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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի փետրվարի 

4-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Oրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1) լրացնել 5.1-րդ կետ` հետևյալ բովանդակությամբ.  

«5.1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում առնվազն 10 

տարի ծառայած ծառայողը, որի լիազորությունները դադարել են «Հայաստանի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված հիմքերով, 

ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ 

ճանաչվելու հիմքով:»: 

2) 9-րդ կետում «ծառայության» բառից հետո լրացնել «, քննչական 

կոմիտեի» բառերով. 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի նախաբանը «ծառայողի» բառից 

հետո լրացնել «, քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 «5. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթները չեն տարածվում այն 

դեպքերի վրա երբ սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակը նշանակվել է մինչեւ 

սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը կամ դատախազի, հատուկ քննչական ծառայության 

ծառայողի պաշտոն զբաղեցրած անձին կենսաթոշակ է նշանակվել սույն հոդվածի 3-

րդ մասով սահմանված հիմքերով: 



Սույն մասով սահմանված դեպքերում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցվում է, եթե պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը կենսաթոշակ 

նշանակելուց հետո անցնել է զինվորական ծառայության, նշանակվել է 

քրեակատարողական ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, 

դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության 

ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնում:»: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից: 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԵՎ 
ԴՐԱՆՑԻՑ ԲԽՈՂ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

Առարկության, 
առաջարկության 

հեղինակը,գրության 
ստացման 

ամսաթիվը, 
գրության համարը 

Առարկության, առաջարկության 
բովանդակությունը 

Եզրակացություն Կատարված փոփոխություններ 

1 2 3 4 
ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավոր  
Արծվիկ Մինասյան 

 

 «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ 
նախագծի 57-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5. Հայաստանի Հանրապետության 
քննչական կոմիտեի ծառայողը, ով 2014 
թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 
պաշտպանության բնագավառի պետական 
լիազոր մարմնի և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
ոստիկանության քննչական մարմիններում 
առնվազը 10 տարի պաշտոն է զբաղեցրել՝ 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունի:»: 

 Չեն ընդունվել 
 
 
 
 

 

1. Առաջարկությունները չեն ընդունվել, 
քանի որ  «Պետական կենսաթոշակների 
մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Երկարամյա 
ծառայության զինվորական կենսաթոշակ 
նշանակելու պայմանները և ժամկետը» 
վերտառությամբ 18-րդ հոդվածով 
ամրագրված է, որ զինվորական 
կենսաթոշակ նշանակվում է այդ օրենքով 
նախատեսված համապատասխան 
մարմիններում ծառայած այն անձին, ով  
զինվորական ծառայությունից (այսուհետ 
նաև` զինծառայություն) սահմանված 
կարգով արձակվելու օրվա դրությամբ ունի 
առնվազն 20 օրացուցային տարվա 
զինվորական ծառայության ստաժ կամ 
սահմանային տարիքը լրանալու 
կապակցությամբ կամ պայմանագրի 
գործողության ժամկետը լրանալու 



 
«ՀՀ քննչական կոմիտեի 

դեպարտամենտում պետական ծառայաության 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 53-րդ հոդվածի 1-
ին մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«1.Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում 
պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը, 
ով 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 
պաշտպանության բնագավառի պետական 
լիազոր մարմնի և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
ոստիկանության քննչական մարմիններում 
առնվազը 10 տարի պաշտոն է զբաղեցրել՝ 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովության 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունի:»: 

 
 
Առաջարկությունների ներկայացումը 

պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրությամբ 
երաշխավորված անձի սոցիալական 
իրավունքների ապահովման, ինչպես նաև ՀՀ-
ում աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք 
ձեռք բերելու նվազագույն տասը տարվա 
ամրագրված դրույթը, որպես սկզբունք 
իրացնելու հրամայականով: 

կապակցությամբ (սահմանային տարիքը 
լրացած լինելու դեպքում) զինվորական 
ծառայությունից արձակվելու օրվա 
դրությամբ ունի առնվազն 25 օրացուցային 
տարվա աշխատանքային ստաժ, որում 
զինվորական ծառայության ստաժը 
կազմում է առնվազն 12 օրացուցային 
տարի, 6 օրացուցային ամիս: 

Հետևաբար,  պաշտպանության 
բնագավառի պետական լիազոր մարմնի և 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր 
ոստիկանության քննչական մարմիններում 
առնվազն 10 տարի պաշտոն զբաղեցրած 
անձանց «Զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների անդամների սոցիալական 
ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով կենսաթոշակ 
ստանալու իրավունք վերապահելը 
համահունչ չէ վերոնշյալ նորմի 
պահանջներին և ընդհանուր համակարգից 
դուրս է: 

Միաժամանակ նկատենք, որ 
ներկայացված նախագծերի 
համապատասխան հոդվածներով 
ամրագրված կարգավորումները հենց 
նպատակ են հետապնդում ապահովել ՀՀ 
Սահմանադրությամբ երաշխավորված 
անձի սոցիալական իրավունքների 
կենսագործումը: 

Ինչ վերաբերում է աշխատանքային 
կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու 
նվազագույն տասը տարվա ամրագրված 



դրույթը որպես սկզբունք իրացնելուն, ապա 
ուշադրություն ենք դարձնում այն 
հանգամանքի վրա, որ «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով 
հստակորեն տարանջատված են ՀՀ-ում 
նշանակվող կենսաթոշակների տեսակները, 
այն է՝ աշխատանքային և զինվորական: Իսկ 
կենսաթոշակների տեսակներին վերաբերող 
հոդվածների համակարգային 
վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 
տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ 
նշանակելու համար առնվազն 10 
օրացուցային տարվա աշխատանքային 
ստաժի առկայություն նախատեսող դրույթը 
որևէ առնչություն չունի զինվորական 
կենսաթոշակի նշանակման հետ: 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 
 Հակոբ Հակոբյան 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 

 նախագծի վերաբերյալ 
 

 
1. Առաջարկում ենք Նախագծի 52-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը լրացնել հետևյալ 
խմբագրությամբ նոր նախադասությամբ. 

«Պաշտոնի նշանակվելիս շարունակվում է 
մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը տվյալ 
ծառայողի ունեցած մասնագիտական ստաժի 
տևողությունը:»: 

 
Հիմնավորում: Հարկ ենք համարում 

 
 
 
 
 

1. Ընդունելի է 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ 
առաջարկվող հարաբերություններն արդեն 
իսկ կարգավորված են Նախագծի 49-րդ 
հոդվածով: 
 
 
 
 
 



արձանագրել, որ ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ոստիկանության և պաշտպանության 
բնագավառի պետական լիազոր մարմինների 
քննիչները քննչական կոմիտեում պաշտոնի 
նշանակվելուց հետո, նրանց նախկինում 
ունեցած ստաժը շարունակվում է և հաշվի է 
առնվում կենսաթոշակի անցնելու ժամանակ: 

2. Նախագծի 44-րդ հոդվածը լրացնել 6-11-
րդ կետերով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6) ծառայողների կողմից հասարակական 
տրանսպորտից օգտվելու կարգը և 
պայմանները, ինչպես նաև դրանցով 
պայմանավորված ծախսերի հատուցման 
կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը. 

7) ծառայողների համար սահմանվում է 
հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ: 

Այն ծառայողների համար, ովքեր 
ծառայողական պարտականությունները 
կատարում են առողջության համար վնասակար 
պայմաններում, սահմանվում է 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն. 

8) ծառայողը կարող է ներգրավվել 
արտաժամյա ծառայության՝ 

ա) պետության անվտանգության 
ապահովման համար. 

բ) պետության պաշտպանության 
անհրաժեշտության դեպքում. 

գ) ծառայողական առաջադրանքների 

 
 
 
 
 
 
 

2. Չեն 
ընդունվել 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
   2.Առաջարկությունները չեն ընդունվել, 
քանի որ դրանք չեն բխում ՀՀ 
օրենսդրության ընդհանուր 
կարգավորումներից: Մասնավորապես, 
հարկ է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, 
որ ՀՀ օրենսդրությամբ հանրային 
ծառայողների համար լրացուցիչ 
սոցիալական երաշխիքներ նախատեսող 
դրույթներով համակարգային առումով 
էական տարբերակումներ ամրագրված 
չեն: Հետևաբար, պարզ չէ, թե ինչ 
հիմնավորմամբ է առաջարկվում 
ընդհանուր մոտեցումից դուրս 
արտոնություններ սահմանող դրույթներ 
ամրագրել ստեղծվելիք քննչական 
կոմիտեի ծառայողների համար: 
Միաժամանակ ուշադրություն ենք 
դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ 
ներկայումս «Հատուկ քննչական 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով 
համապատասխան արտոնություններ 
հատուկ քննչական ծառայության 



կատարման համար, որոնք, իրենց 
առանձնահատկություններով 
պայմանավորված, չեն կարող կասեցվել կամ 
դադարեցվել. 

դ) ծառայողներին օրական 8 ժամից ավելի 
արտաժամյա ծառայության ներգրավել չի 
թույլատրվում. 

ե) ծառայողի արտաժամյա ծառայության 
տևողությունը տարվա ընթացքում չպետք է 
գերազանցի 300 ժամը: Արտաժամյա 
ծառայության համար վճարվում է հավելավճար՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով և չափով. 

զ) արտաժամյա ծառայության ժամանակի 
հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը. 

9) սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում 
ծառայողը կարող է ծառայության ներգրավվել 
հանգստյան և տոն օրերին: 

Հանգստյան և տոն օրերի ծառայության 
համար վճարվում է հավելավճար՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով և չափով. 

10) առողջության, տարիքի, ժամկետը 
լրանալու, հաստիքների կամ քննչական 
կոմիտեի թվակազմի կրճատման պատճառով 
ծառայությունից սահմանված կարգով 
արձակվելու, ինչպես նաև երկարամյա 
ծառայության կենսաթոշակի անցնելու դեպքում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ծառայողների համար նույնպես 
սահմանված չեն: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ծառայողներին տրվում է դրամական 
օգնություն՝  

մինչև 10 տարի ծառայած ծառայողներին՝ 
աշխատավարձի հնգապատիկի չափով. 

10-ից 15 տարի ծառայած ծառայողներին՝ 
աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

Դրամական օգնություն չի տրվում 
դիտավորյալ հանցագործության համար 
դատապարտված կամ կարգապահական 
խախտում թույլ տալու համար ծառայությունից 
արձակված (ազատված) ծառայողներին: 
Դատապարտված անձանց նկատմամբ 
հետագայում արդարացման դատավճիռ 
կայացվելու դեպքում դրամական օգնությունը 
ենթակա է վճարման, ընդ որում, դրամական 
օգնության չափը հաշվարկելիս հիմք է 
ընդունվում ծառայողին աշխատանքից 
ազատելու պահը: 

Ծառայության ժամկետը լրանալու 
պատճառով ծառայությունից սահմանված 
կարգով արձակված (ազատված), դրամական 
օգնությունը ստացած և ժամկետը լրանալու 
կապակցությամբ դրամական օգնությունը 
վճարելիս կիրառվում են սույն հոդվածով 
սահմանված ժամկետները և չափերը: 
Հերթական անգամ վճարվող և նախկինում 
վճարված դրամական օգնությունների 
բազմապատիկների հանրագումարը չի կարող 
ծառայության ընդհանուր ստաժի տվյալ խմբի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



համար սահմանված աշխատավարձից ավելի 
լինել: Դրամական օգնության վճարման կարգը 
և պայմանները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը. 

11) ծառայողներին և (կամ) նրանց 
ընտանիքի անմիջական անդամներին 
առողջապահության ծառայությունների, 
հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի 
մարման, ուսման վճարի, Հայաստանի 
Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունում հանգստի ապահովման 
նպատակով տրամադրվում է սոցիալական 
փաթեթ՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով և 
դեպքերում:»: 

 
 
3.  Նախագծի 57-րդ հոդվածի 5-րդ մասը 

խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. 
«5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու 

դրությամբ պաշտպանության բնագավառի 
պետական լիազոր մարմնի և Հայաստանի 
Հնարապետության կառավարությանն առընթեր 
ոստիկանության քննչական մարմիններում 
պաշտոնավարման ընթացքում 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալակն ապահովության 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 
զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Չի ընդունվել 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի 
որ պարզ չէ, թե ինչ հիմնավորմամբ է 
ներկայացվել առաջարկությունը: Բացի 
այդ, գտնում ենք, որ ներկայացված 
նախագծով բավարար ծավալի 
սոցիալական երաշխիքներ արդեն իսկ 
նախատեսված են ստեղծվելիք քննչական 
կոմիտեի ծառայողների համար: 
 
 
 



իրավունք ձեռք բերած և սույն օրենքի 52-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով 
քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակված 
ծառայողի կողմից, մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց 10 տարի հետո, կենսաթոշակի 
անցնելու դիմում ներկայացվելու դեպքում նրան 
կենսաթոշակ նշանակվում է «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» և «Զինծառայողների 
և նրանց ընտանիքների անդամների 
սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ 
օրենքներով սահմանված կարգով և չափով:»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ  
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 
 

        4. Նախագծի 5-րդ հոդվածից հետո լրացնել 
նոր 6-րդ հոդված՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Հոդված 6. Օրենքի 23-րդ հոդվածում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Չի ընդունվել 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4. Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի 
որ «Պետական պաշտոններ զբաղենցող 



ավելացնել «քննչական կոմիտեում 
ծառայողների» բառերը:»: 

 

 
 
 
 

անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ 
օրենքի 23-րդ հոդվածը վերաբերում է  
զինվորական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնողների, քրեակատարողական և 
փրկարար ծառայողներին տրվող 
դրամական օգնությանը և սոցիալական այլ 
երաշխիքներին, մինչդեռ, քննչական 
կոմիտեի ծառայողները զինծառայողներ 
կամ զինծառայողներին հավասարեցված 
պետական ծառայողներ չեն լինելու: 
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նկատի 
ունենալ, որ առկա իրավակարգավորման 
շրջանակներում հատուկ քննչական 
ծառայությունում ծառայողները նույնպես 
ընդգրկված չեն «Պետական պաշտոններ 
զբաղեցնող անձանց վարձատրության 
մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 
համաձայն լրացուցիչ դրամական 
բավարարում ստանալու իրավունք 
ունեցող պետական ծառայողների 
ցուցակում: 
 
 

ՀՀ Ազգային ժողովի 
պատգամավորներ 

Դավիթ 
Հարությունյան, 

Գագիկ Ջհանգիրյան 

«ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, հանել 
«քննչական կոմիտեի նախագահին առընթեր 
հատկապես կարևոր գործերով ավագ 
քննիչները» բառեր՝ համապատասխան 
փոփոխություն կատարելով նաև նախագծի 17-

 Ընդունվել է  Նախագծում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ: 



րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետում: 
 
Նախագծի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

խմբագրել՝ քննչական կոմիտեի ծառայողների 
համազգեստի, տարբերանշանների 
նկարագիրը, կրելու կարգը, ինչպես նաև 
կոմիտեի խորհրդանիշը սահմանելու 
իրավասությունը վերապահելով Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 
Գագիկ Ջհանգիրյան 

1.. «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի 11-րդ հոդվածը խմբագրել՝ 

նախատեսելով, որ զինվորական քննչական 

գլխավոր վարչության պետն ի պաշտոն է 

քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է՝ 

դրանից բխող համապատասխան 

փոփոխություններ կատարելով Նախագծի մյուս 

հոդվածներում:  

       Միաժամանակ անհրաժեշտ է զինվորական 

քննչական գլխավոր վարչությունը ներառել 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

կազմում: 

2. Նախագծի 12 - րդ հոդվածի 1-ին մասից 

անհրաժեշտ է հանել «ծառայողների» 

Ընդունվել է 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան փոփոխություն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան փոփոխություն: 



բառը: 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 
Դավիթ 

Հարությունյան 

ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը խմբագրել՝ քննչական կոմիտեի և 

քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի 

կառուցվածքը, անվանացանկն ու 

հաստիքացուցակը հաստատելու 

իրավասությունը վերապահելով ՀՀ 

կառավարությանը: 

 

Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ և 
լրացումներ: 

ՀՀ կառավարություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ 

Նախագիծ) 1-ին հոդվածում լրացնել օրենքի 

համարը: 

 

2. Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 

15.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դատախազի 

կամ քննիչի» բառերից առաջ լրացնել 

«քննչական կոմիտեի ծառայողի,» բառերը, իսկ 

Ընդունվել են 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Նախագծերում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ և 
լրացումներ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-րդ մասում «դասային աստիճանի» բառերը 

փոխարինել «կոչման» բառերով:  

 

3.     «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի    3-րդ 

մասում` «հարկային և մաքսային» բառերից հետո 

լրացնել «քննչական կոմիտեի» բառերը, իսկ 

«հավելավճարը» բառից առաջ լրացնել 

«հարկային և մաքսային ծառայողներին» 

բառերը: 

 

4. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի 1-ին հոդվածում լրացնել օրենքի 

ընդունման օրն ու համարը, ինչպես նաև նույն 

հոդվածի 1-ին մասում «Հայաստանի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ 

հոդվածին կատարվող հղման փոխարեն հղում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

կատարել օրենքի 22-րդ հոդվածին, իսկ 5-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը խմբագրել: 

 

5. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

դրույթները չեն տարածվում այն դեպքերի վրա 

երբ սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակը 

նշանակվել է մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելը կամ դատախազի, հատուկ քննչական 

ծառայության ծառայողի պաշտոն զբաղեցրած 

անձին կենսաթոշակ է նշանակվել սույն հոդվածի 

3-րդ մասով սահմանված հիմքերով: 

Սույն մասով սահմանված դեպքերում 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցվում է, եթե պետական պաշտոն 

զբաղեցրած անձը կենսաթոշակ նշանակելուց 

հետո անցնել է զինվորական ծառայության, 

նշանակվել է քրեակատարողական ծառայողի, 

դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, 

հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի կամ 

դատավորի պաշտոնում:»: 

 

6. «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 3-րդ 

հոդվածում «դիմումները (հաղորդումները)» 

բառերից հետո լրացնել «բողոքները» բառը: 

 

7. Նախագծի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 

«մեթոդական ցուցում» բառերը փոխարինել 

«ուղեցույցներ»  բառով, իսկ նույն  հոդվածի 7-րդ 

ամսում «հանձնաժողովներ» բառը փոխարինել 

«մարմիններ» բառով: 

 

8. Նախագծի 15-րդ հոդվածը հանել: 

 

9. Նախագծի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

խմբագրել այնպես, որ երկուական իրավաբան-

գիտնականների փոխարեն կարգապահական 

հանձնաժողովի կազմում ընգրկվեն Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 աշխատակազմից և ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմից նշանակված երկուակական 

ներկայացուցիչ: 

10. Նախագծի 14-րդ հոդվածը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Ծառայողական և 
քրեադատավարական վերադասությունը 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը 
վերադաս է քննչական կոմիտեի բոլոր 
ծառայողների համար:  

2.  Քննչական կոմիտեի նախագահի 
տեղակալը վերադաս է իր համակարգման ներքո 
գտնվող քննչական կոմիտեի բոլոր ծառայողների 
համար:  

3. Քննչական կոմիտեի ստորաբաժանման 
պետը վերադաս է  տվյալ ստորաբաժանման 
բոլոր ծառայողների համար   

4. Քննչական կոմիտեում ծառայողական 
վերադասության մյուս հարաբերությունները 
կարգավորվում են քննչական կոմիտեի 
կանոնակարգով: 

5. Քննչական կոմիտեում 
քրեադատավարական վերադասության 
հարաբերությունները կարգավորվում են 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական 



դատավարության օրենսգրքով:»: 

 

11. Նախագծի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասում 
«բակալավրի» բառից հետո լրացնել «, 
մագիստրոսի» բառը: 

 

12. Նախագծի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 
«լրացուցիչ» բառից հետո լրացնել 
«որակավորման» բառը, իսկ 11-րդ մասում 
«ենթակա են դատական կարգով բողոքարկման» 
բառերը փոխարինել «կարող են բողոքարկվել 
վարչական դատարան՝» բառերով: 

 
13. Նախագծի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

«ներկայացմամբ» բառից հետո լրացնել «վեց 
տարի ժամկետով, բայց ոչ ավելի քան սույն 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 
սահմանված՝ պաշտոնավարման սահմանային 
տարիքը լրանալը:» բառերը: 

Նույն հոդվածում լրացնել նոր մասեր՝ 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

«2. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու 
անգամ անընդմեջ նշանակվել քննչական 
կոմիտեի նախագահի պաշտոնում:  

3. Քննչական կոմիտեի նախագահի 
պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող 



գերազանցել սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասով սահմանված՝ պաշտոնավարման 
սահմանային տարիքը՝ անկախ 
վերանշանակման հանգամանքից:»: 

Համապատասխան կարգավորումներ 
սահմանել նաև հատուկ քննչական ծառայության 
պետի նշանակման և պաշտոնավարման համար: 

 
14. Նախագծի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետից հանել «անձնական 
նախաձեռնությամբ՝» բառերը: 

 
15. Հստակեցնել Նախագծի 24-րդ 

հոդվածով քննչական կոմիտեի ծառայողների 
պաշտոններին համապատասխանող կոչումների 
ստորին սահմանները: 

 
16. Նախագծի 26-րդ և 27-րդ հոդվածների 

վերնագրերում «ծառայողի» բառից հետո 

լրացնել «ծառայողական» բառը: 

 

17. Նախագծի 28-րդ հոդվածով 

հստակեցնել, թե ովքեր են խրախուսման 

միջոցներ կիրառող պաշտոնատար անձինք: 

 

18. Նախագծի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասում 



«զանցանքի» բառը փոխարինել «խախտման» 

բառով, իսկ  4-րդ մասում «5-6-րդ կետերով 

նախատեսված կարգապահական տույժերը» 

բառերը փոխարինել «6-րդ կետով 

նախատեսված կարգապահական տույժը» 

բառերով: 

 

19. Նախագծի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին կետը հանել, իսկ 3-րդ կետում «նրան 

պաշտոնից ազատելու համար» բառերը 

փոխարինել «նրա լիազորությունների 

դադարեցման» բառերով: 

 

20. Նախագծի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

«տեղերի» բառը փոխարինել «հաստիքների» 

բառով: 

 

21. Նախագծի 36-րդ հոդվածով 

սահմանված քննչական կոմիտեի պարտադիր 

վերապատրաստման ժամկետը վերանայել:  

 

22. Նախագծի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասում 



«ՀՀ ոստիկանության» բառերից հետո լրացնել «և 

ՀՀ պաշտպանության նախարարության՝ ՀՀ 

կառավարության կողմից հաստատված ցանկում 

նշված» բառերը: 

 

23. Նախագծի 45-րդ հոդվածը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 45. Քննչական կոմիտեի 
խորհրդանիշը, ծառայողի համազգեստը, 
վկայականը և կնիքը 

1. Քննչական կոմիտեի խորհրդանիշի ձևը և 
նկարագիրը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին 
պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տրվում է 
համազգեստ, իսկ զինվորական քննչական 
գլխավոր վարչության ծառայողներին` նաև 
Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության համակարգի 
զինծառայողների կրման համար նախատեսված 
դաշտային (ամառային և ձմեռային) համազգեստ:  

3. Քննչական կոմիտեի համազգեստի, 
տարբերանշանների նկարագիրը և կրելու կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին 
տրվում են քննչական կոմիտեի նախագահի 



հաստատած միասնական նմուշի վկայականներ, 
ինչպես նաև նրանց անվամբ քննչական 
կոմիտեում գրանցված և համարակալված 
անձնական կնիքներ:»: 

 

24. Նախագծի 48-րդ հոդվածի 13-րդ 

մասում «պետի» բառը փոխարինել 

«նախագահի» բառով, իսկ 14-րդ մասում 

«պաշտոնային դրուքաչափը» բառերից առաջ 

լրացնել «տվյալ ծառայողի» բառերը: 

 

25. Փոփոխել Նախագծի 51-րդ հոդվածում 

քննչական կոմիտեի կառուցվածքի, 

անվանացանկի և հաստիքացուցակի 

հաստատման և քննչական կոմիտեի 

ծառայողներին պաշտոնի նշանակման կարգն ու 

ժամկետները: 

 

26. Նախագծի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, 

մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը «Հայաստանի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 



Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով 

սահմանված հիմքերով, դատարանի` օրինական 

ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու 

հիմքով քննչական կոմիտեի ծառայողի 

պաշտոնից ազատված ծառայողին նշանակվում 

է կենսաթոշակ, եթե նա քննչական կոմիտեի 

ծառայողի պաշտոնում է նշանակվել 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական 

կոմիտեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն և քննչական կոմիտեի 

ծառայողի պաշտոնից ազատվելու օրվա 

դրությամբ ունի առնվազն 20 օրացուցային 

տարվա ծառայության ստաժ: 

Սույն մասով սահմանված ծառայության 

ստաժում օրացուցային հաշվարկով հաշվառվում 

են զինվորական ծառայության 

ժամանակահատվածը և քննչական կոմիտեի 

ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու 

ժամանակահատվածը: 

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակի 



չափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 51-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն քննչական 

կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակվելու 

ամսվան նախորոդող ամսվա համար 

պաշտպանության բնագավառի պետական 

լիազոր մարմնի և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

ոստիկանության քննչական մարմիններում 

ստացած դրամական բավարարման և սննդի 

փոխհատուցման գումարի 70 տոկոսի չափով. 20 

տարուց ավելի ծառայության ստաժի 

յուրաքանչյուր լրիվ տարվա համար 

կենսաթոշակին ավելանում է դրամական 

բավարարման և սննդի փոխհատուցման 

գումարի 2 տոկոսը, իսկ մինչեւ զինվորական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը աշխատած և 

ծառայության ստաժում չհաշվառվող 

յուրաքանչյուր տարվա համար` մեկ տոկոսը:    

Սույն մասով կենսաթոշակի չափը չի կարող 

գերազանցել դրամական բավարարման և սննդի 

փոխհատուցման գումարի չափը: Սույն մասով 

սահմանված դրամական բավարարման չափը 



որոշվում է պաշտոնային դրույքաչափի, 

զինվորական կոչման դրույքաչափի, 

զինվորական ծառայության ստաժի համար 

տրվող հավելման գումարի և այդ գումարից 

հաշվարկված եկամտային հարկի 

տարբերության չափով: Կենսաթոշակը 

նշանակելու կարգը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակը 

վճարվում է, կենսաթոշակ վճարելը 

դադարեցվում է, կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը դադարեցվում և վերականգնվում է, 

չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության oրենքով 

զինվորական կենսաթոշակների համար 

սահմանված կարգով:»: 

Նույն հոդվածի 5-րդ մասը հանել: 

 

27. ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքում լրացնել 193.1-րդ հոդված՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 



«Հոդված 193.1  Քրեադատավարական 

վերադասությունը նախաքննության մարմնում 

 

1. Քննչական բաժնի պետը իրեն 

անմիջականորեն ենթակա քննիչի անմիջական 

վերադասն է: 

2. Նախաքննության մարմնի ղեկավարի 

տեղակալի անմիջական վերադասը 

նախաքննության տվյալ մարմնի ղեկավարն է: 

3. Նախաքննության մարմնի որևէ 

ստորաբաժանման կազմում չգտնվող 

ստորաբաժանման պետի անմիջական 

վերադասը նախաքննության մարմնի ղեկավարն 

է կամ նրա այն տեղակալը, ում համակարգման 

ներքո գտնվում է տվյալ ստորաբաժանումը. 

4. Նախաքննության մարմնի 

ստորաբաժանման պետի տեղակալի 

անմիջական վերադասը տվյալ 

ստորաբաժանման պետն է: 

5. Նախաքննության մարմնի 

ստորաբաժանման պետի որևէ տեղակալի 

համակարգման ներքո չգտնվող 



ենթաստորաբաժանման պետի անմիջական 

վերադասը տվյալ ստորաբաժանման պետն է: 

6. Նախաքննության մարմնի 

ստորաբաժանման պետի տեղակալի 

համակարգման ներքո գտնվող 

ենթաստորաբաժանման պետի անմիջական 

վերադասը ստորաբաժանման պետի տվյալ 

տեղակալն է: 

7. Նախաքննության մարմնի՝ 

ենթաստորաբաժանում չունեցող 

ստորաբաժանման պետի տեղակալի 

համակարգման ներքո գտնվող քննիչների 

անմիջական վերադասը տվյալ տեղակալն է, իսկ 

այդ ստորաբաժանման մյուս քննիչների 

անմիջական վերադասը՝ տվյալ 

ստորաբաժանման պետն է: 

8. Նախաքննության մարմնի ղեկավարին 

կամ դրա որևէ ստորաբաժանման պետին 

առընթեր քննիչների անմիջական վերադասը 

նախաքննության տվյալ մարմնի ղեկավարն է 

կամ դրա համապատասխան ստորաբաժանման 

պետը: 



9. Քննիչը տվյալ վարույթի շրջանակներում 

ունի մեկ անմիջական վերադաս:»:  

 28. «Հատուկ քննչական ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

(այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-ին հոդվածի 3-րդ մասը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) 6-րդ մասում «Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողով» բառերը 

հանել, իսկ «Հանրապետության Նախագահին» 

բառերից հետո լրացնել «և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն» բառերը:»: 

 

29. Նախագծի 7-րդ հովածը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 7. Օրենքի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ 

հոդվածները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Հոդված 13. Հատուկ քննչական 

ծառայության ծառայողների կոչումները 

1. Հատուկ քննչական ծառայության 



ծառայողներին շնորհվում են հետևյալ 

կոչումները. 

1) արդարադատության գեներալ-

լեյտենանտ. 

2) արդարադատության գեներալ-մայոր.  

3) արդարադատության գնդապետ. 

4) արդարադատության փոխգնդապետ. 

5) արդարադատության մայոր. 

6) արդարադատության կապիտան. 

7) արդարադատության ավագ լեյտենանտ. 

8) արդարադատության լեյտենանտ: 

2. Արդարադատության գեներալ-

լեյտենանտի, արդարադատության գեներալ-

մայորի կոչումները բարձրագույն կոչումներ են, 

որոնք շնորհում է Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահը: 

3. Հատուկ քննչական ծառայության մյուս 

կոչումները շնորհում է հատուկ քննչական 

ծառայության պետը: 

4. Հատուկ քննչական ծառայության 



ծառայողներին կոչումները շնորհվում են 

հերթականության կարգով՝ նախորդ կոչումում 

ծառայության սահմանված ժամկետը լրանալուց 

հետո` տասնհինգ օրվա ընթացքում, 

բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: 

5. Հատուկ քննչական ծառայության 

ծառայողներին կոչումները շնորհվում են 

անհատական կարգով՝ ցմահ:  

Հոդված 14. Հատուկ քննչական 

ծառայության պաշտոններին 

համապատասխանող կոչումները 

 1. Հատուկ քննչական ծառայության 

պետի պաշտոնին համապատասխանող կոչումի 

վերին սահմանն  արդարադատության գեներալ-

լեյտենանտի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանն 

արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումը: 

2. Հատուկ քննչական ծառայության 

պետի տեղակալի պաշտոնին 



համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն 

արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումն է, 

իսկ ստորին սահմանն արդարադատության 

գնդապետի կոչումը: 

3. Հատուկ քննչական ծառայության 

գլխավոր պաշտոններին համապատասխանող 

կոչումի վերին սահմանն արդարադատության 

գնդապետի կոչումն է: 

4. Հատուկ քննչական ծառայության 

առաջատար պաշտոններին 

համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն 

արդարադատության փոխգնդապետի կոչումն է: 

5. Այլ պետական մարմիններում 

ծառայություն անցած (աշխատած) և 

զինվորական կամ հատուկ կոչում (դասային 

աստիճան, որակավորման դաս) ունեցող 

անձանց հատուկ քննչական ծառայության 

պաշտոնի նշանակելիս երեք ամսվա ընթացքում 

շնորհվում է զինվորական կամ հատուկ կոչմանը 

(դասային աստիճան, որակավորման դաս) 



համապատասխան կոչում: 

6. Այլ պետական մարմիններում 

շնորհված զինվորական 

կամ հատուկ կոչումների (դասային 

աստիճանների, որակավորման դասերի) 

համապատասխանությունը սույն օրենքով 

սահմանված կոչումներին սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

Հոդված 15. Կոչումների շնորհման 

ժամկետները 

1. Արդարադատության լեյտենանտի 

կոչումը սկզբնական կոչում է և շնորհվում 

է հատուկ քննչական ծառայության պաշտոնի 

նշանակվելուց: 

2. Սույն օրենքով սահմանված կարգով 

հերթական կոչումի շնորհման համար 

uահմանվում են ծառայության հետևյալ 

ժամկետները. 



1) արդարադատության լեյտենանտի կոչում 

ունեցողի համար՝ 2 տարի. 

2) արդարադատության ավագ լեյտենանտի 

կոչում ունեցողի համար՝ 3 տարի. 

3) արդարադատության կապիտանի կոչում 

ունեցողի համար՝ 3 տարի. 

4) արդարադատության մայորի կոչում 

ունեցողի համար՝ 4 տարի. 

5) արդարադատության փոխգնդապետի 

կոչում ունեցողի համար՝ 5 տարի: 

3. արդարադատության գնդապետի կոչում 

ունեցող ծառայողին բարձրագույն կոչում 

շնորհելու համար ծառայության ժամկետ չի 

uահմանվում: 

4. Նախորդ կոչումը կրելու ժամկետը 

հաշվարկվում է այդ կոչումը շնորհելու մասին 

իրավական ակտը ստորագրելու հաջորդ 



օրվանից: 

5. Հատուկ քննչական ծառայության 

ծառայողի հերթական դասային աստիճանի 

շնորհումը հետաձգվում է, երբ` 

1) ատեստավորումից հետո նրա 

նկատմամբ որոշում է ընդունվել 

ատեստավորումը հետաձգելու և 

վերապատրաստման գործուղելու մասին. 

2) նա ունի կարգապահական տույժ. 

3) նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական 

հետապնդում, կամ կատարվում է 

ծառայողական քննություն: 

6. Հերթական կոչումի շնորհումը 

հետաձգելու դեպքում հատուկ քննչական 

ծառայության ծառայողի հերթական կոչումը 

շնորհվում է սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-3-րդ 

կետերում նշված խոչընդոտների վերացումից 

հետո` 15-օրյա ժամկետում:»: 



30. Նախագծի 8-րդ հոդվածը հենել և 

լրացնել 10-րդ և 11-րդ հոդվածներ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«Հոդված 10.   Օրենքի 20-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասը լրացնել նոր 6-րդ կետով 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6) մեդալով կամ կրծքանշանով 
պարգևատրում:», 

2) 5-րդ մասում «պետը» բառից հետո 

լրացնել «բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ 
մասում նախատեսված դեպքերի:» բառերը, 

3) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ՝ 

 «6. Եթե արտահերթ շնորհվող կոչումը կամ 

օրենքով նախատեսված կոչումի վերին 

սահմանից մեկ աստիճանով ավելի բարձր 

շնորհվող կոչումը բարձրագույն կոչում է, ապա 

սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-5-րդ կետերով 

նախատեսված խրախուսման միջոցները 



կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահը՝ հատուկ քննչական ծառայության 
պետի ներկայացմամբ:», 

4) լրացնել նոր 7-րդ և 8-րդ մասեր՝ հետևյալ 
բովանդակությամբ. 

«7. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված խրախուսման միջոցները 

հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների 

նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահը, եթե 

կարգապահական տույժը կիրառվել է 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

կողմից: 

8. Սույն հոդվածի 1-2-րդ մասերով 

նախատեսված խրախուսման միջոցները 

հատուկ քննչական ծառայության պետի 

նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահը:»: 

Հոդված   11.    Օրենքի 21-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 



խմբագրությամբ. 

«1. Կարգապահական խախտման 

ծանրությունից ելնելով` հատուկ քննչական 

ծառայության ծառայողի նկատմամբ կարող են 
կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը. 

1) զգուշացում. 

2) նկատողություն. 

3) խիստ նկատողություն. 

4) կոչումի իջեցում` մեկ աստիճանով. 

5) պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով. 

6) ծառայությունից ազատում:», 

2) 2-րդ մասում «պետը» բառից հետո 

լրացնել «բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ 
մասում նախատեսված դեպքերի:» բառերը:»: 

31. Նախագծում լրացնել 16-րդ հոդված՝ 

հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Հոդված 16. Օրենքի՝ 

1) 1-ին հոդվածում, 16-րդ հոդվածի 2-րդ 



մասի 6-րդ կետում, 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-

րդ կետում, 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-5-րդ 

կետերում և 6-րդ մասում, 21-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 4-րդ կետում և 3-րդ մասում, 25-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերում, 34-րդ հոդվածի 

1-ին և 2-րդ մասերում «դասային աստիճան» 

բառերն իր բոլոր հոլովաձևերով փոխարինել 

«կոչում» բառերով և համապատասխան 

հոլովաձևերով, 

2) 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 

նախադասությունը հանել:»: 

 

32. «ՀՀ քննչական կոմիտեի 

դեպարտամենտում պետական ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 53-րդ հոդվածը 

հանել: 

 

33. «Արդարադատության ակադեմիայի 

մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի ուժի մեջ մտնելու ժամկետ 

սահմանել 2015թ. հունվարի 1-ը՝ նկատի 



ունենալով այն հանգամանքը, որ նախագծով 

նախատեսված կարգավորումները հնարավոր 

կլինի կենսագործել 2015 թվականից սկսած: 

 

34. «ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 3-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Այս կարգը չի տարածվում սույն 

հոդվածի 6-րդ և 6.1-րդ մասերով նախատեսված 

հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական 

գործերի վրա, որոնցից 6-րդ մասով 

նախատեսված քրեական գործերի 

նախաքննությունը կատարում են բացառապես 

հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, 

իսկ 6.1-րդ մասով նախատեսված քրեական 

գործերի նախաքննությունը կատարում են 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր ազգային 

անվտանգության ծառայության քննիչները:»: 



 

35. Նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 

«մասում մարտի 31» բառերը փոխարինել 

«հունիսի 1» բառերով: 

 

36. Փաթեթում ընդգրկել նոր նախագիծ՝ 

հետևյալ բովանդակությամբ. 

 

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ  
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-243-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-

ին և 2-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ 



խմբագրությամբ.  

«1) փոխվել է հիմնական կենսաթոշակի 

չափը կամ զինվորական ծառայության ստաժի 

մեկ տարվա արժեքը՝ տվյալ ամսվա 1-ից.  

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

վերականգնվել է սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված կարգով` 

հաշվի առնելով վերջին զինծառայությունից 

արձակվելու օրվա դրությամբ զինծառայողի 

զինվորական ծառայության ստաժը, 

զինծառայողի անձնական գործակիցը, 

հիմնական կենսաթոշակի չափը և զինվորական 

ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը՝ 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

վերականգնելու օրվանից:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 5-րդ կետում «կամ դատավորի» բառերը 

փոխարինել «, քննչական կոմիտեի ծառայողի, 

հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի կամ 

դատավորի» բառերով: 

 



 
 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 

պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն 

օրենքի 1-ին հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում 

2014 թվականի հուլիսի 7-ից:»: 

 


