
Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 131-Ա 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

 

«03» ՄԱՅԻՍԻ 2014 Թ.               ՔԱՂ. 
ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 
նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 12-րդ կետի «դ» և «ժզ» 
ենթակետերը. 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝ 

 

1. Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից 
հանրային խորհուրդ: 

2. Հաստատել  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից 
հանրային խորհրդի կազմը՝ համաձայն N 1 հավելվածի։  

3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից 
հանրային խորհրդի աշխատակարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի։ 
      
 

                                                                                                        

Հ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի 

2014 թվականի հունիսի 3-ի 

N 131-Ա հրամանի 

 

ԿԱԶՄ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ  

ԿԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 
Արամ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ «Առավոտ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
 (համաձայնությամբ)    
 
Արշակ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ «Սոցիալական արդարություն» հասարակական 
 կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 
    
Արմեն ԳԱԼՍՏՅԱՆ «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպություն 
(համաձայնությամբ) 

 
Տաթևիկ ԴԱՎԹՅԱՆ «Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ ինկ. Հայաստանյան 

ներկայացուցչություն»  ԱՍ (համաձայնությամբ) 
 
Արման ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» 
 հասարակական կազմակերպություն 

(համաձայնությամբ) 
 
Արմեն ԵՍՈՅԱՆ «Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունք-

ների պաշտպանության» հասարակական 
կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 

 
Արտակ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ «Իրավունքի գերակայություն» իրավապաշտպան 

հասարակական կազմակերպություն 
 (համաձայնությամբ) 
 
Կարեն ԶԱԴՈՅԱՆ «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների 

ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն 
 (համաձայնությամբ) 
 
Հասան ԹԱՄՈՅԱՆ Եզդիների ազգային միություն 



 (համաձայնությամբ) 
 
Ավետիք ԻՇԽԱՆՅԱՆ «Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտ-

պան հասարակական կազմակերպություն 
 (համաձայնությամբ) 
 
Գեորգի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ «Իրավունքի հայկական կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 
 
Արման ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ «Ժողովրդավարության և իրավունքի կետրոն» 

հասարակական կազմակերպություն 
 (համաձայնությամբ) 
 
Լիլիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ «Քաղաքացիական զարգացման և համագոր-

ծակցության հիմնադրամ Հիմնադրամ 
(համաձայնությամբ) 

 
Սերգեյ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ «Օգնություն և իրավունք» հասարակական 

կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 
 
Գևորգ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպություն  
 (համաձայնությամբ) 
 
Օվսաննա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ «Կենդանիների պաշտպանության «ԴԻՆԳՈԹԻՄ» 

հասարակական կազմակերպություն  
 (համաձայնությամբ) 
 
Արա ՂԱԶԱՐՅԱՆ «Իրավունքի գերակայություն» իրավապաշտպան 

հասարակական կազմակերպություն  
 (համաձայնությամբ) 
 
Լարիսա ՄԻՆԱՍՅԱՆ «Բաց հասարակության ինստիտուտի 

օժանդակության հիմնադրամի հայկական 
մասնաճյուղ» Հիմնադրամ (համաձայնությամբ) 

                     
Բորիս ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ «Երևանի մամուլի ակումբ» հասարակական 

կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 
 
Արթուր ՍԱՔՈՒՆՑ «Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեիայի 

Վանաձորի գրասենյակ» հասարակական 
կազմակերպություն (համաձայնությամբ) 

 
Օլգա ՍԱՖԱՐՅԱՆ «Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե» 

հասարակական կազմակերպություն  
 (համաձայնությամբ) 



Ռիմա ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ «Հայաստանի հրեական համայնք» հասարակական 
կազմակերպություն  (համաձայնությամբ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի 

2014 թվականի հունիսի 3-ի 

N 131-Ա հրամանի 

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից հանրային 

խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ) խորհրդակցական մարմին է, որի հիմնական նպատակն է 

հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու տեսակետներն հասու դարձնելու միջոցով 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության առջև դրված խնդիրներն 

ու գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելուն աջակցելը: 

 

II. ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

2. Խորհրդի կազմում իրենց համաձայնությամբ ընդգրկվում են ոլորտում գործող 

քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, ճանաչված գործիչներ և 

այլ անձինք. 

3. Խորհրդի անհատական կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարը. 

4. Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք 

գումարվում են ոչ պակաս քան, երեք ամիսը մեկ անգամ: Անհրաժեշտության դեպքում 

արտահերթ նիստ կարող է գումարվել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարի կամ խորհրդի անդամների առնվազն 7 /յոթ/ անդամների նախաձեռնությամբ: 



5. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների մեկ 

երրորդից ավելին: 

6. Խորհրդի նիստերը նախագահում և վարում է նախարարը, կամ նրա 

հանձնարարությամբ նախարարի տեղակալը: 

7. Խորհրդի նիստերին կարող են հրավիրվել խորհրդի օրակարգում ընդգրկված 

հարցերին առնչվող նախարարության աշխատողներ, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության այլ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և 

զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ: 

8. Խորհրդի նիստերը դռնբաց են: Նախարարի առաջարկությամբ խորհուրդը ձայների 

պարզ մեծամասնությամբ կարող է որոշել առանձին հարցեր քննարկել դռնփակ: 

 

III. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 

9. Խորհրդի նիստերն անցկացվում են նախագահողի կողմից հաստատված օրակարգով: 

Խորհրդի նիստը նախագահողը որոշում Է խորհրդի նիստի անցկացման վայրը և ժամը: Խորհրդի 

յուրաքանչյուր անդամ խորհրդի նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու համար կարող Է այն 

ներկայացնել նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ, էլեկտրոնային փոստի միջոցով այդ մասին 

տեղեկացնելով քարտուղարություն /կցելով անհրաժեշտ նյութերը/: 

10. Խորհրդի օրակարգում նշվում են՝ 

1) խորհրդի նիստի անցկացման վայրը, օրը և ժամը. 

2) քննարկման ենթակա հարցերը. 

3) քննարկվող յուրաքանչյուր հարցը զեկուցողի անունը, ազգանունը. 

4) խորհրդի նիստը նախագահողի անունը, ազգանունը և պաշտոնը: 

11.Խորհրդի նիստերի վերջնական օրակարգը և քննարկվելիք հարցերին վերաբերող այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը խորհրդի անդամներին են փոխանցվում նիստից առնվազն երեք օր 

առաջ՝ էլեկտրոնային փոստի կամ հաղորդակցման այլ միջոցներով: 

12. Խորհրդի աշխատանքային գործունեության կազմակերպչական-տեխնիկական 

ապահովումն իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի հասարակության հետ 

կապերի բաժինը: 



 

IV. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

 

13. Խորհրդի հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) նախարարության գործունեության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքական 

որոշումների ընդունման, միջոցառումների ծրագրերի մշակման գործընթացներին օժանդակելը. 

2) նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 

առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը. 

3) նախարարության աշխատակազմի կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի և 

հայեցակարգային փաստաթղթերի նախագծերի հանրային քննարկում ապահովելը: 

14. Խորհրդում քննարկվող հարցերի շրջանակն ընդգրկում է՝ 

1) նախարարության համակարգի բարեփոխումների, ընդհանուր քաղաքականության 

ուղղությունների, ինչպես նաև առաջնահերթությունների վերաբերյալ առաջարկություններ 

ներկայացնելը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի, ազգային 

ռազմավարական ծրագրերի հիման վրա նախարարության ոլորտների զարգացման 

ռազմավարական տարեկան ծրագրի և գերակա ուղղությունների վերաբերյալ առաջար-

կություններ ներկայացնելը. 

3) արդարադատության ոլորտում և նախարարության գործունեության ոլորտներում 

քաղաքականության, ծրագրերի, իրականացվող բարեփոխումների և դրանց գործնական 

ազդեցության գնահատման և մոնիտորինգի չափորոշիչների, ինչպես նաև ստացված 

ցուցանիշների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը. 

4) նախարարության, նրա վերահսկաման ենթակա կառույցների կողմից հանրային 

ծառայությունների մատուցման որակի և մատչելիության գնահատումը. 

5) նախարարության գործունեության ոլորտներին առնչվող այլ հարցեր: 

15. Խորհուրդը բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ կարող է ընդունել 

խորհրդատվական բնույթի որոշումներ: 

 



V. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

16. Խորհրդի նիստերն արձանագրում է նիստի քարտուղարը: 

17. Քարտուղար է նշանակվում նախարարության աշխատակազմի աշխատողը: 

18. Նիստի արձանագրության մեջ նշվում է՝ 

1) նիստի անցկացման ամիսը, ամսաթիվը և վայրը, նիստն սկսելու և ավարտելու ժամերը. 

2) նիստի օրակարգը. 

3) նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների, հրավիրված անձանց և զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների նույնականացման տվյալները՝ ներառյալ անունը, 

ազգանունը, ներկայացվող կազմակերպությունը, զբաղեցրած պաշտոնը կամ գործունեության 

տեսակը. 

4) քննարկվող հարցերի, զեկուցումների և ելույթների հիմնական դրույթները. 

5) ընդունված որոշումները՝ ներառյալ տվյալ որոշմանը վերաբերյալ քվեարկության 

արդյունքները. 

6) սույն աշխատակարգով նախատեսված այլ տեղեկություններ: 

19. Նիստի արձանագրությանը կցվում են քննարկված հարցերին վերաբերող նյութեր, այդ 

թվում` քննարկման ներկայացված իրավական և այլ փաստաթղթերի (հայեցակարգեր, 

ռազմավարություններ, հաշվետվություններ և այլն) նախագծեր, գրավոր զեկույցների և ելույթների 

տեքստերը, ինչպես նաև քննարկվող հարցի և կայացված որոշման առնչությամբ խորհրդի 

անդամների հատուկ կարծիքը (գրավոր ներկայացման դեպքում): 

20. Խորհրդի նիստի արձանագրությունը պատրաստում է քարտուղարը և ստորագրում Է 

նիստը նախագահողը՝ նիստից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

21. Ծանուցումները և տեղեկատվության փոխանակումը կատարվում է էլեկտրոնային 

եղանակով՝ խորհրդի անդամների կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեներով: 

22. Նիստերի անցկացման մասին ծանուցումը և նիստերի արձանագրությունները 

հրապարակվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

պաշտոնական կայքում: 



23. Խորհրդի նիստը կարող է տեսագրվել կամ ձայնագրվել, որի վերաբերյալ 

համապատասխան նշում է կատարվում խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ: 

 

VI. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՆԱԽԱԳԱՀՈՂԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

24. Խորհրդի նիստը նախագահողը՝ 

1) վարում է խորհրդի նիստերը. 

2) հաստատում է խորհրդի օրակարգը և ստորագրում խորհրդի նիստերի 

արձանագրությունները. 

3) որոշում է խորհրդի նիստերին հրավիրվող այլ անձանց կազմը. 

4) իրականացնում է սույն աշխատակարգով սահմանված այլ լիազորություններ: 

25. Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 

1) ներկայացնելու հարցեր՝ խորհրդի օրակարգում ընդգրկելու համար. 

2) ներկայացնելու բանավոր կամ գրավոր կարծիք՝ խորհրդի նիստերի ընթացքում 

քննարկվող հարցերի շուրջ. 

3) մասնակցելու որոշումների ընդունման համար քվեարկությանը. 

4) Իրականացնել սույն աշխատակարգով սահմանված այլ գործառույթներ: 

26. Խորհրդի անդամը պարտավոր Է մասնակցել խորհրդի նիստերին: 

 

VII. ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 
 

27. Խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցվում են` 

1) իր դիմումի համաձայն. 

2) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանով։ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


