
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին»  

ՀՀ օրենք 

 

 

 Հոդված 9. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի կառավարման 
լիազորությունները 

  
1. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանադրական մարմինները կամ 

պաշտոնատար անձը՝ 
1) հաստատում է պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի, ինչպես նաև 

գրասենյակի կանոնադրությունը և կատարում կանոնադրության փոփոխություններ, եթե օրենքով 
այլ բան նախատեսված չէ. 

2) հաստատում է պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի, ինչպես նաև 
գրասենյակի կառուցվածքը և սահմանված կարգով կատարում կառուցվածքային 
փոփոխություններ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

3) օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված գործունեության ոլորտին, 
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` սահմանում է պետական մարմնի և ենթակա 
պետական մարմնի գործունեության հիմնական ուղղությունները. 

4) իրականացնում է պետական մարմնի և ենթակա պետական մարմնի գործունեության 
վերահսկողությունը. 

5) լսում է պետական մարմնի և ենթակա պետական մարմնի գործունեության մասին 
հաշվետվությունները, քննում է գործունեության ստուգման արդյունքները. 

6) վերահսկողություն է իրականացնում պետական մարմնին և ենթակա պետական մարմնին 
ամրացված կամ օգտագործման հանձնված պետական սեփականության պահպանության 
նկատմամբ. 

7) հաստատում է տարեկան հաշվեկշիռը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված լիազորությունները համապատասխանաբար 

իրականացնում են՝ 
1) Հանրապետության նախագահը՝ իր աշխատակազմի համար. 
2) վարչապետը՝ Կառավարության ենթակա պետական մարմինների և մարզպետների 

աշխատակազմերի, վարչապետին ենթակա պետական մարմինների և իր աշխատակազմի 
համար. 

3) Ազգային ժողովի նախագահը՝ Ազգային ժողովի աշխատակազմի համար, եթե օրենքով այլ 
բան նախատեսված չէ. 

4) Սահմանադրական դատարանի նախագահը՝ Սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմի համար, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

5) նախարարը՝ նախարարության ենթակա պետական մարմինների համար. 
6) Մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ իր աշխատակազմի համար. 
7) Բարձրագույն դատական խորհուրդը՝ դատական դեպարտամենտի համար. 
8) գլխավոր դատախազը՝ դատախազության համար. 
9) քննչական կոմիտեի նախագահը՝ քննչական կոմիտեի համար. 
10) հատուկ քննչական ծառայության պետը՝ հատուկ քննչական ծառայության համար: 
3. Նախարարության համար սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով 

նախատեսված լիազորություններն իրականացնում է վարչապետը, իսկ սույն հոդվածի 1-
ին մասիError! Hyperlink reference not valid. 3-րդ, 6-րդև 7-րդմասերովնախատեսվածլիազորությունները՝նախարարը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված լիազորություններն իրականացնում են 
ինքնավար և անկախ պետական մարմինները: 

5. Պետական մարմին, ենթակա պետական մարմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը որոշում 
էԿառավարությունը: Կառավարությունը որոշում է նաև հանձնվող գույքի օգտագործման և 
տիրապետման կարգը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 
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Հոդված 19. Մարզպետի աշխատակազմումկառավարչական 
իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները 

  

1. Մարզպետի աշխատակազմումկառավարչական իրավահարաբերությունները 
կարգավորվում են սույն օրենքով ենթակա պետական մարմնի համար սահմանված 
պահանջներին համապատասխան: 

2. Մարզպետի աշխատակազմի անվանումը ներառում է համապատասխան մարզի 
անվանումը և մարզպետի աշխատակազմ բառերը։ 

  

Հոդված 21. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի կառուցվածքային 
փոփոխությունը 

  
1. Պետական մարմնի կառուցվածքային փոփոխությունն իրականացվում է կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների միաձուլման, միացման, առանձնացման, բաժանման, 
վերակազմավորման կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման 
եղանակներով: 

2. Կառուցվածքային փոփոխություն իրականացվում է համապատասխանաբար պետական 
մարմնի կանոնադրության փոփոխությամբ պայմանավորված գործառույթների փոփոխության 
դեպքում: 

3. Կառուցվածքային փոփոխություն կարող է իրականացվել նաև աշխատանքների 
փորձարարական կազմակերպման համար: Աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման 
համար կառուցվածքային ստորաբաժանման կարգավիճակի համար աշխատանքների 
փորձարարական կազմակերպման ծրագրով կարող են նախատեսվել կառուցվածքի՝ սույն 
օրենքով սահմանված չափանիշներից տարբերվող այլ չափանիշներ: 

4. Պետական մարմնի, ինչպես նաև կառուցվածքային ստորաբաժանման կամ գրասենյակի 
անվանումներն առանց կառուցվածքային փոփոխություն իրականացնելու կարող են փոփոխվել, 
որն աշխատանքային հարաբերությունների դադարման հիմք չէ: 

5. Ենթակա պետական մարմնի, մարզպետի աշխատակազմիկառուցվածքային 
փոփոխությունն իրականացվում է սույն հոդվածի 1-4-րդ մասերով սահմանված կարգով: 

6. Վերադաս մարմնի փոփոխության դեպքում աշխատանքային հարաբերությունները չեն 
դադարում, բացառությամբ հանրային պաշտոններ զբաղեցնող պաշտոնատար անձանց: 

7. Գրասենյակի կառուցվածքային փոփոխությունը և անվանափոխությունն իրականացվում 
են սույն հոդվածի 1-4-րդ մասերով սահմանված կարգով: 

 

 

Հոդված 22. Պետական մարմնի վերակազմակերպումը 
  
1. Պետական մարմինը վերակազմակերպվում` միաձուլվում, միացվում, բաժանվում, 

առանձնացվում, վերակազմավորվում է օրենքով, իսկ տեսչական մարմինների դեպքում՝ 
Կառավարության որոշմամբ: 

2. Պետական մարմինը, բացառությամբ միացման ձևով վերակազմակերպման դեպքի, 
վերակազմակերպված է համարվում նոր ստեղծված պետական մարմնի (մարմինների) 
կանոնադրությունն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

3. Պետական մարմինն այլ պետական մարմնի հետ միացման ձևով վերակազմակերպվելիս 
նրանք համարվում են վերակազմակերպված՝ միացած պետական մարմնի գործունեությունը 
դադարելու վերաբերյալ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

4. Բացառությամբ առանձնացման և միացման դեպքերի, վերակազմակերպված պետական 
մարմնի կանոնադրությունն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցնում են նախկին պետական 
մարմինների կանոնադրությունները: 

Deleted: Մարզպետարանում 

Deleted: Մարզպետարանում 
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5. Վերակազմակերպման արդյունքով պետական մարմնի գործունեությունը դադարած է 
համարվում նույն պահից, իսկ նրա իրավունքներն ու պարտավորությունները փոխանցվում են 
այլ պետական մարմնի՝ վերակազմակերպման մասին իրավական ակտին համապատասխան: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված կանոնակարգումները տարածվում են նաև ենթակա 
պետական մարմինների և մարզպետների աշխատակազմերի վրա: 

 

Հոդված 23. Պետական մարմնի գործունեության դադարումը 
  
1. Պետական մարմնի գործունեությունը դադարում է այն իրավական ակտով, որի համաձայն 

ստեղծվել է պետական մարմինը: 
2. Բացառությամբ վերակազմակերպման դեպքերի, պետական մարմնի գործունեությունը 

դադարեցված է համարվում դրա դադարեցման մասին իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց 
հետո: 

3. Գործունեությունը դադարեցրած պետական մարմնի քաղաքացիաիրավական 
իրավունքները, պարտականությունները և ամրացված գույքը փոխանցվում են Հայաստանի 
Հանրապետությանը` ի դեմս Կառավարության: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված կանոնակարգումները տարածվում են նաև ենթակա 
պետական մարմինների և մարզպետների աշխատակազմերիվրա: 

 

 

Հոդված 25. Իրավահաջորդության դրույթներ 
  
1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո աշխատակազմի ղեկավարները սույն օրենքի ուժով 

համարվում են գլխավոր քարտուղարներ՝ առանց պաշտոններից ազատման, բացառությամբ 
«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
աշխատակազմի ղեկավարների: 

2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` հինգ ամսվա ընթացքում, պետական մարմինների 
կանոնադրությունները համապատասխանեցվում են սույն օրենքի պահանջներին և հաշվառվում: 

3. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` հինգ ամսվա ընթացքում, գրասենյակների 
կանոնադրությունները համապատասխանեցվում են սույն օրենքի պահանջներին: 

4. Պետական մարմինը համապատասխանաբար համարվում է պետական կառավարչական 
հիմնարկի գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքների և պարտավորությունների մասով 
իրավահաջորդ: 

5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով կառավարչական հիմնարկներին 
վերապահված գործառույթները, այդ թվում` գանձապետական համակարգի, գնումների և 
ֆինանսատնտեսական և այլ գույքային իրավահարաբերություններում, իրականացնում են 
համապատասխան պետական մարմինը, ենթակա պետական մարմինը, մարզպետի 
աշխատակազմը, եթե օրենքով այն վերապահված չէ այլ մարմնի: 

6. Հաշվառման հետ հաշվառումից հանվում է նաև համապատասխան պետական 
կառավարչական հիմնարկը: 

7. Պետական մարմինը հաշվառելը և պետական կառավարչական հիմնարկի հաշվառումից 
հանելը պաշտոններից ազատման հիմք չեն, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
 

Deleted: մարզպետարանների 

Deleted: մարզպետարանների 

Deleted: մարզպետարանը


