի
(անվանատերերի) ռեեստրի վարման իրավٳնք ٳնեցող այլ անձանցից, վարկային բյٳրոներից պահանջել( ٳայդ
թվٳմ՝ էլեկտրոնային հարցման եղանակով) հայտարարատ ٳպաշտոնատար անձի եւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ
մտնող անձանց առնչվող տեղեկٳթյٳններ, փաստաթղթեր եւ ստանալ ٳդրանք, բացառٳթյամբ «Բանկային
գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով նախատեսված դեպքերի:
3. Տեղեկٳթյٳնները եւ փաստաթղթերը Հանձնաժողովին տրամադրվٳմ են անվճար՝ հնարավորինս սեղմ
ժամկետٳմ, բայց ոչ ٳշ, քան հարցٳﬓ ստանալٳց հետո՝ տասն օրվա ընթացքٳմ, եթե հարցման ﬔջ այլ ժամկետ
նշված չէ, կամ հարցման հասցեատերը պահանջը կատարել ٳհամար այլ ողջաﬕտ ժամկետ չի առաջարկٳմ, որը չի
կարող գերազանցել 30 օրը։ Կենտրոնական դեպոզիտարիան եւ արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի)
ռեեստրի վարման իրավٳնք ٳնեցող այլ անձինք, ինչպես նաեւ վարկային բյٳրոները տեղեկٳթյٳններն ٳ
փաստաթղթերը տրամադրٳմ են անվճար՝ Հանձնաժողովի կողﬕց յٳրաքանչյٳր հայտարարատ ٳպաշտոնատար
անձի եւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի ներկայացրած հայտարարագրերի թվին հավասար թվով
հարցٳﬓեր ներկայացվել ٳդեպքٳմ:
4. Հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան գործընթացٳմ ապահովվٳմ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների, ինչպես նաեւ սٳյն հոդվածի 2-րդ մասٳմ նշված կազմակերպٳթյٳնների՝ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով մշակված տեղեկատվական բազաների հետ
Հանձնաժողովի տեղեկատվական բազայի փոխգործարկելիٳթյٳնը եւ հայտարարագրման ենթակա տվյալներին
Հանձնաժողովի առցանց հասանելիٳթյٳնը:
5. Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ իր կողﬕց բացահայտման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ պետական կամ
տեղական
ինքնակառավարման
մարﬓից,
պետական
կամ
համայնքային
հիﬓարկից,
պետական
կազմակերպٳթյٳնից
կամ
դրանց
պաշտոնատար
անձանցից
պահանջելٳ
անցկացնել
անվճար
ٳսٳﬓասիրٳթյٳններ, կատարել ٳանվճար փորձաքննٳթյٳններ եւ ներկայացնել ٳդրանց արդյٳնքները։
6. Եթե հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան արդյٳնքٳմ Հանձնաժողովը հանգٳմ է եզրակացٳթյան, որ
հայտարարագիրն օրենքով սահմանված ժամկետٳմ ներկայացված չէ կամ ներկայացված է համապատասխան
պահանջների կամ կարգի խախտմամբ, կամ հայտարարագրված տվյալը սխալ է կամ ոչ ամբողջական, ապա
հարٳցٳմ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարٳյթ:
7. Եթե հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան արդյٳնքٳմ ﬓٳմ են կասկածներ, որ հայտարարատ ٳպաշտոնատար
անձի կամ իր ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի գٳյքի փոփոխٳթյٳնը (գٳյքի ավելացٳմը եւ (կամ)
պարտավորٳթյٳնների նվազٳմը) ողջամտորեն չի հիﬓավորվٳմ օրինական եկամٳտներով, կամ վերջիններիս մոտ
առկա է չհայտարարագրված կամ ոչ ամբողջական հայտարարագրված գٳյք, կամ եկամտի աղբյٳրը օրինական չէ
կամ արժանահավատ չէ, ապա Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ հայտարարատٳից հայցել ٳպարզաբանٳմ կամ
լրացٳցիչ նյٳթեր՝ դրանք ներկայացնել ٳհամար տրամադրելով նվազագٳյնը տասը, իսկ առավելագٳյնը՝ 30 օր
ժամկետ:

8. Ստացված եկամٳտը սٳյն օրենքի իմաստով չի համարվٳմ օրինական, եթե ﬕանվագ ստացվող կամ տրվող
գٳմարը գերազանցٳմ է
2.000.000 Հայաստանի Հանրապետٳթյան դրամը կամ դրան
համարժեք արտարժٳյթը, սակայն հայտարարագիր ներկայացնել ٳպարտականٳթյٳն ٳնեցող անձը դրամական
ﬕջոցներով փոխառٳթյٳն հանձնելը կամ ստանալը, հանձնած կամ ստացած դրամական ﬕջոցներով փոխառٳթյան
դիմաց վճարներ (տոկոսներ կամ այլ հատٳցٳմ) հանձնելը կամ ստանալը, դրամական ﬕջոցներ նվիրատվٳթյٳն
ստանալը, դրամական ﬕջոցներով արտահայտված շահաբաժիններ ստանալը,
ձեռնարկատիրական
գործٳնեٳթյٳնից եկամٳտ ստանալը, գٳյքը օտարելٳց եկամٳտ ստանալը, վարձակալٳթյան դիմաց վճար կամ
այլ հատٳցٳմ ստանալը, քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամٳտ ստանալը, վճարներ ստանալը,
գٳյքային իրավٳնքներից եկամٳտ ստանալը կատարել է կանխիկ ձեւով:
9. Եթե հայտարարատٳն սահմանված ժամկետٳմ չի տրամադրٳմ պարզաբանٳմ կամ լրացٳցիչ նյٳթեր, կամ
դրանք բավարար չեն առկա կասկածները փարատել ٳհամար, ապա Հանձնաժողովը նյٳթերն անհապաղ, բայց ոչ
ٳշ, քան եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկٳմ է գլխավոր դատախազٳթյٳն՝ ընդٳնելով վարٳյթը կասեցնել ٳմասին
որոշٳմ։ Որոշٳﬓ ընդٳնելٳց հետո՝ եռօրյա ժամկետٳմ, որոշման պատճենն ٳղարկվٳմ է հայտարարատٳին, իսկ
եթե վարٳյթը հարٳցվել է դիմٳﬕ հիման վրա՝ դիմողին:
10. Գլխավոր դատախազٳթյٳնը նյٳթերի ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքների վերաբերյալ տեղեկացնٳմ է
Հանձնաժողովին՝ կցելով համապատասխան որոշման պատճենը:

Հոդված 26. Վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքով
նախատեսված վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ վարٳյթը
1. Վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքով նախատեսված
վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ վարٳյթի հետ կապված հարաբերٳթյٳնները կարգավորվٳմ են
Վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքով, ինչպես նաեւ
«Վարչարարٳթյան հիմٳնքների եւ վարչական վարٳյթի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով՝ հաշվի
առնելով սٳյն օրենքով սահմանված առանձնահատկٳթյٳնները:
2. Սٳյն հոդվածով սահմանված վարٳյթ հարٳցել ٳմասին որոշٳմը եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ է
հայտարարատٳին, իսկ եթե վարٳյթը հարٳցվել է դիմٳﬕ հիման վրա՝ նաեւ դիմողին:
3. Հանձնաժողովը Վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքով
նախատեսված վարչական իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ վարٳյթի արդյٳնքٳմ ընդٳնٳմ է որոշٳﬓեր, որոնք
կարող են բողոքարկվել «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների եւ վարչական վարٳյթի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքին համապատասխան` դատական կարգով:
4. Եթե վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարٳյթի ընթացքٳմ Հանձնաժողովը գալիս է այն հետեւٳթյան, որ
կատարված արարքٳմ առկա են հայտարարագիրը դիտավորٳթյամբ չներկայացնել ٳկամ հայտարարագրման
ենթակա տվյալը թաքցնել ٳկամ հայտարարագրٳմ կեղծ տվյալ ներկայացնել ٳառերեւٳյթ հատկանիշներ, ապա
վարٳյթի նյٳթերն անհապաղ, բայց ոչ ٳշ, քան եռօրյա ժամկետٳմ Հանձնաժողոﬖ ٳղարկٳմ է գլխավոր
դատախազٳթյٳն՝ ընդٳնելով վարٳյթը կասեցնել ٳմասին որոշٳմ։ Որոշٳﬓ ընդٳնելٳց հետո՝ եռօրյա ժամկետٳմ,
որոշման պատճենն ٳղարկվٳմ է հայտարարատٳին, իսկ եթե վարٳյթը հարٳցվել է դիմٳﬕ հիման վրա՝ նաեւ
դիմողին:
5. Գլխավոր դատախազٳթյٳնը նյٳթերի ٳսٳﬓասիրٳթյան
Հանձնաժողովին՝ կցելով համապատասխան որոշման պատճենը:

արդյٳնքների

վերաբերյալ

տեղեկացնٳմ

է

6. Քրեական գործի հարٳցٳմը ﬔրժելٳ, գործի վարٳյթը կարճելٳ, քրեական հետապնդٳմը դադարեցնել ٳկամ
քրեական հետապնդٳմ չիրականացնել ٳմասին որոշٳﬓ ստանալ ٳպահից Հանձնաժողովը հնգօրյա ժամկետٳմ
վերսկսٳմ է կասեցված վարٳյթը, իսկ օրինական ٳժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռն ստանալ ٳդեպքٳմ
նٳյն ժամկետٳմ կարճٳմ է վարٳյթը:

Հոդված 27. Անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ սահմանափակٳﬓերի, էթիկայի կանոնների
խախտٳﬓերի եւ իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ վարٳյթները եւ դրանց հարٳցման հիմքերը

1. Վարٳյթ կարող է հարٳցվել՝
1) յٳրաքանչյٳր անձի (անձանց) գրավոր դիմٳﬕ հիման վրա.
2) լրատվաﬕջոցների հրապարակٳﬓերի հիման վրա.
3) Հանձնաժողովի նախաձեռնٳթյամբ՝ հայտարարագրերը վերլٳծելիս կամ օրենքով նախատեսված վարٳյթ
իրականացնելիս առերեւٳյթ խախտٳﬓեր կամ դեպքեր հայտնաբերել ٳդեպքٳմ:
Իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ վարٳյթն օրենքով նախատեսված դեպքերٳմ հարٳցվٳմ է նաեւ
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ներկայացրած գրավոր հայտարարٳթյան հիման վրա:
2. Հանձնաժողովը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողﬕց անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ
սահմանափակٳﬓերի առերեւٳյթ խախտٳﬓերի, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողﬕց
(բացառٳթյամբ պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների) օրենքով սահմանված էթիկայի կանոնների
առերեւٳյթ խախտٳﬓերի կամ իրավիճակային շահերի բախման առերեւٳյթ դեպքերի առկայٳթյան պարագայٳմ
հարٳցٳմ է համապատասխան վարٳյթ:
3. Հանձնաժողովը, հայտարարագրերի վերլٳծٳթյան գործընթացٳմ հայտնաբերելով շահերի բախման առերեւٳյթ
դեպքեր կամ անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի առերեւٳյթ խախտٳﬓեր,
հարٳցٳմ է վարٳյթ:
4. Եթե խախտٳﬓ առնչվٳմ է էթիկայի կանոնի այնպիսի խախտման, որով անﬕջականորեն շոշափվٳմ են կոնկրետ
անձի իրավٳնքները, ապա այդ դեպքٳմ Հանձնաժողովը վարٳյթ կարող է հարٳցել բացառապես շահագրգիռ անձի
դիմٳﬕ հիման վրա կամ սեփական նախաձեռնٳթյամբ այն դեպքերٳմ, երբ հարցն ٳնի հանրային ﬔծ
հետաքրքրٳթյٳն, կամ խախտٳմը կրٳմ է համակարգային բնٳյթ:
5. Լրատվաﬕջոցների հրապարակٳﬓերը կարող են վարٳյթ հարٳցել ٳհիմք հանդիսանալ, եթե պարٳնակٳմ են
կոնկրետ անձի կողﬕց անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ սահմանափակٳﬓերի, էթիկայի կանոնների
խախտٳﬓերի կամ իրավիճակային շահերի բախման դեպքի առերեւٳյթ հատկանիշներ:

Հոդված 28. Դիմٳմը Հանձնաժողով ներկայացնել ٳժամկետը
1. Հանձնաժողովը քննٳթյան է առնٳմ դիմٳմը, եթե այն ներկայացվել է խախտման կամ դեպքի մասին անձին
հայտնի դառնալ ٳպահից հետո` ﬔկ ամսվա ընթացքٳմ, սակայն ոչ ٳշ, քան խախտման կամ դեպքի պահից վեց
ամսվա ընթացքٳմ:

Հոդված 29. Դիմٳﬕն ներկայացվող պահանջները
1. Սٳյն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետٳմ նշված դիմٳմը պետք է պարٳնակի՝
1) դիմողի անٳնը, ազգանٳնը, իրավաբանական անձի դեպքٳմ` դրա լրիվ անվանٳմը, հասցեն (իրավաբանական
անձի գտնվել ٳվայրը).
2) անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի առերեւٳյթ խախտٳմ թٳյլ տված
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կամ էթիկայի կանոնի առերեւٳյթ խախտٳմ թٳյլ տված կամ իրավիճակային
շահերի բախման վիճակٳմ առերեւٳյթ հայտնված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի (բացառٳթյամբ
պատգամավորի, դատավորի եւ դատախազի) անٳնը, ազգանٳնը, որին վերաբերٳմ է դիմٳմը, նրա զբաղեցրած
պաշտոնը, եւ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնը, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձը զբաղեցնٳմ է հանրային ծառայٳթյան պաշտոն.
3) խախտٳմը կամ իրավիճակային շահերի բախման դեպքը.
4) փաստական հանգամանքները, որոնցով ողջամտորեն հիﬓավորվٳմ է առերեւٳյթ խախտٳմը կամ դեպքը,
առկայٳթյան դեպքٳմ՝ այդ հանգամանքների հիﬓավորվածٳթյٳնը հավաստող ապացٳյցները (փաստաթղթեր,
նյٳթեր).

5) դիմٳմով ներկայացվող պահանջը (դիմٳﬕ առարկան).
6) դիմٳմ տալ ٳտարին, աﬕսը եւ ամսաթիվը.
7) դիմողի ստորագրٳթյٳնը, իրավաբանական անձի դեպքٳմ՝ դրա իրավաս ٳպաշտոնատար անձի
ստորագրٳթյٳնը: Եթե դիմٳմը ներկայացվٳմ է ներկայացٳցչի ﬕջոցով, ապա դիմٳﬕն պետք է կցվի նաեւ օրենքով
սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը.
8) դիմٳﬕն կցվող փաստաթղթերի ցանկը:

Հոդված 30. Դիմٳմը վերադարձնելը կամ վարٳյթի հարٳցٳմը ﬔրժելը
1. Դիմٳմը վերադարձնել ٳկամ վարٳյթի հարٳցٳմը ﬔրժել ٳմասին Հանձնաժողոﬖ ընդٳնٳմ է որոշٳմ դիմٳﬓ
ստանալٳց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքٳմ:
2. Հանձնաժողովը որոշٳմ է ընդٳնٳմ դիմٳմը վերադարձնել ٳմասին, եթե չեն պահպանվել սٳյն օրենքի 29-րդ
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները: Դիմողը կարող է որոշٳﬓ ստանալ ٳպահից 48 ժամվա ընթացքٳմ
դիմٳմը համապատասխանեցնել սٳյն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին եւ
ներկայացնել Հանձնաժողով:
3. Հանձնաժողովը ﬔրժٳմ է վարٳյթի հարٳցٳմը, եթե`
1) դիմٳﬕ ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքٳմ պարզվٳմ է, որ առկա չեն վարٳյթ հարٳցել ٳհիմքեր.
2) դիմٳմٳմ բարձրացված հարցերը դٳրս են Հանձնաժողովի իրավասٳթյٳնից.
3) սٳյն օրենքի 27-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքٳմ դիմٳմը ներկայացրել է ոչ շահագրգիռ անձը.
4) նٳյն անձի վերաբերյալ նٳյն հիմքով առկա է Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳն:
4. Սٳյն հոդվածով նախատեսված որոշٳﬓերը եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ են դիմողին:

Հոդված 31. Վարٳյթի հարٳցٳմը եւ դրա հետագա ընթացքը
1. Հանձնաժողովը վարٳյթ հարٳցել ٳմասին որոշٳﬓ ընդٳնٳմ է դիմٳﬓ ստանալٳց հետո՝ հինգ աշխատանքային
օրվա ընթացքٳմ:
2. Վարٳյթ հարٳցել ٳմասին որոշٳմը եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ է դիմողին եւ համապատասխան
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին:
3. Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ դիմողից պահանջել ٳտասնօրյա ժամկետٳմ քննարկվող հարցի առնչٳթյամբ
ներկայացնել լրացٳցիչ նյٳթեր, իսկ սٳյն գլխով նախատեսված համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձից՝ գրավոր պարզաբանٳմ՝ դրան կցելով իր փաստարկների հիﬓավորվածٳթյٳնը հավաստող նյٳթեր:
4. Վարٳյթի շրջանակٳմ Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓից,
պետական կազմակերպٳթյٳններից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից, այլ կազմակերպٳթյٳններից
պահանջել ٳեւ ստանալ ٳՀանձնաժողովٳմ քննարկվող հարցին առնչվող ցանկացած նյٳթ, փաստաթٳղթ կամ
տեղեկٳթյٳն, բացառٳթյամբ բանկային գաղտնիք պարٳնակող տեղեկٳթյٳնների, ինչպես նաեւ իր կողﬕց
բացահայտման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓից,
պետական կամ համայնքային հիﬓարկից, պետական կազմակերպٳթյٳնից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից
պահանջել ٳանցկացնել անվճար ٳսٳﬓասիրٳթյٳններ, կատարել ٳանվճար փորձաքննٳթյٳններ եւ
ներկայացնել ٳդրանց արդյٳնքները։
5. Եթե վարٳյթի ընթացքٳմ Հանձնաժողովը գալիս է այն հետեւٳթյան, որ կատարված արարքը պարٳնակٳմ է
առերեւٳյթ հանցագործٳթյան հատկանիշներ, ապա վարٳյթի նյٳթերն անհապաղ, բայց ոչ ٳշ, քան եռօրյա
ժամկետٳմ ٳղարկٳմ է գլխավոր դատախազٳթյٳն՝ ընդٳնելով վարٳյթը կասեցնել ٳմասին որոշٳմ։ Որոշٳﬓ

ընդٳնելٳց հետո՝ եռօրյա ժամկետٳմ, որոշման պատճենն ٳղարկվٳմ է համապատասխան բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձին, իսկ եթե վարٳյթը հարٳցվել է դիմٳﬕ հիման վրա՝ դիմողին:
6. Գլխավոր դատախազٳթյٳնը նյٳթերի ٳսٳﬓասիրٳթյան
Հանձնաժողովին՝ կցելով համապատասխան որոշման պատճենը:

արդյٳնքների

վերաբերյալ

տեղեկացնٳմ

է

7. Քրեական գործի հարٳցٳմը ﬔրժելٳ, գործի վարٳյթը կարճելٳ, քրեական հետապնդٳմը դադարեցնել ٳկամ
քրեական հետապնդٳմ չիրականացնել ٳմասին որոշٳﬓ ստանալ ٳպահից Հանձնաժողովը հնգօրյա ժամկետٳմ
վերսկսٳմ է կասեցված վարٳյթը, իսկ օրինական ٳժի ﬔջ մտած ﬔղադրական դատավճիռն ստանալ ٳդեպքٳմ
նٳյն ժամկետٳմ կարճٳմ է վարٳյթը:

Հոդված 32. Վարٳյթի ժամկետը
1. Վարٳյթի առավելագٳյն ժամկետը 90 օր է:
2. Վարٳյթի ժամկետը սկսվٳմ է վարٳյթ հարٳցել ٳմասին որոշٳﬓ ընդٳնել ٳօրվանից:

Հոդված 33. Վարٳյթի արդյٳնքٳմ եզրակացٳթյٳն ընդٳնելը
1. Հանձնաժողովը վարٳյթի արդյٳնքٳմ խախտման կամ դեպքի վերաբերյալ ընդٳնٳմ է եզրակացٳթյٳն:
2. Վարٳյթի արդյٳնքٳմ Հանձնաժողոﬖ ընդٳնٳմ է եզրակացٳթյٳն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց
անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի խախտման առկայٳթյան կամ բացակայٳթյան
մասին կամ համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց էթիկայի կանոնների խախտման
առկայٳթյան կամ բացակայٳթյան մասին, իսկ իրավիճակային շահերի բախման դեպքի կապակցٳթյամբ՝ շահերի
բախման իրավիճակի առկայٳթյան կամ բացակայٳթյան մասին:
3. Եզրակացٳթյٳնն ընդٳնել ٳպահից եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ է դիմողին, բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձին եւ նրա վերադասին (առկայٳթյան դեպքٳմ):
4. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց անհամատեղելիٳթյան պահանջների խախտման մասին
եզրակացٳթյٳնը եւ այդ առնչٳթյամբ վարٳյթի բոլոր փաստաթղթերը, նյٳթերը եզրակացٳթյٳնն ընդٳնել ٳպահից
եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց անհամատեղելիٳթյան
պահանջների խախտման հիմքով նրա լիազորٳթյٳնները դադարեցնել ٳհարցը քննարկել( ٳքննել )ٳիրավասٳթյٳն
ٳնեցող մարﬕններ:
Այլ սահմանափակٳﬓերի, էթիկայի կանոնների խախտման կամ շահերի բախման իրավիճակի առկայٳթյան
դեպքٳմ Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳմարﬓին կամ վերադաս անձին առաջարկٳմ է կարգապահական
պատասխանատվٳթյան ենթարկել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին, եթե նրա արարքٳմ առկա չեն
վարչական իրավախախտման կամ հանցագործٳթյան (այդ թվٳմ՝ առերեւٳյթ) հատկանիշներ: Հանձնաժողովը
կարող է առաջարկել նաեւ ձեռնարկել խախտման հետեւանքների կամ իրավիճակի չեզոքացմանն ٳղղված քայլեր:
5. Իրավաս ٳմարﬕնը կամ պաշտոնատար անձը պարտավոր է քննարկել Հանձնաժողովի առաջարկը եւ
արդյٳնքների մասին ողջաﬕտ ժամկետٳմ, բայց ոչ ٳշ, քան եզրակացٳթյٳնն ստանալ ٳպահից 15-օրյա
ժամկետٳմ տեղեկացնել Հանձնաժողովին:
6. Վերադաս չٳնեցող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողﬕց էթիկայի կանոնների խախտման եւ
իրավիճակային շահերի բախման հարցերով Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնները դրանց ընդٳնման պահից եռօրյա
ժամկետٳմ հրապարակվٳմ են Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքٳմ:
Վերադաս չٳնեցող համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի
եզրակացٳթյամբ արձանագրված խախտման կամ իրավիճակային շահերի բախման վերաբերյալ ներկայացնել
հրապարակային պարզաբանٳմ, որը ստացվել ٳպահից եռօրյա ժամկետٳմ հրապարակվٳմ է այն մարﬓի
կայքէջٳմ, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն զբաղեցնٳմ է պաշտոն:

Հոդված 34. Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնների բողոքարկٳմը

1. Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնները (այդ թվٳմ՝ վերանայման վարٳյթի արդյٳնքٳմ ընդٳնված) կարող են
բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքով սահմանված կարգով՝
դրանք փաստի հիմքով վիճարկել ٳվերաբերյալ գործերի վարٳյթի շրջանակٳմ:
2. Վարչական դատարանի՝ Հանձնաժողովի հաստատած փաստերը փոփոխել ٳեւ նոր փաստեր հաստատել ٳմասին
որոշման հիման վրա Հանձնաժողովի կողﬕց իր եզրակացٳթյան վերանայման արդյٳնքٳմ ընդٳնված
եզրակացٳթյٳնը ենթակա չէ բողոքարկման:
3. Պատգամավորների, դատավորների, Բարձրագٳյն դատական խորհրդի ոչ դատավոր անդաﬓերի կողﬕց
անհամատեղելիٳթյան պահանջների եւ այլ սահմանափակٳﬓերի խախտٳﬓերի մասին Հանձնաժողովի
եզրակացٳթյٳնները ենթակա չեն բողոքարկման սٳյն հոդվածի 1-ին եւ 4-րդ մասերով սահմանված կարգով:
4. Հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնները շահագրգիռ անձը (անձինք) կարող է (են) բողոքարկել նաեւ
ընթացակարգային կանոնների խախտման հիմքով՝ դատական կարգով, եթե դրանք էապես սահմանափակել են նրա
(նրանց) իրավٳնքներն  ٳիրավաչափ շահերը:

Հոդված 35. Վերանայման վարٳյթը
1. Հանձնաժողոﬖ անհամատեղելիٳթյան պահանջների եւ այլ սահմանափակٳﬓերի խախտٳﬓերի վերաբերյալ
համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնը վերանայٳմ է այն հանրային ծառայողի
դիմٳﬕ հիման վրա, որի վերաբերյալ ընդٳնվել է եզրակացٳթյٳնը:

Հոդված 36. Դիմٳմ ներկայացնել ٳհիմքերը
1. Հանրային ծառայողն անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ սահմանափակٳﬓերի խախտٳﬓերի վերաբերյալ
եզրակացٳթյան վերանայման դիմٳմ (այսٳհետ՝ վերանայման դիմٳմ) կարող է ներկայացնել, եթե իր կարծիքով՝
1) համապատասխան
իրականٳթյանը, կամ

մարﬓի

էթիկայի

հանձնաժողովի

հաստատած

փաստը

չի

համապատասխանٳմ

2) անհամատեղելիٳթյան կամ այլ սահմանափակման վերաբերյալ դրٳյթը սխալ է ﬔկնաբանվել, կամ
3) անհամատեղելիٳթյան կամ այլ սահմանափակման վերաբերյալ դրٳյթի ﬔկնաբանٳթյٳնը հակասٳմ է
Հանձնաժողովի՝ նախկինٳմ դրան տրված ﬔկնաբանٳթյանը:

Հոդված 37. Վերանայման դիմٳմը եւ այն ներկայացնել ٳժամկետները
1. Վերանայման դիմٳմը ներկայացվٳմ է գրավոր: Դիմٳմٳմ պետք է նշվեն՝
1) հանրային ծառայողի անٳնը, ազգանٳնը, հասցեն, զբաղեցրած պաշտոնը.
2) տվյալներ այն պետական մարﬓի վերաբերյալ, որի էթիկայի հանձնաժողովի կողﬕց ընդٳնվել է եզրակացٳթյٳնը.
3) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնը.
4) հիﬓավորٳﬓեր սٳյն օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի առկայٳթյան մասին.
5) դիմٳմով ներկայացվող պահանջը.
6) դիմողի ստորագրٳթյٳնը:
Եթե դիմٳմը ներկայացվٳմ է ներկայացٳցչի ﬕջոցով, ապա պետք է ներկայացվի նաեւ օրենքով սահմանված
կարգով տրված լիազորագիրը:
Դիմٳﬕն կցվٳմ են սٳյն օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի առկայٳթյٳնը հավաստող նյٳթեր:
2. Վերանայման դիմٳմը կարող է ներկայացվել անհամատեղելիٳթյան պահանջների, այլ սահմանափակٳﬓերի
խախտٳﬓերի վերաբերյալ համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնն ստանալ ٳպահից

եռօրյա ժամկետٳմ:

Հոդված 38. Վերանայման դիմٳﬕ նախնական քննٳթյٳնը
1. Հանձնաժողովը դիմٳﬓ ստանալ ٳպահից եռօրյա ժամկետٳմ որոշٳմ է ընդٳնٳմ դիմٳմը վերադարձնել ٳկամ
դիմٳﬓ առանց քննٳթյան թողնել ٳկամ դիմٳﬕ հիման վրա վերանայման վարٳյթ հարٳցել ٳմասին:
Հանձնաժողովը վարٳյթ հարٳցելٳց հետո՝ ﬔկօրյա ժամկետٳմ, համապատասխան մարﬓի էթիկայի
հանձնաժողովին ծանٳցٳմ է դրա մասին: Վերանայման վարٳյթ հարٳցելը կասեցնٳմ է համապատասխան մարﬓի
էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնից բխող գործողٳթյٳնների կատարٳմը:
2. Հանձնաժողովը որոշٳմ է ընդٳնٳմ դիմٳմը վերադարձնել ٳմասին, եթե չեն պահպանվել սٳյն օրենքի 37-րդ
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները:
Դիմողը կարող է որոշٳﬓ ստանալ ٳպահից 48 ժամվա ընթացքٳմ դիմٳմը համապատասխանեցնել սٳյն օրենքի
37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին եւ ներկայացնել Հանձնաժողով:
3. Հանձնաժողովը որոշٳմ է ընդٳնٳմ դիմٳﬓ առանց քննٳթյան թողնել ٳմասին, եթե՝
1) չի պահպանվել դիմٳմը ներկայացնելٳ՝ սٳյն օրենքով սահմանված ժամկետը, եւ ժամկետը բաց թողնելը հարգելի
չի համարվել.
2) դիմٳﬕ քննٳթյٳնը դٳրս է Հանձնաժողովի իրավասٳթյٳնից.
3) դիմٳմը ներկայացրել է այդ իրավٳնքը չٳնեցող անձը:
4. Հանձնաժողովը որոշٳմ է ընդٳնٳմ եզրակացٳթյան վերանայման վարٳյթ հարٳցել ٳմասին, եթե բացակայٳմ
են դիմٳմը վերադարձնել ٳկամ դիմٳﬓ առանց քննٳթյան թողնելٳ՝ սٳյն հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերով
նախատեսված հիմքերը:
5. Դիմٳմը վերադարձնել ٳկամ դիմٳﬓ առանց քննٳթյան թողնել ٳմասին որոշման պատճենը Հանձնաժողովը ոչ
ٳշ, քան այդ որոշٳﬓ ընդٳնելٳն հաջորդող օրն ٳղարկٳմ է հանրային ծառայողին:

Հոդված 39. Վերանայման վարٳյթի ընթացքը
1. Հանձնաժողովը սٳյն օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված կարգով եզրակացٳթյան վերանայման վարٳյթ
հարٳցել ٳմասին որոշٳմ ընդٳնելٳց հետո՝ ﬔկօրյա ժամկետٳմ, հանրային ծառայողին եւ համապատասխան
մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովին պատշաճ ձեւով ծանٳցٳմ է հարٳցված վարٳյթի մասին:
2. Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ հանրային ծառայողից պահանջել ٳիր սահմանած ժամկետٳմ ներկայացնել իրեն
հայտնի ամբողջ տեղեկատվٳթյٳնը, իր մոտ առկա փաստաթղթերը եւ այլ նյٳթեր, որոնց ﬕջոցով հնարավոր է
պարզել դիմٳմٳմ նշված հիմքերի առկայٳթյٳնը:
3. Սٳյն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով հիﬓավորٳﬓեր չներկայացնել ٳդեպքٳմ Հանձնաժողովը
շարٳնակٳմ է վարٳյթը` սٳյն օրենքին համապատասխան:
4. Հանձնաժողոﬖ իրավաս ٳէ համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովից, իսկ անհրաժեշտٳթյան
դեպքٳմ նաեւ այլ մարﬕններից
պահանջել ٳքննարկվող հարցի առնչٳթյամբ առկա բոլոր փաստաթղթերը,
նյٳթերը, եզրակացٳթյան հիմքٳմ դրված փաստարկների հիﬓավորվածٳթյٳնը հավաստող կամ հերքող այլ
ապացٳյցներ (առկայٳթյան դեպքٳմ), ինչպես նաեւ ներկայացնել ٳպարզաբանٳﬓեր, որոնք պետք է
Հանձնաժողով ներկայացվեն երկօրյա ժամկետٳմ: Դրանք սահմանված ժամկետٳմ չներկայացվել ٳդեպքٳմ
Հանձնաժողովը շարٳնակٳմ է դիմٳﬕ քննٳթյٳնը:

Հոդված 40. Վերանայման վարٳյթի արդյٳնքٳմ ընդٳնվող եզրակացٳթյٳնները
1. Վերանայման վարٳյթ հարٳցել ٳմասին որոշման ընդٳնման պահից 15-օրյա ժամկետٳմ եզրակացٳթյան
վերանայման արդյٳնքներով Հանձնաժողովը՝

1) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը եւ եզրակացٳթյٳնը թողնٳմ է
անփոփոխ.
2) համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը թողնٳմ է անփոփոխ եւ ընդٳնٳմ
եզրակացٳթյٳն.
3) փոփոխٳմ է համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողովի հաստատած փաստերը, հաստատٳմ նոր
փաստեր եւ ընդٳնٳմ եզրակացٳթյٳն:
2. Եզրակացٳթյան պատճենը դրա ընդٳնման պահից ոչ ٳշ, քան եռօրյա ժամկետٳմ ٳղարկվٳմ է հանրային
ծառայողին եւ համապատասխան մարﬓի էթիկայի հանձնաժողով:

Հոդված 41. Ազդարարման վարٳյթը
1. Հանձնաժողոﬖ իրականացնٳմ է ազդարարման վարٳյթ, որի հետ կապված հարաբերٳթյٳնները կարգավորվٳմ
են «Ազդարարման համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով:

Հոդված 42. Եզրափակիչ եւ անցٳմային դրٳյթներ
1. Սٳյն օրենքն ٳժի ﬔջ է մտնٳմ Ազգային ժողովի կողﬕց Հանձնաժողովի առնվազն
նշանակվելٳց հետո:

երեք անդաﬓերի

2. Սٳյն օրենքի 9-15-րդ հոդվածներն ٳժի ﬔջ են մտնٳմ 2018 թվականի ապրիլի 10-ից:
3. Սٳյն օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված մրցٳյթն առաջին անգամ անցկացվٳմ է սٳյն օրենքն ٳժի ﬔջ
մտնելٳց հետո՝ 45 օրվա ընթացքٳմ։
4. Ազգային ժողովը Հանձնաժողովի առաջին կազﬕ երեք անդաﬓերի նշանակٳմ է վեց, իսկ երկ ٳանդաﬓերի` չորս
տարի ժամկետով` հիմք ընդٳնելով յٳրաքանչյٳր թեկնածٳի համար Խորհրդի ներկայացրած պաշտոնավարման
ժամկետները։
5. Հանձնաժողովի կազմավորման պահից ٳժը կորցրած ճանաչել «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքի 8-րդ գլٳխը, բացառٳթյամբ 38-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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