
Տեղեկանք 
Գործող օրենքում առաջարկվող փոփոխության մասին 

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 
ՕՐԵՆՔԸ 

 
Հոդված 20.  Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և անդամներին ներկայացվող 

պահանջները  
 

1. Հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից` նախագահ և վեց անդամ, որոնցից 
նախագահի և երեք անդամի թեկնածությունը առաջարկում է վարչապետը, երեք 
անդամի թեկնածությունը՝ ընդդիմադիր խմբակցությունները: Հանձնաժողովի 
անդամների պաշտոնները համարվում են քաղաքացիական պաշտոններ:  

2. Հանձնաժողովի նախագահին և մյուս անդամներին վարչապետի 
առաջարկությամբ, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով, նշանակում է 
Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ՝ 
հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով, բացառությամբ սույն օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: Հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոն առաջանալու 
դեպքում Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության կամ 
պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում՝ 
Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձը, դիմում է վարչապետին` 
ներկայացնելով տվյալ պաշտոնի թեկնածուի համար անհրաժեշտ սույն հոդվածի 3-
րդ մասով սահմանված պահանջները: Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու 
անգամ անընդմեջ պաշտոնավարման ամբողջ` հինգ տարի ժամկետով նշանակվել 
սույն օրենքով սահմանված կարգով ստեղծված Հանձնաժողովի անդամ: 

3. Հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել միայն Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, բարձրագույն կրթությամբ, առնվազն 
հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող (որից առնվազն երեք տարին` 
ստորաբաժանումների համակարգման գործառույթներով օժտված կամ 
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում) և հայերենին տիրապետող 
յուրաքանչյուր ոք: Հանձնաժողովի անդամներից առնվազն մեկը պետք է ունենա 
բարձրագույն իրավաբանական, առնվազն մեկը` բարձրագույն տնտեսագիտական 
կրթություն: 

4. Հանձնաժողովի անդամը պաշտոնավարում է մինչև 65 տարին լրանալը:  
5. Հանձնաժողովի անդամները չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ 
առևտրային կազմակերպություններում կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, 
բացառությամբ գիտական, ստեղծագործական կամ մանկավարժական 



գործունեության: Հանձնաժողովի անդամն իր հրապարակային ելույթներում 
ցուցաբերում է քաղաքական զսպվածություն: 

6. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ 
դադարեցման դեպքում Հանձնաժողովի անդամի նշանակման համար սույն 
հոդվածով սահմանված ընթացակարգով նշանակվում է Հանձնաժողովի նոր 
անդամ` պաշտոնավարման չլրացած ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի 
համար: Եթե պաշտոնավարման մնացած ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, ապա 
Հանձնաժողովի նոր անդամի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է հինգ 
տարի` գումարած մնացած ժամանակահատվածը: 

7. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում Հանձնաժողովի 
անդամներից մեկը, ապա նա պաշտոնավարում է մինչև իր՝ որպես Հանձնաժողովի 
անդամի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը: Եթե պաշտոնավարման մնացած 
ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, ապա Հանձնաժողովի նախագահի 
պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է հինգ տարի` գումարած մնացած 
ժամանակահատվածը: 

8. Հանձնաժողովի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը` 
1) չի համապատասխանում սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

պահանջներին. 
2) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ. 
3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտվել է 

դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար. 
4) օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից. 
5) ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկով 

նախատեսված՝ դատավորի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդություն: 
 
 

 


