
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ», «ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒ-

ԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 
ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», «ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ 
ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԵՎ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  
 

 

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. 

«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքներում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի 

(այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը բխում է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի 

հոկտեմբերի 3-ի «ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 

2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 1332-

Ն որոշումից (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) և «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը 

հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի 650-L 

որոշման (այսուհետ՝ Գործունեության ծրագիր) 49.2-րդ կետի պահանջից: 
  

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները. 
2019 թվականի նոյեմբերի 20-ին ձևավորվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարում 

ինստիտուցիոնալ համակարգի բաղադրատարրերից առաջինը՝  Կոռուպցիայի 



 

կանխարգելման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով): Կոռուպցիայի դեմ 

պայքարին միտված գործողությունների արդյունավետությունն ապահովելու համար 

Հանձնաժողովի կայացմանն ու գործունեությանը զուգահեռ անհրաժեշտ է ապահովել 

նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման գործառույթով և 

անկախության երաշխիքներով օժտված մասնագիտացված մարմնի առկայությունը: 

Ներկայումս ՀՀ-ում քրեական գործերով նախաքննություն կատարում են ՀՀ 

քննչական կոմիտեի, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության, ՀՀ ազգային 

անվտանգության, հարկային և մաքսային մարմինների քննիչները: Այսինքն՝ 

կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը մեկ մարմնի կողմից չի 

իրականացվում, մինչդեռ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության 

արդյունավետությունը կարող է երաշխավորված լինել միայն այն պարագայում, երբ 

այդ գործառույթը վերապահված է մեկ մասնագիտացված մարմնի՝ այդպիսով 

ապահովելով միասնական չափանիշներով քննության կազմակերպումը: Ընդ որում, 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի առանձնահատկություններով 

պայմանավորված՝ հետաքննության և նախաքննության գործառույթները, կոռուպցիոն 

հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործողությունները 

իրականացվում են տարբեր մարմինների կողմից, ինչն իր հերթին հանգեցնում է 

կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ապակենտրոնացվածության: 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, անդամակցելով 

միջազգային մի շարք կառույցների, ստանձնել է կոռուպցիոն իրավախախտումների 
բացահայտման գործող կառուցակարգեր ստեղծելու  պարտավորություն:  

Այսպես, Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից ընդունված 

«Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան» (այսուհետ՝ Կոնվենցիա), որն ընդունվել է 2003 

թվականին և Հայաստանի Հանրապետության համար պարտադիր է դարձել 2007 

թվականից, պարունակում է գործուն մեխանիզմներ, որոնք վերաբերում են նաև 
կոռուպցիայի կանխարգելման և բացահայտման  մարմինների ստեղծմանը և դրանց 

լիազորությունների շրջանակին:   

Կոնվենցիայի 36-րդ հոդվածով կոռուպցիայի բացահայտման մարմինների համար 
սահմանվել են որոշակի սկզբունքային դրույթներ:  

Կոնվենցիայի 36-րդ հոդվածի համաձայն. «Յուրաքանչյուր Մասնակից 

պետություն, իր իրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքներին 



 

համապատասխան, պետք է ապահովի այնպիսի մարմնի կամ մարմինների կամ 

անձանց առկայությունը, որոնք մասնագիտացած են կոռուպցիայի դեմ պայքարում` 

իրավապահ միջոցների օգնությամբ: Մասնակից պետության իրավական համակարգի 

հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան` այդպիսի մարմնին կամ մարմիններին 

կամ անձանց պետք է անհրաժեշտ անկախություն ապահովվի, որպեսզի նրանք 

կարողանան կատարել իրենց գործառույթները առանց որևէ անհարկի ազդեցության։ 

Այդպիսի անձինք կամ այդպիսի մարմնի կամ մարմինների աշխատակիցները իրենց 

խնդիրների կատարման համար պետք է օժտված լինեն պատշաճ որակավորմամբ և 
պաշարներով:1»  

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (այսուհետ՝ 

ՏՀԶԿ) շրջանակներում գործող Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի 

հակակոռուպցիոն ցանցը Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների 

ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է անդամ պետությունների 

հակակոռուպցիոն համակարգի գնահատում: Սույն ցանցին անդամակցում է նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունը: Նշված նախաձեռնության շրջանակում 2018 

թվականին իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ փուլի 

գնահատումը2, որով ևս անդրադարձ է կատարվել Հակակոռուպցիոն իրավապահ 

մարմնի բացակայության հարցին: Մասնավորապես, զեկույցում անդրադառնալով այն 

հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիոն գործերի 

քննությունն իրականացվում են տարբեր մարմինների կողմից, արձանագրվում է, որ 

կոռուպցիոն գործերի քննությամբ դրական տեղաշարժ տեղի չի ունեցել և որ 

իրավապահ մարմինները ավելի շատ հակված են իրականացնելու քննություն միայն 

փոքր կոռուպցիոն հանցագործություններով։ Զեկույցով կարևորվում է կոռուպցիոն 

իրավապահ մարմիններին անկախության գործուն երաշխիքներով ապահովելու և 

նմանատիպ մարմինների գործունեությանն  անհարկի միջամտություն չթույլատրելու 

անհրաժեշտությունը։ Գնահատման արդյունքների ամփոփման հիման վրա խորհուրդ 

է տրվում ապահովել հակակոռուպցիոն իրավապահ մարմինների ղեկավարների 

թափանցիկ և մրցակցային ընտրություն՝ թեկնածուների արժանիքների և 

                                                
1 Տե՛ս բնօրինակը https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50026_E.pdf  
2 https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-
ENG.pdf   Էջ 14,  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf


 

մասնագիտական որակների հաշվառմամբ։ Կարևորվում է  նաև հակակոռուպցիոն 

իրավապահ մարմիններին համապատասխան միջոցներով ապահովելու 

հանգամանքը և աշխատակիցների մասնագիտացվածությունը։ 

Այսպիսով, կարելի է առանձնացնել այն սկզբունքային դրույթները, որոնք պետք է 

բնորոշ լինեն կոռուպցիայի դեմ պայքար մղող մարմիններին: Նման մարմինները 
պետք է լինեն անկախ, զերծ մնան անհարկի ազդեցությունից, օժտված լինեն 

պատշաճ նյութատեխնիկական պայմաններով, իսկ աշխատակիցները՝ ունենան 
բարձր որակավորում:   

Հարկ է նշել նաև, որ միջազգային գործընկեր կազմակերպություններն իրենց 

հերթին բազմիցս բարձրացրել են նշված հարցը՝ պնդելով, որ Հայաստանում 

կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ապակենտրոնացվածությունը 

կոռուպցիոն հանցագործությունների արդյունավետ քննության հիմնական 
մարտահրավերներից է:       

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն՝ որպես կոռուպցիոն հանցագործությունների 

բացահայտման գործառույթով օժտված մասնագիտացված մարմին, կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համակարգի երկրորդ բաղադրատարրն է:  Այն 

արդեն իսկ ստեղծված Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, հետագայում 

ստեղծվելիք հակակոռուպցիոն դատարանի և ՀՀ Գլխավոր դատախազությունում 

կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնող վարչության հետ ամբողջացնելու է հակակոռուպցիոն 

ինստիտուցիոնալ համակարգը: 
  

Առաջարկվող կարգավորման բնույթը. 

Հիմք ընդունելով միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաև ՀՀ 

կառավարության Գործունեության ծրագիրը և Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը՝ 

Նախագծով առաջարկվում է ստեղծել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները 
քննող մասնագիտացված մարմին՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտե:     

 Նախ, անդրադառնալով միջազգային փորձին՝ հարկ է նշել, որ մի շարք 

պետություններ ստեղծել են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների 

բացահայտման և քննության գործառույթով օժտված մարմիններ, որոնք, ընտրված 

մոդելների տարբերություններով հանդերձ, առաջնորդվում են միջազգայնորեն 



 

ընդունված սկզբունքներով:  

      Այսպես, Ուկրաինայում գործում է Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն: 

Համաձայն ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի (այսուհետ՝ Բյուրո) մասին օրենքի3 

առաջին հոդվածի՝ Բյուրոն պետական իրավապահ մարմին է, որը պատասխանատու 

է իր իրավասության հետ կապված կոռուպցիոն հանցագործությունների 

հայտնաբերման, քննության, բացահայտման, ինչպես նաև կանխարգելման համար: 

Բյուրոյի ղեկավար կազմն ու անդամները ընտրվում են մրցութային խորհրդի կողմից՝ 
բաց մրցույթի արդյունքում: Միաժամանակ  Բյուրոյի գործունեության 

հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովման նպատակով   այն  իր 

գործունեության մասին հաշվետվություններ է հրապարակում և հասարակությանը 

տեղեկացնում է իր կատարած աշխատանքի արդյունքների մասին: Կոռուպցիոն 

հանցագործությունների քննության արդյունավետություն ապահովելու 
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝  Բյուրոի աշխատակիցնեը իրականացնում 

են  և՛ օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն, և՛ նախաքննություն: 

          Լատվիայում գործում է  Կոռուպցիայի կանխարգելման և պայքարի բյուրո4 

(այուհետ՝ Բյուրո)։ Վերջինս ունի գործունեության հիմնական երեք ուղղություններ` 

կանխարգելիչ, հետաքննական և կրթական։ Բյուրոն իրավասու է կիրառել 

վարչաիրավական` օրենքով նախատեսված կոռուպցիոն բնույթի 

իրավախախտումների համար, ինչպես նաև իրականացնել հետաքննական և 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ այն պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ, որոնք կասկածվում են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ 
կատարելու մեջ։  

Կոսովոյում  կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության 

մարմինը  Հակակոռուպցիոն գործակալությունն5 է: Գործակալությունն ունի երեք 

բաժին՝ քննչական վարչություն, կոռուպցիայի կանխարգելման վարչություն և 

կառավարման վարչություն։ Գործակալությունն իրավունք ունի նաև կոռուպցիոն 

հանցագործություններով հարուցված գործերով իրականացնել հետաքննություն: 
           Իսկ Սլովակիայում գործում է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն, որը 

                                                
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20200703#Text  
4 https://www.iap-association.org/NACP/Anti-Corruption-Models   
5 https://www.akk-ks.org/en/luftimi_i_korrupsionit/162/zbatimi-i-ligjit/162 “Anti-Corruption Agency”  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20200703#Text
https://www.iap-association.org/NACP/Anti-Corruption-Models
https://www.akk-ks.org/en/luftimi_i_korrupsionit/162/zbatimi-i-ligjit/162


 

ստեղծվել է 2004 թվականին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն գործում է 

Ոստիկանության ուժերի ղեկավարության ներքո։ Այն հիմնականում հետաքննական 

գործակալություն է, սակայն ունի նաև կոռուպցիայի կանխարգելման 

լիազորություններ: 

Լիտվայում գործում է Հատուկ քննչական ծառայությունը6։ Ծառայությունը անկախ 

մարմին է, որը հաշվետու է միայն Նախագահի և Խորհրդարանի առջև։ Սույն մարմինը 

գործում է «Հատուկ քննչական ծառայության» մասին օրենքի հիման վրա։ Օրենքի 8-

րդ հոդվածի համաձայն Ծառայությունը ունի հետևյալ գործառույթները. 

1. Իրականացնել օպերատիվ-հետախուզական աշխատանքներ կոռուպցիայի 

հետ կապված հանցագործությունները բացահայտելու և կանխելու ուղղությամբ. 

2. Իրականացնել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով նախաքննություն 

3. Օրենքով սահմանված կարգով համագործակցել այլ իրավապահ մարմինների 

հետ 

4. հավաքել, պահել, վերլուծել և ամփոփել կոռուպցիայի և հարակից սոցիալական 

երևույթների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

5. Իրավապահ այլ հաստատությունների հետ համատեղ իրականացնում են 

հանցագործությունների վերահսկողության և կանխարգելման գործողություններ 

Ծառայությունը տարեկան և կիսամյակային հաղորդումներ է ներկայացնում 

Խորհրդարան։ Գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու նպատակով 

պարբերաբար հանդես է գալիս հրապարակումներով և զեկույցներով, սերտ 

համագործակցում է քաղաքացիական հասարակության և նրանց ներկայացուցիչների 

հետ։ 

Ռումինիայում գործում է Ազգային հակակոռուպցիոն ծառայությունը7, որը 

իրականացնում է կոռուպցիոն բնույթ ունեցող իրավախախտումների 

ուսումնասիրություն։ Ծառայության իրավասության ներքո են գտնվում կոռուպցիոն 

հանցագործությունները քննությունը։ Օրենքով Ծառայությանը տրվում է մի շարք 

հատուկ լիազորություններ.  

● Գաղտնի հսկողության 

● կապի միջոցների հսկողության  
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● գաղտնի հետաքննության  

● ֆինանսական տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի 

հասանելիության 

● ֆինանսական գործարքների մոնիթորինգի և այլն։ 

Սինգապուրում գործում է Կոռուպցիոն գործերի հետաքննության բյուրոն8 (CPIB), 

որը հիմնադրվել է 1952 թվականին՝ որպես անկախ հակակոռուպցիոն 

գործակալություն։ Դրա նպատակն է քննել և կանխել կոռուպցիան պետական և 

մասնավոր հատվածներում: Բյուրոյի հիմնական գործառույթը  կոռուպցիոն 

հանցագործությունների  վերաբերյալ բողոքներ ստանալն ու քննելն է: 

 Համաձայն «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» օրենքի՝ Բյուրոն ունի 

հետևյալ լիազորությունները.  

1. հանցագործությունների քննության լիազորություն 

2. հետաքննության լիազորություն 

3. հետախուզման  և  բռնագրավման  լիազորություններ: 
          Նման մարմիններ գործում են նաև Բելգիայում՝  Կոռուպցիայի կանխարգելման 

կենտրոնական գրասենյակը, Խորվաթիայում՝ Կոռուպցիայի և կազմակերպված 

հանցավորության կանխարգելման գրասենյակը, Մալթայում՝ Կոռուպցիայի դեմ 

մշտական հանձնաժողովը9: 
          Վերոգրյալի հիման վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն համգամանքը, որ 

կոնկրետ երկրի փորձը կիրառելիս պետք է հաշվի առնել նաև այդ երկրի 

օրենսդրության ընդհանուր տրամաբանությունը, իրավական համակարգի 

կառուցվածքը և  առանձնահատկությունները՝ համաձայն սույն Նախագծով 

առաջարկվող իրավակարգավորումների՝ Կոմիտեն, որը ստեղծվելու է որպես 

քննչական մարմին, կազմակերպելու և իրականացնելու է Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով իր իրավասությանը 

վերապահված՝ ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործությունների մինչդատական 

քրեական վարույթը։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ 

Սահմանադրության 178-րդ հոդվածի համաձայն քննչական մարմինների 

լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, նախատեսվում է, որ Կոմիտեն 
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քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցի լուծման նպատակով՝ «Օպերատիվ-

հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով սահմանված կարգով 

իրականացնելու է օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն։ Սույն 

լիազորությունների ամբողջությունը հնարավորություն է տալու Կոմիտեին 

իրականացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների ամբողջական և արդյունավետ 

քննություն: 

Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն վերոնշյալ մի շարք երկրների, որտեղ 

կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով և՛ հետաքննությունը, և՛ օպերատիվ-

հետախուզական գործունեությունը, և՛ նախաքննությունը իրականացվում է միևնույն 

անձի կողմից, հաշվի առնելով Նախագծով կոռուպցիոն հանցագործությունների 

քննության կենտրոնացվածությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը, թեև 

հետաքննությունը,  օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը, 

նախաքննությունն իրականացվելու են մեկ մարմնի՝ Կոմիտեի կողմից, 
այնուամենայնիվ,  չարաշահումներից խուսափելու, արագ և արդյունավետ քննություն 

ապահովելու համար դրանք իրականացվելու են տարբեր ստորաբաժանումների 

կողմից։ Միևնույն ժամանակ, Կոմիտեի ինքնավարության ապահովման նպատակով, 

նշված գործառույթներն իրականացնող ստորաբաժանումների կառուցվածքը 

սահմանվելու է Կոմիտեի կողմից:   

          Կոմիտեի գործունեության արդյունավետության տեսանկյունից կարևոր 

նշանակություն ունի վերջինիս կառուցվածքը։ Կոմիտեն կազմված է լինելու 

կառուցվածքային մասնագիտական ստորաբաժանումներից (այդ թվում՝ 

տարածքային ստորաբաժանումներից) և աջակցող ստորաբաժանումներից: 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստորաբաժանումները բաղկացած են վարչություններից 

և բաժիններից: Կոմիտեի կազմում գործելու են օպերատիվ-հետախուզական  

գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ։         
          Կոմիտեի մասնագիտական կազմը համալրվելու է համապատասխան 

մասնագիտական պատրաստում անցած կադրերի ներգրավման եղանակով: 

          Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ կոռուպցիոն հանցագործությունների 

քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքների և գործիքակազմի  փոխանցումը չի 

կրելու մեխանիկական բնույթ: Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմում նշանակումները 

կատարվելու է մրցութային կարգով: 



 

 Մասնավորապես, Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը 

համալրելու նպատակով  Կոմիտեի նախագահը կազմավորելու է մրցութային 

հանձնաժողովը: Հանձնաժողովի կազմի մեջ մտնում են  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

նախագահի կողմից նշանակված Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 3 ծառայող, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից առաջադրած 1 անձ, 

քաղաքացիական հասարակության 1 ներկայացուցիչ:  

Նախագծով առաջարկվող մրցույթը  ծառայողների թեկնածուների ընտրության 

դեպքում կազմված է հետևյալ փուլերից. 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության փուլ՝ փաստաթղթերը ստանալուց հետո երեք 

օրվա ընթացքում, Հանձնաժողովը համադրում է մասնակցի կողմից ներկայացրած 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը Նախագծով նախատեսված 

պահանջներին: Թեկնածուն իրավունք ունի պարզաբանումներ տալու իր 

փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների վերաբերյալ: Հանձնաժողովն 

անձին չի թույլատրում մասնակցել մրցույթի հետագա ընթացքին, եթե նա չի 

բավարարում սույն օրենքով պաշտոնի անցնելու համար ներկայացվող պահանջները:  

Մրցույթն անցկացվում է նաև այն դեպքերում, երբ մրցույթին մասնակցելու համար 

դիմել է մեկ մասնակից: 

Թեստավորման փուլը անցկացվում է փաստաթղթերի ուսումնասիրության փուլի 

ավարտից հետո տասնօրյա ժամկետում։ Հանձնաժողովը փաստաթղթղերի 

ուսումնասիրության փուլը հաղթահարած մասնակիցների համար կազմակերպում է 

թեստավորման փուլը, որի ընթացքում ստուգվում են մասնակիցների 

մասնագիտական գիտելիքները: Թեստավորման փուլի ընթացքում ստուգվում են 

թեկնածուների մասնագիտական գիտելիքները։ Թեստավորման հարցարանները 

կազմվում են Նախագծով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների 

համամասնությամբ, որը հնարավորություն է տալիս թեստային փուլում 

սահմանափակել հայեցողական լիազորությունների չարաշահման հնարավորությունը։   

Թեստավորման անցկացման նույն օրը կազմվում և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում հրապարակվում է թեստավորման փուլը 

հաղթահարած մասնակիցների ցուցակը, ինչպես նաև հարցազրույցի օրը և վայրը: 

Բարեվարքության ուսումնասիրության փուլ՝ Հանձնաժողովը թեստավորման 

փուլի ավարտից հետո՝ մեկօրյա ժամկետում Կոռուպցիայի կանխարգելման 



 

հանձնաժողով է ներկայացնում թեստավորման փուլը հաղաթահարած 

մասնակիցների բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը՝ մեկամսյա 

ժամկետում խորհրդատվական եզրակացություն ստանալու նպատակով: 

Հարցազրույցի փուլի ընթացքում Հանձնաժողովը բարեվարքության վերաբերյալ 

խորհրդատվական եզրակացությունը ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում 

անցկացնում է հարցազրույց՝ հարցազրույցի անցկացման օրվա և վայրի մասին 

տեղեկատվությունը հարցազրույցն անցկացնելուց առնվազն երեք օր առաջ 

հրապարակելով իր պաշտոնական կայքէջում: Հարցազրույցի փուլին  

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել նաև հոգեբան, որին 

ներգրավում է Հանձնաժողովը: Հարցազրույցի փուլում Հանձնաժողովի անդամները 

գնահատում են մասնակցի աշխատանքային ձեռքբերումները, վերլուծական 

կարողությունները, տարբեր իրավիճակներում վարվեցողությունը, 

պատասխանատվության զգացումը, հաղորդակցման հմտությունները, տվյալ 

պաշտոնում նշանակվելու նրա շարժառիթը,  ակնկալիքները և այդ պաշտոնը 

զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ այլ անձնական որակները և արժանիքները: 

Մասնակցին տրվող հարցերը չպետք է ունենան նրա իրավաբանական գիտելիքները 

ստուգելու նպատակ. 

Արդյունքների ամփոփման փուլում Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամին 

տրամադրվում է հարցաթերթ, որտեղ նշվում են գնահատման ենթակա 

հատկանիշները: Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ գնահատում է յուրաքանչյուր 

մասնակցին՝ նշելով իր նկատառումները գնահատվող հատկանիշների վերաբերյալ: 

Հարցազրույցի  արդյունքում Հանձնաժողովը կազմում է մրցույթում հաղթող 

ճանաչվածների ցուցակ, որտեղ ներառվում են միավորների հանրագումարի 

արդյունքով առավելագույն միավորներ ստացած թեկնածուները: Հակակոռուպցիոն 

կոմիտեի քննիչների,  օպերատիվ-հետախուզական գործառույթներ իրականացնող 

պաշտոնների համալրման ցուցակները կազմվում են առանձին: Եթե մասնակիցների 

միավորների հավասարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել հաղթողին, ապա 

անցկացվում է բաց քվեարկություն, որի ընթացքում Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր 

անդամ իր ներքին համոզմամբ քվեարկում է առավելագույն հավասար ձայներ 

ստացած այս կամ այն թեկնածուի օգտին։ Քվեարկության ժամանակ Հանձնաժողովի 

յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Մրցույթի վերջնական արդյունքները 



 

մեկօրյա ժամկետում հրապարակվում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնական 

ինտերնետային կայքէջում:  

 Մասնակցի իրավունքները ապահովելու նպատակով Նախագծով  ամրագրվել է  

նաև մրցույթի արդյունքները գրավոր բողոքարկելու հնարավորություն:  Մասնակիցը 

մրցույթի արդյունքները հրապարակվելուց հետո  նույն օրը կարող է դրանք գրավոր 

բողոքարկել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին: Բողոքարկման վերաբերյալ 

պատասխանը տրվում է մեկ օրվա ընթացքում: 

Մրցութային կարգով է անցկացվելու նաև Կոմիտեի նախագահի ընտրությունները։ 

Ընդ որում, հիմք ընդունելով միջազգային կառույցների կողմից կատարված 

դիտարկումները, Նախագծով առաջարկվում է ստեղծել Մրցութային խորհուրդ 

(այսուհետ՝ Խորհուրդ), որում ներառվելու են տարբեր մարմինների 

ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ քաղաքացիական հասարակության անդամներ։ 

Մասնավորապես Խորհրդում ներգրավվելու են Կառավարության, Ազգային ժողովի, 

Բարձրագույն դատական խորհրդի, Գլխավոր դատախազի, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի կողմից նշանակած մեկական թեկնածու և քաղաքացիական 

հասարակության երկու ներկայացուցիչ: Խորհրդում ընդգրկվող թեկնածուներին 

նախագծով առաջադրվում է որոշակի պահանջներ, որը նպատակ է հետապնդում 

Խորհրդի կազմում բարձր մասնագիտական և բարոյական հատկանիշներ ունեցող 

անձանց ներգրավումը։ Մասնավորապես, Խորհրդի անդամ՝ բացառությամբ 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի, կարող է նշանակվել բակալավրի 

կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթության որակավորման 

աստիճան կամ օտարերկրյա պետությունում ձեռք բերած համապատասխան 

որակավորման աստիճան, որի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, բարձր մասնագիտական և բարոյական 

հատկանիշներ ունեցող, կուսակցական պատկանելիություն չունեցող յուրաքանչյուր 

ոք, ով ունի քրեական մասնագիտացման դատավորի, դատախազի, քննիչի, 

հետաքննիչի, օպերլիազորի կամ  փաստաբանի կամ   հակակոռուպցիոն ոլորտում 

քաղաքականության մշակման կամ փողերի լվացման և ահաբեկչության 

ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում գործունեության  առնվազն 5 տարվա 

ստաժ կամ տվյալ պաշտոններում առնվազն  5 տարվա ընդհանուր ստաժ: Խորհրդի 

կազմում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ներգրավվում է նաև երեք միջազգային 



 

փորձագետ։ Որպես միջազգային փորձագետ կարող են ներգրավվել 

հակակոռուպցիոն ոլորտում առնվազն 5 տարվա մասնագիտական  աշխատանքային 

փորձառություն ունեցող անձինք:  Միջազգային փորձագետների ներգրավման կարգը 

սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: 

Խորհրդի գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու համար Խորհրդի 

նիստերը անցկացվում են բաց։ Քաղաքացիական հասարակության, զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել նիստերին: 

Խորհրդի նիստերը նաև տեսաձայնագրվում են: 

Կոմիտեի նախագահի ընտրությունը իրականացվում է հետևյալ փուլերով. 

1) փաստաթղթերի ուսումնասիրության փուլ. 

2  բարեվարքության ուսումնասիրության փուլ. 

3) հարցազրույցի փուլ. 

4) արդյունքների ամփոփման փուլ. 
 

Հաշվի առնելով կոռուպցիոն ոլորտի առանձնահատկությունները, կարևորվում է 

Կոմիտեի բոլոր ծառայողների, այդ թվում՝ Կոմիտեի նախագահին ներկայացվող 

պահանջները։ Նախագծով նախատեսվում է, որ Հակակոռուպցիոն ծառայողի 

պաշտոն կարող է զբաղեցնել այն անձը, որն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում 

բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթության 

որակավորման աստիճան, անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն, 

տիրապետում է հայերենին, ունի անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներից 

առնվազն մեկ` ստանդարտացված թեստային համակարգերով կամ Կառավարության 

սահմանած կարգով ստուգվող լեզվական գիտելիքների B1 մակարդակի իմացություն 

և այլն: Ընդ որում, կախված զբաղեցրած պաշտոնից՝ Կոմիտեի ծառայողը պետք է 

բավարարի պաշտոնին ներկայացվող Նախագծով նախատեսված այլ պահանջներին 

ևս: Օրինակ՝ Կոմիտեի նախագահ կարող է նշանակվել վերոնշյալ պահանջներին 

բավարարող անձը, որն ունի դատավորի, դատախազի, քննիչի, հետաքննիչի, 

օպերլիազորի կամ փաստաբանի կամ հակակոռուպցիոն ոլորտում 

քաղաքականության մշակման կամ փողերի լվացման և ահաբեկչության 

ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում գործունեության առնվազն 5 տարվա 

ստաժ կամ տվյալ պաշտոններում առնվազն  5 տարվա ընդհանուր ստաժ։ 

Համապատասխան ոլորտներում աշխատանքային ստաժի պահանջը բխում է 



 

կոռուպցիոն բնույթի առանձնահատկություններից: Օրինակ՝ փողերի լվացման և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում գործունեության փորձ 

ունենալու պահանջը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կոռուպցիոն բնույթի 

իրավախախտումների զգալի հատված ուղեկցվում է հանցավոր ճանապարհով ձեռք 

բերված միջոցների օրինականացմամբ: 

Նախագծով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների գործունեության 

նկատմամբ սահմանված են առավել խիստ պահանջներ: Կոմիտեի ծառայողի 

նկատմամբ կիրառվում են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված 

սահմանափակումները: Նախագծով հստակորեն նախատեսվել է նշված 

սահմանափակումների խախտման համար կիրառվող ներգործության միջոցները: 

Մասնավորապես, Նախագծի համաձայն Կոմիտեի ծառայողի պաշտոնի 

դադարեցման անվերապահ հիմք է հանդիսանում հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

ծառայողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները խախտելը: Նշված 

սահմանափակումների և անհամատեղելիության պահանջների խախտումը 

հանդիսանում է նաև Կոմիտեի նախագահի լիազորությունների դադարեցման հիմք: 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեում բարեվարքության համակարգի ներդրումը 

պայմանավորված է ինչպես ՀՀ կառավարության որդեգրած՝ պետական 

կառավարման համակարգում և պետական մարմիններում բարեվարքության 

բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության իրականացմամբ և ստանձնած 

միջազգային պարտավորությունների կատարմամբ, այնպես էլ Կոմիտեի 

գործունեության առանձնահատկություններով: Ինչպես արդեն նշեցինք, Կոմիտեում 

ծառայության անցնելիս Կոմիտեի նախագահը և մյուս ծառայողները անցնում են 

բարեվարքության ստուգման պարտադիր ընթացակարգ: Բարեվարքության 

ստուգման գործընթացը  ներդրվել է սույն թվականի մարտի 25-ին Ազգային ժողովի 

կողմից երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված «Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» օրենքով։ Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կոմիտեն գործում է 

անկախության և ինքնուրույնության սկզբունքների հիման վրա և իրականացնելու է 

Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն, անհրաժեշտություն է առաջանում 

ներդնել գործուն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան ապահովել կոմիտեի 

ծառայողների առաքինության և բարեվարքության ընթացիկ գնահատում: Այս 



 

տեսանկյունից նախագծով Կոմիտեի նախագահի վրա դրվում է պարտականություն՝ 

սահմանելու Կոմիտեի ծառայողների առաքինության ստուգման կարգը և 

պայմանները: Ընդ որում, Կոմիտեի նախագահը իրավասու է ներքին անվտանգության 

հարցերով ստորաբաժանման միջոցով պարբերաբար իրականացնել 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների առաքինության ստուգում, այդ թվում՝ 

պրովոկացիոն եղանակներով: Հարկ է նշել, որ պրովոկացիոն տերմինի կիրառումը 

չպետք է շփոթ առաջացնի քրեական օրենսգրքի 350-րդ հոդվածով սահմանված 

կաշառքի կամ առևտրային կաշառքի պրովոկացիայի հետ, քանի որ Նախագծի 33-րդ 

հոդվածով առաքինության նման ստուգման համար սահմանվել է ոչ թե քրեական, այլ 

կարգապահական ներգործության միջոցի կիրառում, իսկ Նախագծի 35-րդ հոդվածի 

9-րդ մասի և Քրեական օրենսգրքի 350-րդ հոդվածով նախատեսված 

փոփոխություններով բացառվում է հետագայում Կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ 

քրեական պատասխանատվության կիրառումը: Նշված միջոցը կրում է բացառապես 

Կոմիտեի ծառայողների բարեվարքության և առաքինության ստուգման դեր և կարող է 

հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության: Հարկ է նշել, որ 

պաշտոնատար անձանց բարեվարքության ստուգման նմանատիպ մեխանիզմ 

կիրառվում է նաև այլ երկրներում, իսկ միջազգային հակակոռուպցիոն կառույցները 

բարեվարքության ստուգման նմանատիպ մեխանիզմի կիրառումը համարում են 

արդյունավետ: ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի 

կողմից մշակված փաստաթղթերում այս մեխանիզմը նկարագրվում է որպես 

իրավիճակ, երբ պետական ծառայություն իրականացնող անձը ամենօրյա 

գործունեության ընթացքում կարող է չարաշահել իր լիազորությունները՝ կաշառք 

պահանջելու կամ առաջարկվող կաշառքը բարեվարքության ստուգումը 

իրականացնող անձից վերցնելու միջոցով:10 Նմանատիպ կարգավորումներ գործում 

են օրինակ ԱՄՆ-ում11, Ուկրաինայում՝12 առանց որևէ սահմանադրական 

խոչընդոտների:   

Միևնույն ժամանակ, որպես գործունեության լրացուցիչ երաշխիք, 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների համար, մյուս քննչական մարմինների 

                                                
10 https://www.unodc.org/documents/treaties/toolkit/f5.pdf էջ 205  
11 https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf 
Էջ 91  
12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20200703#Text  

https://www.unodc.org/documents/treaties/toolkit/f5.pdf
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20200703#Text


 

համեմատությամբ, սահմանված է առավել բարձր վարձատրություն: Սա 

պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով: Նախ, Կոմիտեն իրականացնում է 

կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն, որը ինքնըստինքյան ունի բարձր 

ռիսկայնություն: Երկրորդ, Կոմիտեի ծառայողների վարձատրությունը ուղղակիորեն 

հանդիսանում է վերջինիս անկախության և անկաշկանդ գործելու երաշխիքներից 

մեկը:    

Կոմիտեի գործունեությունը պետք է լինի հնարավորինս թափանցիկ և հիմնված 

լինի հաշվետվողականության վրա: Այդ նպատակով Նախագծով առաջակվող 

կարգավորումների համաձայն՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն յուրաքանչյուր կիսամյակի 

ավարտից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, իր պաշտոնական  կայքէջում 

հրապարակում է գործունեության մասին ամփոփ  տեղեկատվություն: 

Տեղեկատվության կառուցվածքը, դրանում ներառվող հարցերի շրջանակը 

սահմանում է Հակակոռուպցիոն  կոմիտեի նախագահը: Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

տարեկան հաշվետվությունը պաշտոնական  կայքէջում հրապարակվում է  

յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև հունվարի 31-ը: 

    Ինչ վերաբերում է հաստիքների սահմանմանը և գործերի բաշխմանը՝ հարկ է  նշել, 

որ, 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին հաստատված Հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությամբ սահմանվել էր, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծմամբ 

պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն է առաջանալու կրճատել այլ  մարմինների 

հաստիքները և դրանք փոխանցել Հակակոռուպցիոն կոմիտեին: Այս առումով, 

ռազմավարությամբ նախատեսվում էր կրճատել ՀՀ ոստիկանության օպերատիվ-

հետախուզական գործունեության իրականացման համար նախատեսված 

հաստիքները, Հատուկ քննչական ծառայության կոռուպցիոն հանցագործությունների 

քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքները, ինչպես նաև Ազգային 

անվտանգության ծառայության օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

իրականացման համար նախատեսված և կոռուպցիոն հանցագործությունների 

քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքները:  

 Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի  

ստեղծմանը հաջորդող որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում վերոնշյալ 

մարմինները շարունակելու են քննել իրենց վարույթներում առկա գործերը, որպեսզի 

հնարավոր լինի անցումային  շրջանում սահուն կերպով ապահովել Հակակոռուպցիոն 



 

կոմիտեի կողմից գործերի քննության արդյունավետությունը՝ հաստիքների 

կրճատումը և գործերի փոխանցումը հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթ պետք է 

իրականացվի հատվածային մոտեցմամբ: 

  Այս առումով, իրավապահ մարմինների կողմից կոռուպցիոն 

հանցագործությունների քննության իրական պատկեր ստանալու նպատակով՝ 

Արդարադատության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հարցում է կատարել 

քննչական մարմիններին և Գլխավոր դատախազությանը: Գլխավոր 

դատախազությունից ստացված պատասխանի համաձայն՝ 2019 թվականի հուլիսի 

մեկից մինչև 2020 թվականի հուլիսի մեկն ընկած ժամանակահատվածում 

հսկողություն է իրականացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 6-րդ հավելվածով 

նախատեսված կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ 2228 քրեական 

գործի մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ: 

Հատուկ քննչական ծառայությունից ստացված պատասխանի համաձայն՝ 

հետաքրքրություն ներկայացնող ժամանակահատվածում քրեական օրենսգրքի 6-րդ 

հավելվածով նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ քննվել է 362 

քրեական գործ: Նախաքննությունն հիմնականում իրականացրել են կոռուպցիոն, 

կազմակերպված և պաշտոնեական հանցագործությունների քննության վարչության 

10 քննիչները, սակայն անհրաժեշտության դեպքում նախաքննությունն իրականացրել 

են նաև այլ վարչությունների և ծառայության պետին առընթեր քննիչները: Ազգային 

անվտանգության ծառայությունից ստացված պատասխանի համաձայն՝ 2019 

թվականի հուլիսի մեկից մինչև 2020 թվականի հուլիսի մեկն ընկած 

ժամանակահատվածում քրեական օրենսգրքի 6-րդ հավելվածով նախատեսված 

հանցագործությունների վերաբերյալ քննվել է 184 քրեական գործ: Նախաքննությունն 

իրականացվել է 17 քննիչների կողմից: Պետական եկամուտների կոմիտեի նշմամբ 

նույն ժամանակահատվածում քրեական օրենսգրքի 6-րդ հավելվածով 

նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ քննվել է 28 քրեական գործ: 

Նախաքննությունն իրականացվել է 13 քննիչների կողմից: Հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ Քննչական կոմիտեում վիճակագրությունը վարվում էր մինչ այս 

պահը բացառապես նախկին կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի համաձայն, 

որն անհամեմատ առավել լայն է, քան գործող ցանկը,  նշվել է, որ սահմանված  

ժամանակահատվածում քննվել է 1313 քրեական գործ, որից 555-ը փոխանցվել է 



 

2019թ.-ի առաջին կիսմյակից, իսկ 825-ը փոխանցվել են 2020 թվականի երկրորդ 

կիսամյակ:  Քննչական կոմիտեն նշել է, որ քննիչների քանակի վերաբերյալ ստույգ 

տեղեկատվություն չի կարող տրամադրել, քանի որ նախաքննությունն իրականացրել 

են տարբեր վարչությունների քննիչներ: 

Վերոգրյալի միտումով՝ նախնական հաշվարկներով Կոմիտեում ներգրավված են 

լինելու մոտ 30 քննիչներ և 60 օպերատիվ աշխատակիցներ: Հարկ է նշել, որ նշված է 

պահանջվող աշխատակիցների նախնական քանակը, որը, հաշվի առնելով 

կոռուպցիոն հանցագործություններով հարուցվող քրեական գործերի աճը, 

հետագայում կարող է վերանայվել: Միաժամանակ, սկզբնական շրջանում 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի  գործունեության համար խոչընդոտներ չստեղծելու 

նպատակով՝ սկզբնական շրջանում այլ քննչական մարմիններում գտնվող քրեական 

գործերը (նյութերը) ենթակա չեն լինելու փոխանցման Հակակոռուպցիոն կոմիտեին՝ 

բացառությամբ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի հետ համաձայնեցված 

դեպքերի:  

Հարկ է նշել նաև, որ Նախագծերի փաթեթը մշակվել է Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի 

նախագծերի հաշվառմամբ (ՀՀ կառավարության կողմից այս նախագծերը արդեն իսկ 

ներկայացվել են ՀՀ Ազգային ժողով) և ուժի մեջ կմտնի վերջիններիսհետ 

միաժամանակ: Սա պայմանավորված է ընդունվելիք իրավական ակտերի 

համապատասխանությունը ապահովելու անհրաժեշտությամբ: 

           
  

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և  անձինք. 
Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության կողմից:  
  

Ակնկալվող արդյունքը. 
Սույն Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

կոռուպցիոն իրավախախտումների բացահայտումը, կոռուպցիոն 

հանցագործությունների քննությունը դարձնել ավելի արդյունավետ՝ 



 

այն մասնագիտացված, անկախության երաշխիքներով օժտված հակակոռուպցիոն 

մարմնի միջոցով իրականացնելու եղանակով:  
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