
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
Գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածի վերաբերյալ 

 
Հոդված 16. Պետական կազմակերպության գործադիր մարմնի պաշտոնում 

նշանակելը և ազատելը 
  
1. Գործադիր մարմնի պաշտոնում կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության 

այն գործունակ չափահաս քաղաքացին, որն ունի բարձրագույն կրթություն: 
2. Գործադիր մարմնի պաշտոնում չի կարող նշանակվել այն անձը` 
ա) որը դատապարտվել է հանցագործության կատարման համար, և նրա 

դատվածությունը մարված կամ հանված չէ. 
բ) որին օրենքի համաձայն արգելվել է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել. 
գ) որը նախընթաց երեք տարիների ընթացքում եղել է սնանկանալու պատճառով 

լուծարված և իրենց պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարած 
կազմակերպության ղեկավար:. 

դ) որը մերձավոր ազգակցական կամ խնամիական (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, 
ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) կապի մեջ է պետական կազմակերպության 
աշխատակցի հետ, բացառությամբ Կառավարության որոշմամբ սահմանված 
Կազմակերպությունների: 

3. Գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում 
գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցվում են 
իրավասու մարմնի որոշմամբ, եթե` 

ա) նա դիմում է այդ մասին. 
բ) լրացել է նրա 65 տարին. 
գ) նա իր գրավոր համաձայնությամբ ընտրվել կամ նշանակվել է այլ պաշտոնում կամ 

անցել է իր պաշտոնի հետ անհամատեղելի այլ աշխատանքի. 
դ) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով նա ավելի քան չորս ամիս 

անընդմեջ չի ներկայացել աշխատանքի. 
ե) նա ավելի քան երեք օր անընդմեջ անհարգելի պատճառներով չի ներկայացել 

աշխատանքի. 
զ) նա նշանակվել է օրենքի պահանջների խախտմամբ, կամ առաջ են եկել սույն 

հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված հանգամանքները. 
է) նա իր գործառույթներն իրականացնելիս պետական կազմակերպությանը կամ 

պետությանն իր մեղքով հասցրել է վնաս, որի գումարը գերազանցում է պետական 
կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքի հինգ 
տոկոսը. 

ը) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել է 
անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած. 

թ) օրինական ուժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը. 
ժ) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը. 
ժա) դատական կարգով նրա ղեկավարած պետական կազմակերպությունը ճանաչվել է 

սնանկ, կամ այն ունի դատական կարգով որոշված և դատարանի կողմից 
համապատասխան վճիռն ընդունվելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, իր մեղքով 
չկատարված գույքային պարտավորություն. 

ժբ) պետական կազմակերպության կողմից վճարման ենթակա հարկերը կամ 
պարտադիր այլ վճարները իր մեղքով` սահմանված ժամկետից հետո հաշվետու 
ժամանակաշրջանում չի վճարել. 

ժգ) մեկ տարվա ընթացքում օրենքի խախտման համար ենթարկվել է կրկնակի 
կարգապահական պատասխանատվության:. 

ժդ) նա  չի պահպանել սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի «ժա» ենթակետի պահանջը: 
4. Գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում 

գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարում են նրա 
մահվամբ: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ կետի «բ», «գ», «ը», «թ», «ժ», «ժբ» և «ժգ» ենթակետերով 
նախատեսված դեպքերում գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության 



արդյունքում գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները 
դադարեցվում են համապատասխան իրադարձությունը տեղի ունենալու կամ 
համապատասխան որոշումը, վճիռը կամ դատավճիռն ուժի մեջ մտնելու հաջորդող օրը: 

Սույն հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված դեպքում գործադիր մարմնի 
պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում գործադիր մարմնի պաշտոնում 
նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցվում են դիմումում նշանակված օրվանից: 

Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նախատեսված դեպքում գործադիր մարմնի պաշտոնում 
նշանակված կամ ընտրության արդյունքում գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված 
անձի լիազորությունները դադարեցվում են մահվան պահից: 

Սույն հոդվածի 3-րդ կետի այլ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում գործադիր 
մարմնի պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում գործադիր մարմնի 
պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցվում են համապատասխան 
իրադարձությանը հաջորդող մեկ ամսվա ընթացքում: 

6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորների ընտրություններն 
իրականացվում են «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան: 

(16-րդ հոդվածը լրաց. 04.06.02 ՀՕ-357-Ն, 04.02.04 ՀՕ-33-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-227-Ն, 
05.02.13 ՀՕ-1-Ն)   

 
 

Հոդված 17. Պետական կազմակերպության գործադիր մարմնի լիազորությունները 
  
Պետական կազմակերպության գործադիր մարմինը` 
ա) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս պետական կազմակերպության անունից, 

ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում է գործարքներ. 
բ) օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով և 

պետական կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 
պետական կազմակերպության գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

գ) տալիս է պետական կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ 
թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

դ) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում պետական 
կազմակերպության աշխատակիցներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման 
միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր. 

ե) պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի 
գանձապետարանում (այսուհետ` գանձապետարան) բացում է հաշիվներ (համայնքային 
կազմակերպության դեպքում` բանկում կամ գանձապետարանում). 

զ) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 
է) սահմանում է պետական կազմակերպության կառուցվածքն ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասությունը. 
ը) հաստատում է պետական կազմակերպության հիմնարկների, մասնաճյուղերի և 

ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները, եթե սույն լիազորությունը վերապահված 
չէ կոլեգիալ կառավարման մարմնին. 

թ) նշանակում է պետական կազմակերպության հիմնարկների, ներկայացուցչությունների 
և մասնաճյուղերի ղեկավարներին, նրանց տալիս է համապատասխան լիազորագրեր, եթե 
սույն լիազորությունը վերապահված չէ կոլեգիալ կառավարման մարմնին. 

ժ) օրենքով և պետական կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

ժա) իրականացնում է օրենսդրությամբ չհակասող և պետական կազմակերպության 
կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ: . 

ժբ) չի կարող աշխատանքի նշանակել սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «դ» 
ենթակետում նշված անձանց, բացառությամբ Կառավարության որոշմամբ սահմանված 
Կազմակերպությունների: 

 
(17-րդ հոդվածը խմբ. 14.12.17 ՀՕ-306-Ն) 

 


