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Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 
  
1. Սույն օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային 

ծառայության սկզբունքները, հանրային ծառայության անցնելու պահանջները, 
հանրային պաշտոնների դասակարգումը, հանրային ծառայողի հիմնական 
իրավունքները և պարտականությունները, սոցիալական երաշխիքները, 
պաշտոնների առանձնահատկությունները, բարեվարքության համակարգը, 
կարգավորվում են գույքի, եկամուտների և շահերի  գույքի, եկամուտների, շահերի և 
ծախսերի հայտարարագրման հետ կապված հարաբերությունները: 
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Հոդված 34. Գույքի, եկամուտների և շահերի և ծախսերի հայտարարագրման 
պարտականությունը 

  
1. Սույն օրենքի իմաստով՝ հայտարարատու պաշտոնատար անձինք են 

պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, համայնքների ղեկավարների, նրանց 
տեղակալների, աշխատակազմի քարտուղարների, 15 000 և ավելի բնակչություն 
ունեցող համայնքների ավագանու անդամների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների  պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
Երևան համայնքի աշխատակազմի քարտուղարի, Երևան համայնքի ավագանու 
անդամների, քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ 
ենթախմբերի պաշտոն զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության 
գլխավոր քարտուղարը, զինվորական ծառայության բարձրագույն 
հրամանատարական և բարձրագույն սպայական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, 
հարկային, մաքսային ծառայությունների բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ 
զբաղեցնող անձինք ոստիկանության, քրեակատարողական և դատական ակտերի 
հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք: 

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ պետական 
հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց), համայնքների ղեկավարների, նրանց 
տեղակալների աշխատակազմի քարտուղարների, 15 000 և ավելի բնակչություն 
ունեցող համայնքների ավագանու անդամների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
Երևան համայնքի աշխատակազմի քարտուղարը, Երևան համայնքի ավագանու 
անդամները սույն օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման 



հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի, եկամուտների, և շահերի  և ծախսերի 
հայտարարագիր: 

3. Պետական հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, քաղաքացիական 
ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը, 
զինվորական ծառայության բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն 
սպայական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, հարկային, մաքսային 
ծառայությունների բարձրագույն և գլխավոր  պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, 
ոստիկանության, քրեակատարողական և դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող անձինք 
սույն օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 
են ներկայացնում գույքի ,և եկամուտների և ծախսերի հայտարարագիր: 

4. Հայտարարատու պաշտոնատար անձինք ներկայացնում են պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան 
հայտարարագրեր։ 

4.1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձինք պաշտոնեական 
պարտականությունները ստանձնելիս ծախսերի հայտարարագիր չեն ներկայացնում: 

5. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամները 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական պարտականություններն 
ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան հայտարարագրերում 
ներկայացնում են իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ: Եթե սույն 
օրենքով սահմանված ժամկետում ընտանիքի անդամները չեն ներկայացնում իրենց 
գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ, ապա համարվում են 
հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ ներկայացրած 
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամները հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու 
հայտարարագրում  ներկայացնում են իրենց գույքի և եկամուտների, իսկ 
դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան հայտարարագրերում՝ գույքի, եկամուտների 
և ծախսերի վերաբերյալ տվյալներ: 

5.1. «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով 
սահմանված դեպքերում անձինք մեկամսյա ժամկետում Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտների 
իրավիճակային հայտարարագիր: «Հայտարարատու պաշտոնատար անձը 
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով սահմանված 
դեպքում պաշտոնեական պարտականությունների դադարեցումից հետո 2 տարվա 
ընթացքում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացնում գույքի և 
եկամուտների իրավիճակային հայտարարագիր: Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովի պահանջով իրավիճակային հայտարարագիր չներկայացրած անձը 
համարվում է հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ 
ներկայացրած: 

5.2. Իրավիճակային հայտարարագրի վրա տարածվում են հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնի ստանձնման հայտարարագրի բովանդակության և 
ներկայացման կարգի համար սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր կանոնները: 
Իրավիճակային հայտարարագրի ձևը սահմանում է Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովը:  



Իրավիճակային հայտարարագրի վրա տարածվում են հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնի ստանձնման հայտարարագրի բովանդակության և 
ներկայացման կարգի համար սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր կանոնները՝ 
բացառությամբ սույն մասով նախատեսված դեպքերի։ Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի պահանջով իրավիճակային հայտարարագրում 
ներառվում են հայտարարագրման ենթակա գործարքին նախորդող տարվա կամ 
իրավիճակային հայտարարագիր պահանջելու որոշման ընդունմանը նախորդող՝ 
2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի գույքի եւ 
եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ։ Իրավիճակային հայտարարագիրը ենթակա չէ 
հրապարակման: Իրավիճակային հայտարարագրի ձևը սահմանում է Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովը: 

5.3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի՝ իրավիճակային 
հայտարարագիր ներկայացնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել 
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով 
սահմանված կանոններով: 

6. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերը 
ներկայացվում են պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, 
դադարեցնելու օրվա դրությամբ: Տարեկան հայտարարագիրը ներկայացվում է 
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից` տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 
ընկած ժամանակահատվածի համար: 

7. Հայտարարատու պաշտոնատար անձն իր հայտարարագրում լրացնում է նաև 
իր ընտանիքի անչափահաս անդամների, ինչպես նաև իր խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող անձի գույքի ,և եկամուտների և ծախսերի 
վերաբերյալ իրեն հայտնի տվյալները և պատասխանատու է դրանց իսկության 
համար: 

8. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի չափահաս անդամները 
համարվում են հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ և 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի հայտարարագրում լրացնում են իրենց 
գույքի ,և եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տվյալները, պատասխանատու են 
դրանց իսկության համար: 

9. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամներն (ընտանիքի 
կազմի մեջ մտնող անձինք) են նրա ամուսինը, անչափահաս զավակը (այդ թվում՝ 
որդեգրված), հայտարարատու պաշտոնատար անձի խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող անձը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ 
համատեղ բնակվող յուրաքանչյուր չափահաս անձ: 

10. Սույն օրենքի իմաստով՝ համատեղ բնակվող է համարվում պաշտոնն 
ստանձնելու կամ դադարեցնելու օրվան նախորդող կամ հայտարարագրման 
տարվա ընթացքում 183 և ավելի օր հայտարարատուի հետ բնակվող անձը: 

11. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, նրա ընտանիքի անդամի, ինչպես 
նաև սույն հոդվածի 5.1-ին կետով սահմանված դեպքերում հայտարարագրերը սույն 
օրենքի և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից սահմանված 
պահանջների, կարգի և ժամկետների պահպանմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով չներկայացնելն առաջացնում է օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվություն: 



12. Հայտարարագրի ներկայացման փաստի ուժով հայտարարատու 
պաշտոնատար անձը և նրա ընտանիքի անդամը Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով տալիս են հաշվետու ժամանակահատվածի համար իրենց վարկային 
պատմությանը և արժեթղթերի, այդ թվում՝ դրանցով կատարված գործարքների 
վերաբերյալ տեղեկություններին ծանոթանալու համաձայնություն: 

13. Հայտարարագրի ձևանմուշը սահմանում է Կառավարությունը՝ Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկությամբ: 

 

Հոդված 36. Հայտարարագրման ժամկետները և հայտարարագրում 
փոփոխություն կատարելը 

  
1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձինք պաշտոնեական 

պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերը 
պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու օրերին 
հաջորդող 30 օրվա ընթացքում ներկայացնում են Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով: Նշված անձինք պաշտոնավարման ընթացքում տարեկան 
հայտարարագրերը ներկայացնում են մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա 
մայիսի 31-ը։ 

2. Եթե հայտարարատու պաշտոնատար անձն իր լիազորությունների 
դադարումից (դադարեցումից) հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, նշանակվում (ընտրվում) 
է սույն օրենքին համապատասխան հայտարարագրման պարտականություն 
նախատեսող պաշտոնում, ապա նա պաշտոնեական պարտականությունները 
դադարեցնելու և ստանձնելու հայտարարագիր չի ներկայացնում: Սույն դրույթը 
կիրառելի չէ, եթե հայտարարատու պաշտոնատար անձը սույն օրենքին 
համապատասխան պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու 
հայտարարագիր երբևէ չի ներկայացրել: Այդ դեպքում հայտարարատու 
պաշտոնատար անձը ներկայացնում է պաշտոնեական պարտականություններն 
ստանձնելու հայտարարագիր: 

3. Եթե հայտարարատու պաշտոնատար անձը պաշտոնեական 
պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիրը ներկայացնելուց հետո 
մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը նշանակվում (ընտրվում) է սույն օրենքին 
համապատասխան հայտարարագրման պարտականություն նախատեսող 
պաշտոնում, ապա նա պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու 
հայտարարագիր չի ներկայացնում: 

 

Հոդված 37. Հայտարարագրում փոփոխություն կատարելը 
  
1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձը, նրա ընտանիքի անդամը հանձնված և 

չհրապարակված հայտարարագրում իրենց հայտնաբերած 
անհամապատասխանությունը կարող են հայտարարագրում ուղղում անելու միջոցով 
վերացնել հայտարարագիրը հանձնելուց հետո քառօրյա ժամկետում: 
Հայտարարատու պաշտոնատար անձը, նրա ընտանիքի անդամը հանձնված և 



հրապարակված հայտարարագրում իրենց հայտնաբերած 
անհամապատասխանությունը վերացնելու նպատակով կարող են դիմել 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով: Հանձնաժողովը մերժում է դիմումը, 
եթե դրանում նշված տվյալի անհամապատասխանությունն այլ կերպ բացահայտված 
է: Դիմումը բավարարվելու դեպքում հայտարարագրում 
անհամապատասխանությունը վերացնելու ժամկետը չի կարող գերազանցել յոթ 
աշխատանքային օրը: Փոփոխված տվյալով հայտարարագիրը նշված ժամկետում 
չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը հիմք է ընդունում սկզբնապես 
ներկայացված հայտարարագիրը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դիմումի հիման վրա 
անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում վերացնելու դեպքում 
հանձնաժողովը վարույթ չի հարուցում: 

3. Հայտարարագրում փոփոխություն է կատարվում նաև այն դեպքում, երբ 
վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթի արդյունքով 
հանձնաժողովը հայտարարագրում արձանագրում է տվյալների 
անհամապատասխանություն, որը վերացնելու համար տրամադրվում է եռօրյա 
ժամկետ: 

 
Հոդված 40. Գույքի հայտարարագրի բովանդակությունը 

  
1. Հայտարարագիրը ներառում է հայտարարատուին սեփականության 

իրավունքով պատկանող` 
1) անշարժ գույքը՝ հողամասը, ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտը, 

անտառը, բազմամյա տնկին, շենքը, շինությունը, հողին ամրակայված այլ գույքը. 
2) տրանսպորտի միջոցը՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը, անիվավոր, 

թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենան կամ մեխանիզմը, օդային, ջրային 
փոխադրամիջոցը: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների շարքին են դասվում 
այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց շարժիչների աշխատանքային ծավալը 
գերազանցում է 50 խոր. սմ-ը, իսկ առավելագույն արագությունը գերազանցում է 50 
կմ/ժ-ը, ինչպես նաև տարբեր բեռնատարողությամբ կցորդները կամ 
կիսակցորդները. 

3) արժեթուղթը (պարտատոմսը, չեկը, մուրհակը, բաժնետոմսը և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթը, 
բացառությամբ բանկային վկայագրի) և (կամ) այլ ներդրումը հավաստող 
փաստաթուղթը (բաժնեմասը, փայաբաժինը). 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառությունը (այդ թվում՝ բանկային ավանդը). 
5) սույն մասի 1-4-րդ կետերում չնշված` ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք 

արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող ցանկացած գույք (այսուհետ՝ թանկարժեք 
գույք). 

6) դրամական միջոցները (այդ թվում՝ բանկում ունեցած)։ 
1. Հայտարարագիրը ներառում է հայտարարատուին սեփականության 

իրավունքով պատկանող` 
1) անշարժ գույքը՝ հողամասը, ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտը, 

անտառը, բազմամյա տնկին, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքը, շինությունը, հողին 
ամրակայված այլ գույքը. 



2) տրանսպորտի միջոցը՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը, անիվավոր, 
թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենան կամ մեխանիզմը, օդային, ջրային, 
երկաթուղային փոխադրամիջոցը: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների 
շարքին են դասվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց շարժիչների 
աշխատանքային ծավալը գերազանցում է 50 խոր. սմ-ը, կամ առավելագույն 
արագությունը գերազանցում է 50 կմ/ժ-ը, ինչպես նաև տարբեր 
բեռնատարողությամբ կցորդները կամ կիսակցորդները. 

3) բաժնային արժեթղթեր, այլ ներդրումը հավաստող փաստաթղթերը 
(բաժնետոմսը, բաժնեմասը, փայաբաժինը), ինչպես նաեւ պարտքային արժեթղթերը 
(պարտատոմսը, չեկը, մուրհակը և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթը, բացառությամբ բանկային 
վկայագրի). 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառությունը.  
5) բանկային ավանդը. 
6) սույն մասի 1-5-րդ կետերում չնշված` չորս միլիոն դրամ (դրան համարժեք 

արտարժույթ) կամ ավելի բարձր արժեք ունեցող ցանկացած գույք (այսուհետ՝ 
թանկարժեք գույք). 

7)դրամական միջոցները (այդ թվում՝ բանկում ունեցած): 
 

1.1. Հայտարարագրում (բացառությամբ պաշտոնեական 
պարտականությունների ստանձնման հայտարարագրի)  ներառվում է նաև 
հայտարարատուի կողմից փաստացի տիրապետվող գույքը։  

1.2. Սույն օրենքի իմաստով փաստացի տիրապետվող գույք է համարվում 
հայտարարատուին սեփականության իրավունքով չպատկանող, բայց  վերջինիս 
կողմից վերահսկվող սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գույքը կամ 
հաշվետու ժամանակահատվածում 90 և ավելի օր փաստացի տիրապետվող կամ 
օգտագործվող (անկախ նշված իրավունքների պետական գրանցումից) անշարժ 
գույքը, տրանսպորտի միջոցը (բացառությամբ աշխատանքային (ծառայողական) 
հարաբերությունների արդյունքում անձի տիրապետմանը հանձնված անշարժ 
գույքի, տրանսպորտի միջոցի)  թանկարժեք գույքը: Գույքը համարվում է 
հայտարարատուի կողմից վերահսկվող, եթե ձեռք է բերվել հայտարարատուի 
օգտին կամ հաշվին կամ գույքից փաստացի օգուտ է ստանում կամ գույքը 
փաստացի տնօրինում է հայտարարատուն։».  
2. Սույն հոդվածում նշված հայտարարագրման ենթակա գույքի գինը (արժեքը) կամ 
արտարժույթով եկամուտը որոշելիս արտարժույթի համարժեքը հաշվարկվում է` 
ելնելով գործարքի օրվա համար Կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային 
շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից, իսկ բնամթերքով իրականացրած 
գործարքի գինը (արժեքը)՝ ելնելով բնամթերային (ոչ դրամական) եկամուտը կամ 
գույքը հայտարարագրում արտացոլելու կարգով որոշվող գնից (արժեքից)։ 

3. Գույքը հայտարարագրելիս նշվում են՝ 
1) անշարժ գույքի դեպքում՝ անշարժ գույքի տեսակը, գտնվելու վայրի հասցեն, 

գույքի հաշվառման համարը, գույքի մակերեսը, սեփականության տեսակը 
(անձնական կամ ընդհանուր), ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում՝ 
հայտարարատու համասեփականատիրոջ բաժինը, գույքը ձեռք բերելու տարին և 
եղանակը. 



2) տրանսպորտի միջոցի դեպքում՝ տրանսպորտի տեսակը, մակնիշը, սերիան, 
թողարկման տարին, նույնականացման համարը, ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

3) արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման դեպքում՝ արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման 
տեսակը, գինը (արժեքը), ձեռք բերելու տարին, ընկերության անվանումը, 
բաժնեմասնակցության տոկոսը. 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառության (այդ թվում՝ բանկային ավանդի) 
դեպքում՝ պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը, 
հասցեն, փոխառության գումարը (չափը), փոխառության արժույթը, ընկերության 
անվանումը, բաժնեմասնակցության տոկոսը. 

5) թանկարժեք գույքի դեպքում՝ գույքի անվանումը, նկարագրությունը, գույքը 
ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

6) դրամական միջոցի դեպքում՝ դրամական միջոցի չափը, ծագման աղբյուրը, 
տեսակը, արժույթը։ 

3. Գույքը հայտարարագրելիս նշվում են՝ 
1) անշարժ գույքի դեպքում՝ անշարժ գույքի տեսակը, գտնվելու վայրի հասցեն,  

գույքի հաշվառման համարը, մակերեսը, սեփականության տեսակը (անձնական կամ 
ընդհանուր), ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում՝ հայտարարատու 
սեփականատիրոջ բաժինը, համասեփականատիրոջ բաժինը, նրա անվանումը կամ 
անունը, ազգանունը, հայրանունը  և նրանց միջև առկա կապի բնույթը, գույքը ձեռք 
բերելու տարին և եղանակը. 

2) տրանսպորտի միջոցի դեպքում՝ տրանսպորտի տեսակը, մակնիշը, սերիան, 
թողարկման տարին, նույնականացման համարը, ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

3) արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման դեպքում՝ արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման 
տեսակը, գինը (արժեքը), արժույթը, ձեռք բերելու տարին, ընկերության անվանումը, 
բաժնեմասնակցության տոկոսը, ումից է այն ձեռք բերվել՝ նշելով նրա անվանումը 
կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը, հասցեն, նրանց միջև առկա կապի բնույթը. 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառության  դեպքում՝ փոխառության 
գումարը (չափը), արժույթը, փոխառության  հանձնելու տոկոսադրույքը, 
պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն,   նրանց 
միջև առկա կապի բնույթը. 

5) բանկային ավանդի դեպքում՝ հաստատության անվանումը, գտնվելու վայրը  
(եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է), բանկային ավանդի 
չափը.  բանկային ավանդի չափը.  

6) թանկարժեք գույքի դեպքում՝ գույքի անվանումը, նկարագրությունը, գույքը 
ձեռք բերելու տարին և եղանակը, գործարքի արժեքը, արժույթը. 

     7) դրամական միջոցի դեպքում՝ դրամական միջոցի չափը, ծագման աղբյուրը, 
տեսակը, արժույթը։ 

3.1. Հայտարարատուի կողմից փաստացի տիրապետվող գույքի դեպքում 
ներառվում են նաև գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, 
հայրանունը  և նրանց միջև առկա կապի բնույթը: 

4. Տարեկան հայտարարագրում ներառվում են նաև տվյալ տարվա (հունվարի 1-
ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) ընթացքում հայտարարագրման ենթակա 
անշարժ գույք, տրանսպորտի միջոց, թանկարժեք գույք ձեռք բերելու կամ օտարելու 
գործարքները՝ նշելով գույքի տեսակը, ձեռք բերելու կամ օտարելու օրը, ամիսը, 
տարին, եղանակը, արժեքը (գինը), արժույթը, գործարքի մյուս կողմի անվանումը 
կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն: 



5. Արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման դեպքում տարեկան հայտարարագրում 
ներառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
արժեթուղթը և (կամ) այլ ներդրումը՝ նշելով արժեթղթի տեսակը, ձեռք բերելու օրը, 
ամիսը, տարին, եղանակը, արժեքը (գինը), արժույթը, գործարքի մյուս կողմի 
անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն: 

6. Փոխառության դեպքում տարեկան հայտարարագրում ներառվում են տվյալ 
տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանձնված կամ 
վերադարձված փոխառության գումարը (չափը) և արժույթը, պարտապանի 
անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը, հասցեն: 

6.1. Բանկային ավանդի դեպքում՝ տարեկան հայտարարագրում ներառվում են 
տվյալ տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ավանդի չափը, 
արժույթը,   հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը  (եթե Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս է),: 

7. Դրամական միջոցի դեպքում տարեկան հայտարարագրում ներառվում են 
տվյալ տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական միջոցի 
չափը, ծագման աղբյուրը, տեսակը և արժույթը։ 

 
Հոդված 40.1. Ծախսերի հայտարարագրի բովանդակությունը 

1. Հայտարարագիրը ներառում է սույն հոդվածով սահմանված ծախսերը։ 
2. Սույն օրենքի համաձայն` հայտարարագրման ենթակա են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով, արտարժույթով կամ բնամթերային (ոչ դրամական) 
ձևով կատարված հետևյալ ծախսերը. 

1) հանգստի համար կատարված ճանապարհածախսը (ավիատոմս, գնացքի, 
ավտոբուսի, նավի տոմսեր), կեցության  ծախսը.  

2) շարժական կամ անշարժ գույքի վարձակալության համար վճարվող 
վարձավճարը. 

3) ուսման կամ այլ դասընթացների համար վճարվող վարձավճարը.  
4) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման հետ կապված 

ծախսերը. 
5) վարկի մարմանն ուղղված վճարումները.  
6) անշարժ գույքի վերանորոգման համար կատարված ծախսերը. 
7) ցանկացած այլ ծախս, որի միանվագ արժեքը  գերազանցում է երկու միլիոն 

Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:  
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-7-րդ կետերով սահմանված հաշվետու 

ժամանակահատվածում կատարված ծախսերը ենթակա են հայտարարագրման, 
եթե դրանց միանվագ արժեքը գերազանցում է մեկ միլիոն Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը  կամ դրան համարժեք արտարժույթը կամ նույն տեսակի 
ծախսերի հանրագումարը գերազանցում է երկու միլիոն Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը: 

4. Ծախսերը հայտարարագրելիս նշվում են. 
1) ծախսի տեսակը. 
2) կատարված ծախսի բովանդակությունը.  
3) ծախսի չափը (գումարը). 
4) ծախսի արժույթը: 



5. Պաշտոնեական պարտականություններն դադարեցնելու 
հայտարարագրերում ներառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև 
պաշտոնեական պարտականություններն դադարեցնելու օրը կատարած ծախսերը: 
 

Հոդված 41. Եկամուտների հայտարարագրի բովանդակությունը 
  
1. Հայտարարագիրը ներառում է սույն հոդվածով սահմանված եկամուտները և 

դրանց ստացման աղբյուրները։ 
2. Հայտարարատուի եկամուտների ստացման աղբյուր է այն անձը, որը 

հայտարարատուին վճարել է սույն հոդվածով սահմանված եկամուտ։ 
3. Եկամուտները հայտարարագրվում են առանց հարկերի և (կամ) պարտադիր 

այլ վճարների: 
4. Սույն օրենքի համաձայն` հայտարարագրման ենթակա են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով, արտարժույթով կամ բնամթերային (ոչ դրամական) 
ձևով ստացված հետևյալ եկամուտները. 

1) աշխատանքի վարձատրությունը կամ դրան հավասարեցված այլ 
վճարումները. 

2) գրականության, արվեստի կամ գիտական աշխատանքի օգտագործման կամ 
օգտվելու իրավունքի համար ցանկացած հեղինակային իրավունքից, ցանկացած 
արտոնագրից, ապրանքային նշանից, նախագծից կամ մոդելից, պլանից, գաղտնի 
բանաձևից կամ գործընթացից, էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների և 
տվյալների բազայի համար ծրագրերի կամ արդյունաբերական, առևտրային, 
գիտական սարքավորումներ օգտագործելու կամ օգտվելու համար իրավունքի կամ 
արդյունաբերական, տեխնիկական, կազմակերպական, առևտրային, գիտական 
փորձի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու համար ստացվող հատուցումը 
(ռոյալթի) և հեղինակային վարձատրությունը. 
     3) ստացված փոխառությունները (վարկերը)ստացված փոխառությունները.. 

     3.1.) ստացված վարկերը (այդ թվում՝ հիփոթեքային). 

4) տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. 
5) շահաբաժինները. 
6) խաղատներում կամ շահումներով խաղերում ստացված եկամուտները 

(շահումները). 
7) մրցույթների կամ մրցությունների, ինչպես նաև վիճակախաղերի իրային կամ 

դրամական շահումները (մրցանակները). 
8) նվիրատվության կամ օգնության կարգով ստացված գույքը, դրամական 

միջոցները (բացառությամբ աշխատանքի, ծառայության տեսքով ստացված). 
9) ժառանգության կարգով ստացված գույքը (նաև դրամական միջոցները). 
10) ապահովագրական հատուցումները. 
11) ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտը. 
12) գույքը (նաև հայտարարագրման ոչ ենթակա) օտարելուց ստացված 

եկամուտը. 
13) վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցում. 
14) միանվագ վճարները. 



15) գույքային իրավունքներից ստացված եկամուտը. 
16) քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտը. 
17) կենսաթոշակը. 
18) գյուղատնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտը: 
5. Հայտարարագրման ենթակա են նաև սույն հոդվածի 4-րդ մասով չսահմանված 

այլ եկամուտները՝ նշելով դրանց տեսակները և ստացման աղբյուրները։ 
6. Եկամուտը հայտարարագրելիս նշվում են՝ 
1) եկամտի տեսակը. 
2) եկամտի ստացման աղբյուրը՝ եկամուտ վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, 

անունը և հայրանունը, հասցեն. եկամտի ստացման աղբյուրը՝ եկամուտ վճարողի 
անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը, հասցեն, եկամուտ վճարողի և 
նրանց միջև առկա կապի բնույթի մասին տեղեկատվություն. 

3) եկամտի չափը (գումարը). 
4) եկամտի արժույթը։ 

6.1. Ստացված փոխառությունը հայտարարագրելիս նշվում են նաև տարեկան 
հայտարարագրի դեպքում՝ հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի, պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերում՝ 
համապատասխանաբար պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու 
կամ  դադարեցնելու օրվա դրությամբ փոխառության մայր գումարի մնացորդի 
չափը: 

6.2. Վարկը հայտարարագրելիս նշվում են նաև վարկի անվանական  
տոկոսադրույքը, նպատակային նշանակությունը, տարեկան հայտարարագրի 
դեպքում՝ հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի, պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերում՝ 
համապատասխանաբար պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու կամ  
դադարեցնելու օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի չափը, իսկ 
հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկան, դրա գտնվելու վայրը և  և  չափը:  

7. Հայտարարագրման ենթակա չէ հաշվետու ժամանակահատվածում 
ստացված այն եկամուտը կամ դրանց հանրագումարը, որը չի գերազանցում 200 000 
Հայաստանի Հանրապետության դրամը: Հայտարարագրման ենթակա չէ հաշվետու 
ժամանակահատվածում ստացված այն եկամտի տեսակը կամ դրանց 
հանրագումարը, որի արժեքը չի գերազանցում 200 000 Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, բացառությամբ 
աշխատանքի վարձատրության կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումների: 

8. Պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու 
հայտարարագրերում ներառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև 
պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու օրն 
ստացված եկամուտները: 

9. Ստացված եկամուտը սույն օրենքի իմաստով չի համարվում օրինական, եթե 
միանվագ ստացվող կամ տրվող գումարը գերազանցում է մեկ միլիոն Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, սակայն 
հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձը դրամական 
միջոցներով փոխառություն հանձնելը կամ ստանալը, հանձնած կամ ստացած 
դրամական միջոցներով փոխառության դիմաց վճարներ (տոկոսներ կամ այլ 
հատուցում) հանձնելը կամ ստանալը, դրամական միջոցներ նվիրատվություն 
ստանալը, դրամական միջոցներով արտահայտված շահաբաժիններ ստանալը, 



ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտ ստանալը, գույքը օտարելուց 
եկամուտ ստանալը, վարձակալության դիմաց վճար կամ այլ հատուցում ստանալը, 
քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտ ստանալը, վճարներ 
ստանալը, գույքային իրավունքներից եկամուտ ստանալը կատարել է կանխիկ ձևով: 

 

Հոդված 43. Հայտարարագրի տվյալների հրապարակումը և հայտարարագրի 
արխիվացումը 

  
1. Հայտարարագիրը դրա հանձնումից հետո անմիջապես հանձնման օրվան 

հաջորդող հինգերորդ օրը հրապարակվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջում: 

2. Հայտարարագրում ներառված հրապարակման (տրամադրման) ենթակա 
տվյալների ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: Անշարժ գույքի գտնվելու վայրը 
կարող է հրապարակվել՝ առանց դրա հասցեն և այն նույնականացնող տվյալները 
հրապարակելու: 

3. Անչափահասի հայտարարագրի տվյալները, բացառությամբ նրա անվան, 
հայրանվան և ազգանվան, հրապարակման ենթակա չեն: 

4. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ապահովում է հրապարակման 
ոչ ենթակա տվյալների պաշտպանությունը։ 

5. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի լիազորությունների դադարման կամ 
դադարեցման դեպքերում հայտարարագիրը մնում է հրապարակված 
լիազորությունների դադարման կամ դադարեցման օրվանից հետո՝ մեկ տարվա 
ընթացքում: Մեկ տարվա ընթացքում հայտարարագրման պարտականություն 
նախատեսող պաշտոն կրկին չստանձնելու դեպքում հայտարարագիրն 
արխիվացվում է: Այդ ժամկետից հետո տվյալ անձի կողմից հայտարարագրման 
պարտականություն նախատեսող պաշտոն ստանձնելու դեպքում նրա 
արխիվացված հայտարարագիրը վերականգնվում և հրապարակվում է: 

6. Հայտարարագրի արխիվացման կարգն ու պայմանները սահմանում է 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: 
 


