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Հոդված 1. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան 1985 թվականի

դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսٳհետ՝ Օրենսգիրք) 37-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 7-րդ

մասով.

«7. Սٳյն օրենսգրքի 169.28-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ գործերով

վարչական տٳյժը կարող է նշանակվել իրավախախտٳմը հայտնաբերվելٳց հետո` երկٳ ամսվա ընթացքٳմ, սակայն

ոչ ٳշ, քան իրավախախտٳմը կատարվելٳց հետո` մեկ տարվա ընթացքٳմ:»:

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 41.5-րդ հոդվածով.

«Հոդված 41.5. Ազդարարի կողմից ներկայացված կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ

էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳմների կամ

հայտարարագրման հետ կապված խախտման կամ հանրային շահերին ٳղղված այլ վնասի կամ դրանց

սպառնալիքի վերաբերյալ տեղեկٳթյٳնների հաղորդٳմը չհաշվառելը, դրա հիման վրա հիմքերի առկայٳթյան

դեպքٳմ վարٳյթ չհարٳցելը, հարٳցված վարٳյթի գաղտնիٳթյٳնը չապահովելը, ազդարարին

պարզաբանٳմներ, փաստաթղթեր եւ դիմٳմներ ներկայացնելٳ հնարավորٳթյٳն չընձեռելը, ազդարարի

պահանջով վարٳյթի ընթացքի եւ ձեռնարկված միջոցների մասին տեղեկٳթյٳններ չտրամադրելը, հաղորդման

իսկٳթյٳնն ստٳգելٳ, ազդարարին վնասակար գործողٳթյٳններից պաշտպանելٳ, ինչպես նաեւ վնասակար

գործողٳթյٳնների եւ դրանց հետեւանքների վերացման նպատակով միջոցներ չձեռնարկելը

1. Ազդարարի կողմից ներկայացված կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ

անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳմների կամ հայտարարագրման հետ կապված

խախտման կամ հանրային շահերին ٳղղված այլ վնասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ տեղեկٳթյٳնների

հաղորդٳմը չհաշվառելը, դրա հիման վրա հիմքերի առկայٳթյան դեպքٳմ վարٳյթ չհարٳցելը, հարٳցված վարٳյթի

գաղտնիٳթյٳնը չապահովելը, ազդարարին պարզաբանٳմներ, փաստաթղթեր եւ դիմٳմներ ներկայացնելٳ

հնարավորٳթյٳն չընձեռելը, ազդարարի պահանջով վարٳյթի ընթացքի եւ ձեռնարկված միջոցների մասին

տեղեկٳթյٳններ չտրամադրելը, հաղորդման իսկٳթյٳնն ստٳգելٳ, ազդարարին վնասակար գործողٳթյٳններից

պաշտպանելٳ, ինչպես նաեւ վնասակար գործողٳթյٳնների եւ դրանց հետեւանքների վերացման նպատակով

միջոցներ չձեռնարկելը, եթե տվյալ արարքը չի պարٳնակٳմ հանցագործٳթյան հատկանիշներ՝

առաջացնٳմ են տٳգանքի նշանակٳմ` սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի հարյٳրապատիկից

երկٳհարյٳրապատիկի չափով:

2. Ազդարարի անձնական տվյալները մշակելٳ ընթացքٳմ գաղտնիٳթյٳնը չապահովելը, եթե տվյալ արարքը չի

պարٳնակٳմ հանցագործٳթյան հատկանիշներ՝

առաջացնٳմ է տٳգանքի նշանակٳմ` սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի երեքհարյٳրապատիկից

չորսհարյٳրապատիկի չափով:»:

Հոդված 3. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ169.28-րդ հոդվածով.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5849&lang=arm&enc=utf8


«Հոդված 169.28. Հայտարարագրերը Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով

սահմանված ժամկետներٳմ չներկայացնելը կամ հայտարարագրերի լրացման նկատմամբ ներկայացվող

պահանջների կամ ներկայացման կարգի խախտմամբ ներկայացնելը կամ հայտարարագրերٳմ անզգٳշٳթյամբ

սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելը

1. Հայտարարատٳ պաշտոնատար անձի, ինչպես նաեւ նրա ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձի կողմից (սٳյն

հոդվածٳմ այսٳհետ՝ հայտարարատٳներ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքով նախատեսված հայտարարագրերը (սٳյն հոդվածٳմ այսٳհետ՝ հայտարարագրեր) Բարձրաստիճան

պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքով սահմանված ժամկետներٳմ չներկայացնելը`

առաջացնٳմ է նախազգٳշացٳմ:

2. Սٳյն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական տٳյժի կիրառٳմից հետո՝ 30 օրվա ընթացքٳմ,

հայտարարատٳի կողմից հայտարարագիրը չներկայացնելը՝

առաջացնٳմ է տٳգանքի նշանակٳմ՝ սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի երկٳհարյٳրապատիկի չափով:

3. Հայտարարատٳի կողմից հայտարարագիրը՝ դրա լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջների կամ

ներկայացման կարգի խախտմամբ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնելը՝

առաջացնٳմ է նախազգٳշացٳմ:

4. Սٳյն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված վարչական տٳյժի կիրառٳմից հետո՝ 30 օրվա ընթացքٳմ,

հայտարարատٳի կողմից հայտարարագիրը՝ դրա լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին կամ

ներկայացման կարգին համապատասխան չներկայացնելը՝

առաջացնٳմ է տٳգանքի նշանակٳմ՝ սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի երկٳհարյٳրապատիկի չափով:

5. Հայտարարատٳի կողմից հայտարարագրٳմ անզգٳշٳթյամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելը՝

առաջացնٳմ է տٳգանքի նշանակٳմ՝ սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի երկٳհարյٳրապատիկից

չորսհարյٳրապատիկի չափով:»։

Հոդված 4. Oրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 206.14-րդ հոդվածով.

«Հոդված 206.14. Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳնները կամ

պահանջվող նյٳթերը չտրամադրելը

1. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ այլ կազմակերպٳթյٳնների պաշտոնատար

անձանց կողմից Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին սահմանված ժամկետٳմ պահանջվող նյٳթերը,

փաստաթղթերը կամ այլ տեղեկٳթյٳններ չտրամադրելը, բացառٳթյամբ բանկային գաղտնիք պարٳնակող

տեղեկٳթյٳնների, քննարկվող հարցի ٳսٳմնասիրման ընթացքٳմ բացահայտման ենթակա հանգամանքների

վերաբերյալ անվճար ٳսٳմնասիրٳթյٳններ չանցկացնելը եւ անվճար փորձաքննٳթյٳններ չկատարելը եւ դրանց

արդյٳնքները չներկայացնելը՝

առաջացնٳմ են տٳգանքի նշանակٳմ՝ սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի քսանապատիկից հիսնապատիկի

չափով:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը՝

1) «40.6 - 40.14,» թվերից հետո լրացնել «41.5,» թվով.

2) «206.13» թվից հետո լրացնել «, 206.14» թվով:

Հոդված 6. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 244.17-րդ հոդվածով.



«Հոդված 244.17. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը

1. Սٳյն օրենսգրքի 169.28-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ գործերը

քննٳմ եւ վարչական տٳյժեր է նշանակٳմ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը:»։

Հոդված 7. Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 1-ին մասٳմ՝

1) 3-րդ կետը «172.3» թվից առաջ լրացնել «, 41.5» թվով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 13-րդ կետով.

«13) սٳյն օրենսգրքի 206.14-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ գործերով՝

Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը:»:

Հոդված 8. Անցٳմային դրٳյթներ

1. Սٳյն օրենքի 1-ին, 3-րդ, 6-րդ հոդվածներն ٳժի մեջ են մտնٳմ 2017 թվականի հٳլիսի 1-ից:

2. Սٳյն օրենքի 2-րդ հոդվածը, 5-րդ հոդվածի 1-ին կետը,7-րդ հոդվածի 1-ին կետն ٳժի մեջ են մտնٳմ 2018 թվականի

հٳնվարի 1-ից:

3. Սٳյն օրենքի 4-րդ հոդվածը, 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետն ٳժի մեջ են մտնٳմ 2018

թվականի ապրիլի 10-ից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28.06.2017
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