
 

 

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱ 

 

Փորձագիտական կարծիք և առաջարկություններ «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  վերաբերյալ 

 

2020 թվականի հունվարի 24-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը իրավական 

ակտերի հրապարակման միասնական www.e-draft.am կայքէջում հանրային քննարկման է 

ներկայացրել «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և 

հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենքի նախագծերը։  

«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(հետագա տեքստում՝ Նախագիծ) հիմնավորման համաձայն՝ կոռուպցիոն 

հանցագործությունների քննության կենտրոնացվածության և արդյունավետության 

ապահովման համար առաջարկվում է ստեղծել նոր, մասնագիտացված, անկախության 

երաշխիքներով օժտված հակակոռուպցիոն քննչական մարմին՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտե 

(հետագա տեքստում՝ Կոմիտե), որը կիրականացնի ուսումնասիրություններ, օժտված կլինի 

կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման համար անհրաժեշտ գործիքակազմով:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ Նախագծի մշակումը նախատեսված է եղել ՀՀ 

կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների 

միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»  N 1332-Ն որոշման (հետագա տեքստում` 

Ռազմավարություն)  N 2 հավելվածի 2-րդ միջոցառմամբ:  Այդ առնչությամբ հայտնում ենք, որ 

դեռևս 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ և 

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան Ռազմավարության նախագծի 

վերաբերյալ ներկայացված «Կարծիք, դիրքորոշում և առաջարկություններում»1, 

անդրադառնալով հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի, ներառյալ՝ 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեին առնչվող կարգավորումներին,  ներկայացրել էր  ընդհանուր 

չափանիշներ, որոնք առավել նպատակահարմար էր կիրառել հակակոռուպցիոն 

ինստիտուցիոնալ համակարգի մաս կազմող մարմինների, այդ թվում՝ Հակակոռուպցիոն 

                                                            
1 ԻՀԱ-ի կողմից ներկայացված  «Կարծիք, դիրքորոշում և առաջարկություններին» կարող եք ծանոթանալ 

հետևյալ հղմամբ՝https://armla.am/44519.html : 



կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական հիմքեր և նախադրյալներ ստեղծելու 

ժամանակ:  

Ուստի, նախքան Նախագծի առանձին կարգավորումներին անդրադառնալը,   կաևոր ենք 

համարում արձանագրել, որ հանրային քննարկման ներկայացված Նախագծում մեր կողմից 

ներկայացված ընդհանուր չափանիշներից չեն պահպանվել հետևյալները. 

1. Նախագծով երաշխավորված չէ Կոմիտեի փաստացի անկախությունը:  Կոռուպցիայի դեմ 

ինստիտուցիոնալ պայքարի արդյունավետությունը պահանջում է, որ այդ պայքարը 

ընթանա իրավունքի գերակայության միջավայրում և ապահովված լինի կայուն 

սահմանադրաիրավական հիմքով:  Ըստ Նախագծի, Կոմիտեն չի դասվում 

Սահմանադրությամբ նախատեսված անկախ մարմինների շարքին, այսինքն 

սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում չի երաշխավորվում այդ 

մարմինների անկախությունը, ինչպես նաև այն չի դասվում Սահմանադրությամբ 

նախատեսված ինքնավար մարմինների շարքին: Կոմիտեն համարվելու է որպես օրենքով 

ստեղծված քննչական մարմին, որին անկախության երաշխիքներ տրվելու են միմիայն 

օրենսդրական կարգավորումների մակարդակում: Այսինքն, հակակոռուպցիոն մարմնի 

անկախության շրջանակների որոշումն ուղղակիորեն թողնվում է այդ պահի գործող 

քաղաքական իշխանության հայեցողությանը, քանի որ ունենում ենք այդ մարմնի 

անկախության շրջանակները նեղացնելու առավել պարզեցված և հեշտ ընթացակարգ: 

Ավելին, Նախագծում անկախությունը նախատեսված է միայն որպես գործունեության 

սկզբունք, մինչդեռ հարկ է նկատի ունենալ, որ Նախագծում առկա մի շարք 

կարգավորումների համադրությունը վկայում է, որ տրվող անկախության երաշխիքները 

բավարար չեն, որպեսզի Կոմիտեն գործի անկախ և այդ կարգավորումներն իրենց մեջ 

Կոմիտեի գործունեությանը հնարավոր քաղաքական ազդեցությամբ ներազդելու և 

միջամտելու ռիսկեր են պարունակում: 

2. Նախագծով, Կոմիտեն, որպես հակակոռուպցիոն մարմին, ինտեգրված չէ զսպիչների և 

հակակշիռների համակարգում՝ ժողովրդավարական կառավարում ապահովելու համար: 

Այսինքն, Նախագծով լիովին պահպանված չեն Ջակարտայի սկզբունքներից ներքին և 

արտաքին հաշվետվողականությանը, հանրային հաղորդակցությունը և 

ներգրավվածությունը վերաբերող սկզբունքները։ Օրինակ, Նախագծով Կոմիտեն չունի 

մասնագիտացված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից 

վերահսկողություն իրականացնելու ռեալ մեխանիզմ` հասարակական 

վերաhսկողության իրականացման խորհուրդ: Անհրաժեշտ է ստեղծել հակակոռուպցիոն 

և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական փորձառություն 



ունեցող հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած խորհուրդ, որը 

վերահսկողություն կիրականացնի Կոմիտեի գործունեության նկատմամբ: Անհրաժեշտ է 

օրենսդրական մակարդակում ամրագրել 4 մակարդակի վերահսկողություն. 

խորհրդարանական, հանրային, դատախազական, «դատական» («դատական» 

վերահսկողություն եզրույթը պայմանական է և նկատի ունենք, որ Կոմիտեի կողմից 

դատարան ուղարկված քրեական գործերը քննության են առնվելու հակակոռուպցիոն 

դատարանի կողմից, և կայացված դատավճիռը կծառայի որպես «վերահսկողության» 

գործիք՝ գնահատելու մարմնի իրավապահ գործառույթի իրականացումը)։ Ընդ որում, 

խորհրդարանական վերահսկողություն ասելով նկատի ունենք խորհրդարանում 

հաշվետվության ներկայացում և հարցուպատասխանի անցկացում, ինչը, իրապես 

հնարավորություն կտա ունենալ Կոմիտեի գործունեության իրական պատկերը՝ 

ներառյալ այն հիմնական խնդիրները որոնք կարող են առաջանալ։  

 

Նախագծի առանձին կարգավորումների վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալը. 

3. Նախագծի 5-րդ հոդվածով թվարկվում են Կոմիտեի գործունեության հիմնական 

սկզբունքները, որոնց մեջ, ի թիվս այլ սկզբունքների, նշում է, որ Կոմիտեի 

գործունեությունը հիմնվում է մարդասիրության սկզբունքի վրա, ինչը կարծում ենք 

ենթակա է բացառման սկզբունքների շարքից` հաշվի առնելով նաև իրավունքի 

զարգացման միտումները։ Նախևառաջ, հարկ է ընդգծել, որ այս սկզբունքը կրում է խիստ 

վերացական բնույթ, ներկայումս գործող օրենսդրության մեջ այն ներառվել է 

խորհրդային ժամանակաշրջանի մոդելային օրենսգրքերից, և ներկայումս 

շրջանառության մեջ գտնվող նոր` քրեաիրավական ոլորտը կանոնակարգող 

օրենսգրքերը հրաժարվում են այդ սկզբունքից, քանի որ մարդասիրության կոնկրետ 

դրսևորումներն արտահայտված են օրենսդրի կողմից քրեաիրավական կոնկրետ 

կառուցակարգերով նախատեսված խրախուսական տարաբնույթ նորմերում։ 

Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ Նախագծի 6-րդ հոդվածը, որի վերտառության մեջ, ի 

թիվս այլնի, ներառված է նաև մարդասիրությունը, չի պարունակում դրա դրսևորման 

հասկացութային ձևը` ուղղված Կոմիտեի ծառայողի կողմից իր լիազորություններն 

իրականացնելիս այն պահպանելուն։ Ավելին, հաշվի առնելով Սահմանադրության 3-րդ, 

5-րդ և 6-րդ հոդվածների կարգավորումները, Նախագծի 6-րդ հոդվածի 

կարգավորումները սահմանելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

4. Նախագծի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեի գործունեության 

սկզբունքներից է անկախությունը  և քաղաքական չեզոքությունը, 6-րդ հոդվածի 1-ին 



մասի համաձայն՝ Կոմիտեի ծառայողն իր լիազորություններն իրականացնելիս 

ենթարկվում է միայն օրենքին, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեն իր 

լիազորություններն իրականացնելիս, ինչպես նաև իր կառուցվածքին,  աշխատանքների 

կազմակերպման կարգին վերաբերող որոշումներն ընդունելիս անկախ է և ենթարկվում է 

միայն օրենքին, նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Կոմիտեի ծառայողն իր 

լիազորություններն իրականացնում է ինքնուրույն՝ հիմնվելով օրենքների և ներքին 

համոզմունքի վրա: Թվում է, թե վերոնշյալ կարգավորումները, Կոմիտեին տրվող 

անկախության այն հիմնական և բավարար երաշխիքներն են, որոնք կբացառեն Կոմիտեի 

գործունեությանը ցանկացած ձևի  միջամտությունն ու կերաշխավորեն գործունեության 

անկախությունը, բայց Նախագծի 20-րդ հոդվածի կարգավորումները հակառակն են 

ապացուցում: Այսպես, Նախագծի 21-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահի 

պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվում է մրցութային խորհուրդ, 

որը իրավասու է ընտրելու Կոմիտեի Նախագահի թեկնածուի, ով Նախագծի 20-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն պետք է նշանակվի ՀՀ վարչապետի կողմից: Այսինքն, ՀՀ 

վարչապետին իրավասություն է տրվում իր հայեցողությամբ Կոմիտեի նախագահի 

մրցութային հիմունքներով ընտրած թեկնածուներից մեկին ընտրել Կոմիտեի նախագահ: 

Նմանատիպ կարգավորումների առկայությունը հակասում է Ջակարտայի 

սկզբունքներին, որոնց համաձայն՝ հակակոռուպցիոն անկախ մարմինների 

ղեկավարները պետք է  նշանակվեն մի գործընթացի միջոցով, որն ապահովում է նրա 

ապաքաղաքական դիրքորոշումը, անկողմնակալությունը, չեզոքությունը, բարեխղճություն 

ու իրավասությունը: ՀՀ վարչապետին հնարավորություն է տրվում քաղաքականապես 

չեզոք թեկնածուների փոխարեն Կոմիտեի նախագահ նշանակելու իշխանությունների 

համար ցանկալի թեկնածուի՝ մեծացնելով Կոմիտեի գործունեության վրա քաղաքական 

ազդեցություն ունենալու ռիսկերը: Բացի այդ՝ Նախագիծը նաև չի անդրադարձել այն 

հարցին, թե ի՞նչ է կատարվելու, երբ ՀՀ վարչապետը շարունակաբար չնշանակի 

մրցութային խորհրդի կողմից առաջադրված թեկնածուներին: Այդ առնչությամբ, մի 

կողմից հաշվի առնելով այն, որ Կոմիտեի նախագահը չի կարող ընտրվել Ազգային 

ժողովի կողմից, քանի որ Կոմիտեն չի համարվում անկախ սահմանադրական մարմին, 

ինչպես նաև, ըստ ներկայացված Նախագծի այն նաև չի համարվում ինքնավար մարմին, 

մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով, որ ՀՀ վարչապետի կողմից Կոմիտեի նախագահի 

նշանակումն իր մեջ քաղաքական ազդեցության ռիսկեր է պարունակում, որը չի բխում 

միջազգային, այդ թվում՝ Ջակարտայի սկզբունքներից, գտնում ենք, որ մրցութային 



խորհրդի որոշմամբ առավելագույն  ձայներ հավաքած թեկնածուն պետք է նշանակվի 

Կոմիտեի նախագահ: 

5. Նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեն հանրությանը տեղեկացնում է 

իր գործունեության մասին՝ ապահովելով նախաքննության գաղտնիությունը, ինչպես 

նաև պետական և օրենքով պաշտպանվող այլ գաղտնիքների պահպանությունը, իսկ 2-րդ 

մասի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահը յուրաքանչյուր տարի` մինչև հունվարի 31-

ը, Կառավարություն և Ազգային ժողով է ներկայացնում նախորդ տարվա գործունեության 

մասին գրավոր հաղորդում, ինչպես նաև նույն ժամկետում հրապարակում է  իր 

գործունեության մասին տեղեկատվություն: Նշված կարգավորումների առնչությամբ  

գտնում ենք, որ եթե Կոմիտեն տարեկան հաղորդում է ներկայացնելու Ազգային ժողովին 

և այդ հաղորդումը Ազգային ժողովում քննարկվելու է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ 

օրենք» սահմանադրական օրենքի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով, 

այսինքն այդ հաղորդման քննարկման ընթացքում այն ներկայացնողին ԱԺ 

պատգամավորները կարողանալու են հարցեր տալ, ապա Կառավարության անդամներին 

նույնպես պետք է իրավունք վերապահել Կառավարության նիստում Կոմիտեի տարեկան 

հաղորդումը ներկայացնողին ուղղել իրենց հարցերը: Բացի այդ, Ջակարտայի 

սկզբունքներին համապատասխան Կոմիտեի ներքին և արտաքին 

հաշվետվողականությունը, հանրային հաղորդակցությունը, ներգրավվածությունն 

ապահովելու համար, առաջարկում ենք, որպեսզի Կոմիտեն հաղորդում ներկայացնի 

նաև հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած խորհրդին և խորհրդի 

անդամներին նույնպես հարցեր տալու իրավունք վերապահվի: 

6. Նախագծի 9-րդ հոդվածը վերաբերում է Կոմիտեի ֆինանսական ինքնուրույնությանը, 

որի համաձայն՝ Կոմիտեի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեով 

նախատեսված միջոցների հաշվին: Կոմիտեն իր բնականոն գործունեության 

ապահովման համար չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 

նախատեսվում է Կոմիտեի տվյալ տարվա պետական բյուջեով Կոմիտեի ծառայողների 

և Կոմիտեի դեպարտամենտում ծառայողների աշխատավարձի միասնական ֆոնդի 

երկու տոկոսին հավասար պահուստային ֆոնդ, որից հատկացումները կատարվում 

են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի որոշմամբ: Հաշվի առնելով, որ Կոմիտեի 

ծառայողները Նախագծի կարգավորումների համաձայն ստանալու են համեմատաբար 

բարձր աշխատավարձեր, ինչն էլ ենթադրում է, որ Կոմիտեի պահուստային ֆոնդի 

գումարի չափը փոքր չի լինելու, գտնում ենք, որ Կոմիտեի Նախագահը չպետք է իր 

միանձնյա որոշմամբ կարողանա հատկացումներ կատարել պահուստային ֆոնդից և 



առաջարկում ենք, որպեսզի Նախագծով նախատեսվի, որ նախքան պահուստային 

ֆոնդից հատկացումներ կատարելը, դրանց չափը պետք է համաձայնեցվի Կոմիտեի 

գործունեությունը վերահսկող հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած 

խորհրդի անդամների հետ: 

7. Նախագծի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետի համաձայն` Կոմիտեի նախագահն 

իրավասու է համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով պարբերաբար 

իրականացնել Կոմիտեի ծառայողների առաքինության ստուգում, այդ թվում՝ 

պրովոկացիոն եղանակներով։ Նշված դրույթը Նախագծով նախատեսվել է միջազգային 

փորձի հաշվառմամբ, սակայն կարծում ենք, որ Հայաստանում դրա արդյունավետ 

կիրառման համար անհրաժեշտ էր նախ խորքային վերլուծություն իրականացնել և 

ուսումնասիրել հայաստանյան իրավապահ մարմինների պրակտիկան: Նման 

կարգավորումը ընդունելի լինել չի կարող ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ 

գործառութային առումներով և  լրջապես կարող է վտանգել կոմիտեի ծառայողների 

անկախությունը, որպես քննիչ հանդես եկող դատավարության մասնակցի 

դատավարական ինքնուրույնությունը` երաշխավորված ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով։  Անհրաժեշտ է Նախագծով համապատասխան 

կազմակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր սահմանել, հակառակ 

պարագայում, Կոմիտեի նախագահի կողմից այդ իրավասությունից օգտվելը կարող է 

դառնալ «գործիք» իր համար «ոչ ցանկալի» ծառայողներին աշխատանքից հեռացնելու 

համար։ Բացի այդ, հարց է առաջանում, թե նման եղանակով Կոմիտեի նախագահի 

առաքինության ստուգումը ո՞վ է իրականացնելու և ինչպե՞ս է վերահսկվելու այդ 

գործընթացը: 

8. Նախագծի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահն ունի երկու 

տեղակալ՝ հակակոռուպցիոն և օպերատիվ-հետախուզական հարցերով, որոնց 

Նախագծի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահի 

առաջարկությամբ նշանակում է վարչապետը։ Նախ անդրադառնալով Կոմիտեի 

նախագահի տեղակալներին իր առաջարկությամբ ՀՀ վարչապետի կողմից նշանակելու 

կարգավորումներին, հարկ ենք համարում նշել, որ Ջակարտայի սկզբունքների 

համաձայն՝ հակակոռուպցիոն մարմիններն իրենք պետք է լիազորություն ունենան 

հավաքագրելու և հեռացնելու իրենց անձնակազմի անդամներին, հետևաբար ՀՀ 

վարչապետի կողմից Կոմիտեի նախագահի տեղակալների նշանակումն ինքնին 

քաղաքական ազդեցության ռիսկեր կարող է իր մեջ պարունակել: Հետևաբար, 

առաջարկում ենք, որ Կոմիտեի նախագահի տեղակալներին պաշտոնի նշանակի և 



պաշտոնից ազատի Կոմիտեի նախագահը: Բացի այդ, հաշվի առնելով Նախագծի 4-րդ 

հոդվածով սահմանված Կոմիտեի լիազորությունները, առաջարկում ենք Նախագծի 13-

րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված «հակակոռուպցիոն հարցերով տեղակալ» 

ձևակերպումը փոխարինել «կոռուպցիոն հանցագործությունների հետաքննության և 

նախաքննություն հարցերով» ձևակերպմամբ: 

9. Նախագծի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Կարգապահական հանձնաժողովը 

բաղկացած է 7 անդամից, որի կազմում ընդգրկվում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

նախագահի տեղակալներից մեկը՝ կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, հակակոռուպցիոն 

կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 ծառայող և երեք իրավաբան-գիտնական` 

կոմիտեի նախագահի որոշմամբ: Առաջարկում ենք, որ կարգապահական 

հանձնաժողովում ընդգրկվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալներից 

մեկը՝ կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի՝ 

վիճակահանությամբ ընտրվող 2 ծառայող, մրցութային կարգով ընտրված 2 իրավաբան 

գիտնական և երկու մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների    

մասնագիտության իրավաբան ներկայացուցիչներ:  

10. Միևնույն ժամանակ, առաջարկում ենք  9-րդ առաջարկով ներկայացված համանման 

կարգավորումներ սահմանել նաև Նախագծի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, որպեսզի 

Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով 

ձևավորված 7 հոգիանոց մրցութային հանձնաժողովի կազմում լինեն 2 իրավաբան 

գիտնական, 2 մասնագիտական հասարակական կազմակերպության իրավաբան 

ներկայացուցիչներ և 3 պետական ծառայողներ: Իրավաբան-գիտնականների և 

մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները 

հանձնաժողովի կազմում պետք է ներգրավվեն մրցութային կարգով: 

11. Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ նույն հոդվածի 3-րդ մասում նշվում է, որ 

կարգապահական հանձնաժողովի անդամը չի  կարող միաժամանակ լինել 

որակավորման հանձնաժողովի անդամ, իսկ Նախագծի 36-րդ հոդվածի 14-րդ մասում 

անդրադարձ է կատարվում որակավորման հանձնաժողովի իրավասություններին, 

մինչդեռ որակավորման հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ կարգավորումներ 

չկան, ուստի առաջարկում ենք Նախագծով համանման կարգավորումներ սահմանել 

նաև որակավորման հանձնաժողովի վերաբերյալ:                                                                                            

12. Նախագծի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ Կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու 

սահմանային տարիք է համարվում 60 տարեկանը, որի լրանալուց հետո Կոմիտեի 

նախագահը կարող է մինչև 5 տարի ժամկետով երկարաձգել ծառայության ժամկետը: 



Միևնույն ժամանակ Կոմիտեի նախագահի և նախագահի տեղակալի պաշտոնի 

սահմանային տարիքը համարվում է 65 տարեկանը: Տվյալ համատեքստում 

չպարզաբանված է մնում այն հարցը, թե ի՞նչ հիմնավորմամբ և ի՞նչ չափորոշիչներ 

հաշվի առնելով է  Կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիքը սահմանվել 

60 տարեկանը2, և Կոմիտեի Նախագահին հայեցողական լիազորություն տրվել 

կամայականորեն երկարաձգելու կամ չերկարաձգելու նշյալ ժամկետը: Առաջարկում ենք 

թե՛ Կոմիտեի նախագահի, թե՛ Կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար 

սահմանել նույն չափորոշիչները և ձեռնպահ մնալ Կոմիտեի նախագահին ավելորդ 

հայեցողական լիազորություններ տալուց: 

13. Նախագծի 18-րդ հոդվածում նախատեսված` Կոմիտեում պաշտոնի նշանակվելու 

պայմանները, համասեռ չեն։ Մասնավորապես, ըստ առաջադրված պայմանների` 

Կոմիտեի նախագահի, նախագահի տեղակալի պաշտոնին հավակնելու համար, ի թիվս 

այլի, հաշվառվում է նաև քրեական մասնագիտացմամբ դատավորի, ֆինանսաբանկային 

գործունեություն իրականացնող մարմնի, քրեական գործերով ներկայացուցչություն 

իրականացնող փաստաբանի կամ հակակոռուպցիոն ոլորտում քաղաքականության 

մշակման փորձառությունը։ Մինչդեռ, մնացած պաշտոնների` հակակոռուպցիոն 

կոմիտեի վարչության պետի, պետի տեղակալի, բաժնի պետի դեպքում այդ 

մասնագիտական փորձառությունները հաշվի չեն առնվում:  

14. Նախագծի 19-րդ հոդվածով սահմանված է Կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթին վերաբերող կանոնակարգումներ: Ըստ այդմ, նախատեսվում է, որ 

մրցութային հանձնաժողովը մրցույթն անցկացնում է փաստաթղթերի 

ուսումնասիրության, հարցազրույցի, բարեվարքության ստուգման և արդյունքների 

ստուգման փուլերով, սակայն որպես առանձին փուլ չի նախատեսվում մրցույթի 

ընթացքում գիտելիքների ստուգման գրավոր (թեստային) փուլ: Այդ առնչությամբ, հաշվի 

առնելով այն, որ Կոմիտեի ծառայողները համարվում են հանրային ծառայողներ և նրանց 

վրա  տարածվում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի մի շարք դրույթներ, ինչպես 

նաև այն հանգամանքը, որ Կոմիտեի դեպարտամենտում ծառայության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվելու են «Քաղաքացիական ծառայության մասին»  

օրենքով, որով նախատեսված է գրավոր (թեստային) փուլի անցկացում, ուստի 

առաջարկում ենք Կոմիտեում ծառայության անցնելու համար անցկացվող մրցույթում 

                                                            
2 Ի դեպ  նման տարիքային սահման է նախատեսված նաև «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասում և «Քննչական կոմիտեի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ 

մասերում մասերում, ինչը նույնպես գտնում ենք, որ ենթակա է վերանայման: 



գրավոր (թեստային) փուլի անցկացումը նույնպես պարտադիր դարձնել: Համանման 

կարգավորումներ նախատեսվել նաև Կոմիտեի նախագահի մրցույթի համար։ 

15. Նախագծի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահին նշանակում է 

վարչապետը՝ 8 տարի ժամկետով: Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման մեջ որևէ 

փաստարկ չի նշվում, թե ինչով է պայմանավորված Կոմիտեի նախագահի 

պաշտոնավարման ութամյա ժամկետի ընտրությունը: Միևնույն ժամանակ, հաշվի 

առնելով, որ Նախագիծն ունի մի շարք համանման դրույթներ «Հատուկ քննչական 

ծառայության մասին» և «Քննչական կոմիտեի մասին» օրենքների հետ, հետևաբար, հարց 

է առաջանում, թե ի՞նչ հիմնավորմամբ է հենց  պաշտոնավարման ժամկետի ընտրության 

հարցում տարբերակված մոտեցում որդեգրվել և նախապատվություն չի տրվել 

քննչական մյուս մարմինների ղեկավարների համար սահմանված են պաշտոնավարման 

ավելի կարճ՝ վեցամյա ժամկետին: Ավելին, պետք է նշենք, որ անգամ սահմանադրական 

կարգավորումների մակարդակում անկախ սահմանադրական մարմինների 

ղեկավարների, այդ թվում ՀՀ գլխավոր դատախազի, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի, պաշտոնավարման ժամկետի հարցում նախապատվություն է տրվել  

վեցամյա ժամկետին: 

16. Նախագծի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Կոմիտեի նախագահի պաշտոնում 

թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի կազմը 

ձևավորվում է Կառավարության, Ազգային ժողովի, Բարձրագույն դատական խորհրդի, 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի և քաղաքացիական հասարակության կողմից 

առաջադրած մեկական թեկնածուներից, իսկ նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի ներգրավման կարգը հաստատում է 

Կառավարությունը: Նշվածի առնչությամբ առաջարկում ենք, որպեսզի հստակ նշվի, որ 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի ընտրությունը կատարվում է 

մրցութային հիմունքներով, որի անցկացման կարգը հաստատում է Կառավարությունը: 

Բացի այդ, առաջարկում ենք, որ մրցութային խորհրդի կազմում թեկնածու առաջադրելու 

իրավունք ունենան միայն մասնագիտական քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունները: 

17. Նախագծի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ մրցութային խորհուրդը համարվում է 

ձևավորված դրանում առնվազն երեք անդամի ներգրավումից հետո: Առաջարկում ենք, 

որպեսզի մրցութային խորհրդի ձևավորման համար պահանջվող նվազագույն երեք 

անդամների կազմում պարտադիր ներգրավված լինեն մարդու իրավունքների 



պաշտպանի և  մասնագիտական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչը, 

որից հետո միայն այն կհամարվի ձևավորված: 

18. Նախագծի 21-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ մրցութային խորհուրդը 

հարցազրույցի փուլի ավարտից հետո՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 

կողմից խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունն ստանալու պահից  մեկօրյա 

ժամկետում բաց քվեարկության արդյունքում ընտրում է ներկայացվող պահանջներին 

առավելագույնս համապատասխանող մրցույթում հաղթող ճանաչված առնվազն  երկու  

մասնակից՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մրցույթին մասնակցելու հայտ է 

ներկայացրել մեկ թեկնածու: Այդ առնչությամբ, հաշվի առնելով, որ վերոգրյալում մենք 

անդրադարձել ենք Նախագծով՝ Կոմիտեի նախագահի նշանակման առնչվող ռիսկային 

կարգավորումներին և առաջարկել ենք, որպեսզի մրցութային խորհրդի որոշմամբ 

առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուն միանգամից նշանակվի Կոմիտեի 

նախագահ, հետևաբար նաև առաջարկում ենք, որպեսզի մրցութային խորհուրդը 

մրցույթում հաղթող ճանաչի առավելագույն միավոր հավաքած մեկ թեկնածուի, իսկ 

միավորների հավասարության դեպքում անցկացնել մրցույթի հաջորդ փուլ: 

19. Նախագծի 21-րդ հոդվածի 11-ի մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ մրցութային խորհուրդը 

հարցազրույցի փուլի ավարտից հետո՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 

կողմից խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունն ստանալու պահից  մեկօրյա 

ժամկետում բաց քվեարկության արդյունքում ընտրում է ներկայացվող պահանջներին 

առավելագույնս համապատասխանող մրցույթում հաղթող ճանաչված առնվազն  երկու  

մասնակից՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մրցույթին մասնակցելու հայտ է 

ներկայացրել մեկ թեկնածու: Որոշակի վերապահումներ են առկա նաև հիշյալ 

կարգավորման վերաբերյալ, մասնավորապես, թե ինչպե՞ս են Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովի անդամները իրականացնելու Կոմիտեի ծառայողների 

բարեվարքության ստուգում, այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովի առաջին կազմը 

նշանակվել է առանց բարեվարքության ստուգման թեսթն անցնելու։  

 

 


