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Հոդված 5. Պետական մարմնի քաղաքացիական 
իրավահարաբերությունների մասնակցությունը, գույքը 

  
1. Պետական մարմինը, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմինը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով Հայաստանի Հանրապետության անունից իր գործողություններով կարող են 
ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ ու 
պարտականություններ: 
2. Պետական մարմինը, ենթակա պետական մարմինը չեն կարող իրականացնել 
ձեռնարկատիրական գործունեություն: 
3. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի կատարած գործառնությունների և 
մատուցած ծառայությունների համար կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ 
օրենքով սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի: 
4. Պետական մարմինը, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմինն ունեն ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 
5. Պետական մարմնի, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմնի գույքը ձևավորվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` նրա 
տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից: 
6. Պետական մարմնի գույքը հանձնվում է իրավական ակտին համապատասխան, որը 
Կառավարության սահմանած կարգով հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: 
7. Սույն օրենքով սահմանված կառավարման լիազորություն ունեցող սահմանադրական 
մարմինը, պաշտոնատար անձն իրավունք ունեն հետ վերցնելու պետական մարմնին, 
ենթակա պետական մարմնին հանձնված գույքը մարմնի համար ձեռք բերված գույքը 
և այն հանձնել պետական այլ մարմնին կամ Կառավարությանը : 
8. Պետական մարմինը, ենթակա պետական մարմինը, սույն օրենքով և իրենց 
կանոնադրության համաձայն, իրենց գործունեության նպատակներին և գույքի 
նշանակությանը համապատասխան, պետք է օգտագործեն, տիրապետեն, իսկ այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` տնօրինեն իրենց հանձնված գույքը: 
9. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի պահպանման և 
լիազորությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը ֆինանսավորվում են 
պետական բյուջեի և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված միջոցներից: 



10. Պետական մարմնի, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմնի ֆինանսական գործառնություններն իրականացվում են 
գանձապետական համակարգի միջոցով: 
11. Պետական մարմնի, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմնի կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով: 
12. Պետական մարմնի, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև ենթակա 
պետական մարմնի պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է 
Հայաստանի Հանրապետությունը: 
13. Պետական մարմինը, ենթակա պետական մարմինը իրենց իրավասության 
սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
դատարանում կարող են հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 
14. Պետական մարմինը, ենթակա պետական մարմինը կարող են ունենալ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և իրենց անվանմամբ կլոր կնիք 
և անհատականացման միջոցներ: 
 
Հոդված 6. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի կառուցվածքը
  
1. Պետական մարմնի կառուցվածքում ընդգրկվում են պետական մարմնի ղեկավարի, 
պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի (կոլեգիալ մարմինների դեպքում՝ կոլեգիալ 
մարմնի անդամների), գլխավոր քարտուղարի պաշտոնները, կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ գրասենյակը, 
օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ պետական մարմնի ղեկավարի խորհրդականի, 
մամուլի քարտուղարի, օգնականի, ռեֆերենտի, պետական մարմնի ղեկավարի 
տեղակալի օգնականի, օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև գլխավոր 
քարտուղարի տեղակալի պաշտոնները: 
2. Ենթակա պետական մարմնի կառուցվածքում ընդգրկվում են ենթակա պետական 
մարմնի ղեկավարի, ենթակա պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի, ենթակա 
պետական մարմնի ղեկավարի օգնականի, խորհրդականի (եթե օրենքով նման 
պաշտոն նախատեսված է), ենթակա պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի 
օգնականի պաշտոնները, կառուցվածքային ստորաբաժանումները, օրենսդրությամբ 
նախատեսված դեպքերում՝ գրասենյակը, գլխավոր քարտուղարի, օրենսդրությամբ 
նախատեսված դեպքերում` նաև գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնները: 
 
Հոդված 12. Գլխավոր քարտուղարը
  
1. Պետական մարմինն իր իրավասության սահմաններում գույքային և անձնական ոչ 
գույքային իրավունքներ, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական այլ 
պարտականություններ է ձեռք բերում և իրականացնում է գլխավոր քարտուղարի 
միջոցով: 



2. Գլխավոր քարտուղարն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատու է 
պետական մարմնի լիազորությունների իրականացման կազմակերպական, 
անձնակազմի կառավարման, ֆինանսատնտեսական գործառույթների իրականացման 
և քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակցության համար: 
3. Աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն անմիջական 
հաշվետու են գլխավոր քարտուղարին: 
4. Գլխավոր քարտուղարն օրենքով սահմանված կարգով գույքային 
պատասխանատվություն է կրում պետությանը իր մեղքով պատճառած վնասի համար: 
Գլխավոր քարտուղարի լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառած վնասը 
հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: Գլխավոր քարտուղարի 
լիազորությունները դադարեցնող անձը պարտավոր է լուծել նաև նրա` պետությանը 
պատճառած վնասի հատուցման հարցը: Սույն պահանջը չկատարելու հետևանքով 
պետությանը պատճառած վնասը հատուցում է սույն մասի պահանջը խախտած անձը: 
5. Գլխավոր քարտուղարը՝ 
1) առանց լիազորագրի` սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված սահմաններում 
հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա 
շահերը, կնքում է գործարքներ, իր իրավասությանը վերապահված հարցերով տալիս է 
լիազորագրեր. 
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 
տնօրինում է պետական մարմնին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` 
ֆինանսական միջոցները. 
3) օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակում և ազատում է պետական մարմնի 
համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման 
միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր. 
4) կառավարման լիազորություններ ունեցող սահմանադրական մարմին 
(պաշտոնատար անձին) է ներկայացնում պետական մարմնի տարեկան հաշվեկշիռը, 
եթե պետական մարմնի կանոնադրությամբ նախատեսված չէ այն ներկայացնել 
պետական մարմնի ղեկավարին. 
5) պետական մարմնի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություններ պետական 
մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և գրասենյակների աշխատանքների 
կազմակերպական հարցերի վերաբերյալ. 
6) պետական մարմնի ղեկավարին է ներկայացնում աջակցող մասնագիտական 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության հաշվետվությունները և մյուս 
ստորաբաժանումների և գրասենյակների մասով` իր իրավասության շրջանակներին 
վերաբերող տեղեկատվություն, իսկ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև 
հաշվետվություն. 
7) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է 
պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի, այլ պետական մարմինների և 
կազմակերպությունների հետ. 
8) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում պետական մարմնի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, գրասենյակներին, ենթակա պետական 
մարմիններին, կազմակերպություններին և հիմնարկներին փոխանցում է պետական 



մարմնի ղեկավարի հանձնարարականները կամ իր համակարգման լիազորությունների 
շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ 
իրականացնում հսկողություն` արդյունքների մասին տեղեկացնելով պետական մարմնի 
ղեկավարին. 
9) անհրաժեշտության դեպքում կնքում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
պատրաստած, ինչպես նաև իր և (կամ) պետական մարմնի ղեկավարի և (կամ) 
պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի անունից պատրաստված փաստաթղթերը, 
եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 
6. Գլխավոր քարտուղարը կարող է ունենալ տեղակալ, որը փոխարինում է նրան 
բացակայության ժամանակ: Գլխավոր քարտուղարը իր տեղակալի անմիջական 
ղեկավարն է: Գլխավոր քարտուղարի տեղակալն անմիջական հաշվետու է գլխավոր 
քարտուղարին: Գլխավոր քարտուղարի տեղակալների թիվը սահմանում է 
վարչապետը: 
7. Սույն օրենքով սահմանված` գլխավոր քարտուղարի լիազորություններն 
իրականացնում են օրենքով նախատեսված դեպքերում քաղաքացիական ծառայող 
համարվող աշխատակազմի ղեկավարը, դատական դեպարտամենտի ղեկավարը, 
վարչական պաշտոն զբաղեցնող աշխատակազմի ղեկավարը, Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի աշխատակազմի քարտուղարը աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարը: 
 
Հոդված 21. Պետական մարմնի, ենթակա պետական մարմնի 

կառուցվածքային փոփոխությունը
  
1. Պետական մարմնի կառուցվածքային փոփոխությունն իրականացվում է 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստեղծման, միաձուլման, միացման, 
առանձնացման, բաժանման, վերակազմավորման կամ կառուցվածքային 
ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման եղանակներով: 
2. Կառուցվածքային փոփոխություն իրականացվում է համապատասխանաբար 
պետական մարմնի կանոնադրության փոփոխությամբ պայմանավորված 
գործառույթների փոփոխության, ինչպես նաև կառուցվածքային ստորաբաժանման 
օպտիմալացման և հաստիքների կրճատման 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, մարզպետարանի կառուցվածքային 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: 
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 մարզպետարանների վրա: 
 
 
 
 
 


