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«06» դեկտեմբերի2022թ. 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության պետի 
տեղակալ Արտաշես Աշոտի Սուչյանի կողմից «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջների խախտման վերաբերյալ 
ուսումնասիրություն իրականացնելու և պարզաբանում ստանալու նպատակով 

արդարադատության նախարարի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 698-Ա հրամանով 
նշանակված ծառայողական քննության արդյունքների վերաբերյալ 

 
 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի՝ 

«Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգ սահմանելու մասին» N 814-Ն որոշման 

հավելվածով սահմանված կարգով,Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 

թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լորոշմամբ հաստատված հավելվածի 18-րդ կետի 12-րդ 

ենթակետով նախատեսված կարգավորումների համաձայն՝ արդարադատության 

նախարարի կողմից 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին ընդունվել է N 698-Ա հրամանը՝ 

«Ծառայողական քննություն նշանակելու և քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի 

հանձնաժողով ձևավորելու մասին» (այսուհետ նաև՝ N 698-Ա հրաման)։ 

N 698-Ա հրամանով նշանակված ծառայողական քննության անցկացումը 

վերապահվել է«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 

դիսպոզիցիայով ձևավորված քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովին 

(այսուհետ նաև՝ Հանձնաժողով), որի կազմում ընդգրկվել են՝ 

1. Ֆելիքս Ափինյանը (Հանձնաժողովի նախագահ)- Տավուշի մարզպետարանի 

գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, 

2. Վարդուհի Խաչատրյանը- արդարադատության նախարարության անձնակազմի 

կառավարման վարչության պետ, 

3. Աննա Իվանյանը –Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության տարածքային կառավարման վարչության պետ, 

4. Նարե Մելիքսեթյանը – Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային 

անվտանգության տեսչական մարմնի գեոդեզիայի և հողօգտագործման 

վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ, 

5. Գայանե Վարդանյանը - Արագածոտնի մարզպետարանի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի պետ։ 
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Ծառայողական քննություն նշանակելուհիմքէ հանդիսացել Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ ՀայկուհիՀարությունյանի՝ 2022 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի թիվ 015/գգրությունը, որով ներկայացված վերլուծության ամփոփմամբ 

առաջարկվել էարդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության 

պետի տեղակալ Արտաշես Սուչյանի (այսուհետ նաև՝ Ա. Սուչյան) կողմից «Հանրային 

ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

անհամատեղելիության պահանջների խախտման հատկանիշները պարզելու համար 

առաջնորդվել «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-

րդ մասերով սահմանված կարգավորումներով։ 

Սույն պայմաններում, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված 

անհամատեղելիության պահանջների խախտման վերաբերյալ ուսումնասիրություն 

իրականացնելու և պարզաբանում ստանալու նպատակով արդարադատության 

նախարարիN 698-Ա հրամանով նշանակվել է ծառայողական քննություն։ 

Ծառայողական քննությամբ սահմանվել է պարզաբանման ենթակա հետևյալ հարցը. 

1. Ա. Սուչյանի կողմից թույլ է տրվել արդյո՞ք «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջների խախտում։ 

Ծառայողական քննությունը սկսվել է 15.11.2022թ.-ին և ավարտվել` 05.12.2022թ.-

ին: 

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎՊԱՐԶՎԵԼ Է 

 

1. Արդարադատության նախարարին ուղղված 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի 

թիվ 015/գ գրությամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի 

Հարությունյանը հայտնել է, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է դիմել 

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Ա. Աբազյանը, տեղեկացնելով, որ. 

«Օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ ՀՀ արդարադատության 

նախարարության «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նախկին տնօրեն, 

ներկայումս ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության 

պետի տեղակալ Ա. Սուչյանը, հանդիսանալով հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ, 

հանդիսանում է նաև ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատմամբ զբաղվող 

«Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊ ընկերության 100 տոկոս բաժնետերը՝ այդպիսով 

խախտելով «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջը»։ 

2. Թիվ 015/գ գրությամբ՝ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության առնչությամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման 
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հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներով, 

արդարադատության նախարարի քննարկմանն է ներկայացվել պաշտոնի 

անհամատեղելիության պահանջների կիրառելիության վերաբերյալ պարզաբանում։ 

Տվյալ պարզաբանմամբ՝ 

2.1. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 

էլեկտրոնային համակարգի տվյալներիհամաձայն՝ Ա.Սուչյանը 2020 թվականի հուլիսի 3-

ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ը հանդիսացել է «Դիեքս փորձագիտական 

կենտրոն» ՍՊ ընկերության (ներկայումս «ՍՈԼԱՐԻԿԱ» ՍՊԸ՝ անվան փոփոխությունը 

կատարվել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին) (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) 100 

տոկոս բաժնետերը, իսկ 2020 թվականի օգոստոսի 7-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 

5-ը՝ Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը։ 

2.2. Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային շտեմարանի տվյալների 

համաձայն՝ 2020 թվականի օգոստոսի 8-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 11-

ըԱրտաշես Սուչյանըզբաղեցրել էԸնկերության գործադիր մարմնի տնօրենի պաշտոնը և 

տվյալ ժամանակահատվածում ստացել 10468992 մլն. ՀՀ դրամ աշխատավարձ 

(չհարկված), իսկ 2021 թվականի նոյեմբերի1-ից առ այսօր զբաղեցնում է 

արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության (նախկինում՝ 

ծառայություն) պետի տեղակալի պաշտոնը։ 

Արդյունքում արձանագրվել է, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից Ա. Սուչյանի 

նկատմամբ կիրառելի էին «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված 

անհամատեղելիության կանոնները՝ քաղաքացիական ծառայության պաշտոն 

ստանձնելուց հետո ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը, որի խախտումը 

հիմք է լիազորությունների դադարեցման համար։ 

3. N 698-Ա հրամանով նշանակված ծառայողական քննությամբպարզաբանման 

ենթակա հարցի, ինչպես նաև այլ հանգամանքների առնչությամբ արդարադատության 

նախարարության վերահսկողական վարչության պետի տեղակալ Ա. Սուչյանի կողմից 

2022 թվականի նոյեմբերի 25-իններկայացվելէհետևյալբացատրությունը. 

«Հարցին՝ 2020 թվականի օգոստոսի 7-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ը 

զբաղեցրե՞լ եք արդյոք «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն»(հետագայում՝ «ՍՈԼԱՐԻԿԱ») 

ՍՊ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը, Ա. Սուչյանը պատասխանել 

է.«Հայտնում եմ, որ «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» (հետագայում՝ «ՍՈԼԱՐԻԿԱ») 

ՍՊ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրել եմ 2020 թվականի 

օգոստոսի 7-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ը, որից հետո համապատասխան 

դիմում եմ ներկայացրել Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
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գործակալություն՝ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն կատարելու 

համար։ 

Նշվածի առնչությամբ հարկ եմ համարում փաստել, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-

ից նշանակվելով արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության/ 

վարչության պետի տեղակալի պաշտոնում, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-

րդ հոդվածի 5-րդմասի ուժով՝ մեկ ամսվա ընթացքում, ապահովել եմ հիշյալ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված՝ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չզբաղվելու պահանջի 

կատարումը։»: 

Հարցին՝արդյո՞ք 2020 թվականի հուլիսի 3-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 

26-ը հանդիսացել եք «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» («ՍՈԼԱՐԻԿԱ») ՍՊ 

ընկերության 100 տոկոս բաժնետերը, Ա. Սուչյանը ներկայացրել է հետևյալ 

բացատրությունը.«Հայտնում եմ, որ հանդիսացել եմ տվյալ ընկերության 100 տոկոս 

բաժնետերը, սակայն, հանրային պաշտոնում նշանակվելուց հետո ինձ պատկանող 

բաժնեմասը հանձնել եմ հավատարմագրային կառավարման։ 

Մասնավորապես՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից արդարադատության 

նախարարության վերահսկողական ծառայության /վարչության պետի տեղակալի 

պաշտոնում նշանակվելուց հետո, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ 

հոդվածի 10-րդ մասի պահանջով, ինձ պատկանող բաժնեմասը՝ մեկ ամսվա ընթացքում, 

օրենքով սահմանված կարգով հանձնել եմ հավատարմագրային կառավարման, որի 

վերաբերյալ պայմանագիրը կնքվել և նոտարական վավերացմամբ հաստատվել է 2021 

թվականի դեկտեմբերի 1-ին։»: 

Հարցին՝քանի որ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 

էլեկտրոնային համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային 

շտեմարանի տվյալներում առկա են «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն»(«ՍՈԼԱՐԻԿԱ») 

ՍՊ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը Ձեր կողմից զբաղեցնելու 

վերաբերյալ հակասական ժամանակահատվածներ, մասնավորապես՝ նշված են 

համապատասխանաբար 2020 թվականի օգոստոսի 7-ից մինչև 2021 թվականի 

նոյեմբերի 5-ը և 2020 թվականի օգոստոսի 8-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ը, 

ինչ կարո՞ղ եք ասել այդ մասին, Ա. Սուչյանը պատասխանել է, որ.«Վերոգրյալի 

վերաբերյալ դիտարկում չունեմ, քանի որ դա տվյալ մարմինների խնդիրն է՝ կարծում եմ 

առկա է տեխնիկական անհամապատասխանություն։ Այդ կապակցությամբ կարող եմ 

հայտնել միայն, որ «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» («ՍՈԼԱՐԻԿԱ») ՍՊ ընկերության 

գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության վերաբերյալ հիմնադրի որոշումը կայացվել է 

2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին, այսինքն՝ իմ կողմից հանրային պաշտոնի նշանակվելու 
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նույն օրը։ Նույն թվականի նոյեմբերի 3-ին այն ներկայացվել է իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալություն (կից ներկայացնում եմ իմ կողմից նշված 

հանգամանքները հավաստող փաստաթղթերի պատճենները)։»: 

Հարցին՝Ձեր կողմից խախտվե՞լ են արդյոք «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները, Ա. Սուչյանի կողմից 

պատասխանվել է.«Ոչ, քանի որ վերոնշյալ հարցադրումների շրջանակներում արդեն իսկ 

հիմնավորել եմ իմ գործողությունների՝ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 

համապատասխան կարգավորումներից բխելու և որպես հետևանք՝ 

անհամատեղելիության պահանջները պահպանած լինելու հանգամանքները։»: 

Հարցին՝ արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության 

/վարչության պետի տեղակալի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Ձեր նկատմամբ 

կիրառվե՞լ են արդյոք կարգապահական տույժեր, Ա. Սուչյանը հայտնել է հետևյալը.«Ոչ, իմ 

կողմից որևէ խախտում թույլ չի տրվել և որևէ կարգապահական տույժի չեմ ենթարկվել։»: 

Ծառայողական քննության ընթացքում Ա. Սուչյանի կողմից ներկայացվել են՝ 

1. «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊ ընկերության բաժնեմասերի 

հավատարմագրային կառավարման՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի պայմանագրի 

(նոտարի կողմից վավերացված) պատճենը, ըստ որի՝ Արտաշես Սուչյանին պատկանող 

բաժնեմասերն ամբողջությամբ հանձնվել են հավատարմագրային կառավարչի՝ Աշոտ 

Սուչյանի հավատարմագրային կառավարմանը։   

2. «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊ ընկերության միակ մասնակցի՝ 2021 

թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 3 որոշումը՝ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար 

Արտաշես Սուչյանի լիազորությունները դադարեցնելու և տվյալ պաշտոնում՝ Տիգրան 

Գևորգյանին նշանակելու վերաբերյալ։ 

3. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանն ուղղված 

2021 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ 770917 դիմումը՝ «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» 

ՍՊ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության վերաբերյալ։  

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

նորմով՝«Հանրային ծառայությունը հանրային իշխանության մարմիններին Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների 

իրականացումն է, որն ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային 

ծառայությունը և հանրային պաշտոնները»։ Նույն հոդվածի 3-րդ մասի դրույթով՝ 

«Պետական ծառայություն նընդգրկում է քաղաքացիական ծառայությունը, (…)»։ 

Սույն կարգավորումների վերլուծությամբ գալիս ենք այն հետևության, որ 

քաղաքացիական ծառայությունն ընդգրկված լինելով պետական ծառայությունում, 
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ընդգրկվում է նաև հանրային ծառայությունում, որպիսի պայմաններում քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառելի են 

դառնում «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված կարգավորումները՝ 

հաշվի առնելով քաղաքացիական ծառայողի՝ հանրային ծառայող հանդիսանալու 

հանգամանքը։ 

Արդարադատության նախարարի N 550-Ա հրամանով՝ Արտաշես Աշոտի Սուչյանը 

2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից նշանակվել է արդարադատության նախարարության 

վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնում։ 

Այնուհետև, արդարադատության նախարարի՝ 2022 թվականի հունվարի 14-իN 15-Ա 

հրամանովԱրտաշես Աշոտի Սուչյանը վերանշանակվել էարդարադատության 

նախարարության վերահսկողական վարչության պետի տեղակալի պաշտոնում։ Հիշյալ 

պաշտոնները հանդիսանում են քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոններ՝ 

համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-

ին ենթակետի։ 

Արդյունքում, հիշատակված կարգավորումների ևսույն գործով ձեռք բերված 

փաստական հանգամանքների համադրմամբ ակնհայտ է, որ Ա. Սուչյանի նկատմամբ 

կիրառելի են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի նորմերը՝ պայմանավորված՝ 

վերջինիս՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից արդարադատության նախարարության 

վերահսկողական ծառայության/վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելու, և 

որպես հետևանք՝ հանրային ծառայող հանդիսանալու հանգամանքներով։ 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի նորմով՝ 

«Բարեվարքության համակարգը ներառում է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և 

հանրային ծառայողների վարքագծի սկզբունքները և դրանցից բխող վարքագծի 

կանոնները (այդ թվում՝ պաշտոնեական (ծառայողական) պարտականությունների 

իրականացման հետ կապված նվերներ ընդունելու արգելքի վերաբերյալ), 

անհամատեղելիության պահանջները, այլ սահմանափակումներ և շահերի բախումը:»։ 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

պահանջով՝«Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները 

պարտավոր են պահպանել սույն օրենքով սահմանված վարքագծի սկզբունքները և 

դրանցից բխող վարքագծի կանոնները:»։ Նշված հոդվածի 9-րդ մասի դրույթով՝ 

«Վարքագծի կանոնների խախտումը կարող է առաջացնել կարգապահական 

պատասխանատվություն:»։ 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջով՝«Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ համայնքի 
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ավագանու անդամների) և հանրային ծառայողները չեն կարող զբաղեցնել իրենց 

կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն` առևտրային 

կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական 

աշխատանքից: (...):»։ Նույն հոդվածի 5-րդ մասի նորմով՝«Հանրային պաշտոն 

զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները պաշտոնում նշանակվելուց (ընտրվելուց) 

հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, պարտավոր են ապահովել սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված պահանջների կատարումը:»։ 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 3-րդ 

կետիհամաձայն՝«Սույն օրենքի իմաստով` ձեռնարկատիրական գործունեություն է 

համարվումառևտրային կազմակերպության մասնակից լինելը, բացառությամբ այն 

դեպքի, երբ առևտրային կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասն ամբողջությամբ 

հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման:»։ Նշված հոդվածի 10-րդ մասի 

պահանջով՝«Առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում 

մասնակցություն (բաժնեմաս, բաժնետոմս, փայ) ունենալու դեպքում հանրային պաշտոն 

զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները պարտավոր են պաշտոնում 

նշանակվելուց (ընտրվելուց) հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, այն օրենքով սահմանված 

կարգով հանձնել հավատարմագրային կառավարման:»։ 

Վերոնշյալ կարգավորումներիվերլուծությամբ գալիս ենք այն հետևության, որ 

հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը և հանրային ծառայողը չեն կարող զբաղեցնել 

իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն` առևտրային 

կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և որտվյալ 

պաշտոններում նշանակվելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, պարտավոր են ապահովել 

մատնանշված պահանջների կատարումը: 

Այն դեպքերում, երբ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ հանրային 

ծառայողը առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում ունի 

բաժնեմաս, ապա, համապատասխան պաշտոնում նշանակվելուց հետո՝ մեկ ամսվա 

ընթացքում, պարտավոր է այն օրենքով սահմանված կարգով հանձնել 

հավատարմագրային կառավարման: 

Քննարկվող դեպքով, ծառայողական քննության ընթացքում ձեռք բերված 

փաստական հանգամանքների և վերոնշյալ կարգավորումների վերլուծությամբ 

արձանագրվում է փաստ առ այն, որԱ. Սուչյանը 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից 
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զբաղեցնելով արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության/ 

վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը, ձեռնարկել է «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ և 10-րդ մասերի պահանջներից բխող անհրաժեշտ միջոցներ՝ 

ուղղված տվյալ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ չզբաղվելու պահանջի կատարմանը։ 

Մասնավորապես՝ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով 

նախատեսված համապատասխան պաշտոնում նշանակվելու օրը՝ 2021 թվականի 

նոյեմբերի 1-ին,Ա. Սուչյանի կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում, իր՝ 

որպեսԸնկերությանգործադիր մարմնի ղեկավարի, լիազորությունները դադարեցվել 

է(հիմք՝ «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊ ընկերությանմիակ մասնակցի՝ 2021 

թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 3 որոշում), որից հետո միջոցներ են ձեռնարկվել վերջինիս՝ 

Ընկերությունում ունեցած բաժնեմասերի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու 

ուղղությամբ՝ որպիսի պահանջն ապահովվել է2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ(հիմք՝ «Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» ՍՊ ընկերության բաժնեմասերի 

հավատարմագրային կառավարման՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի պայմանագիր, 

նոտարական վավերացմամբ՝կոդ՝510-20211104-52-5497792)։ 

Նշվածից ելնելով՝ ակնհայտ է, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից 

արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության/վարչության պետի 

տեղակալի պաշտոնում նշանակվելուց հետո՝ դադարեցվել է Ա. Սուչյանի՝ որպես 

Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի լիազորությունները, իսկ վերջինիս՝ 

Ընկերությունում ունեցած բաժնեմասը մեկ ամսվա ընթացքում հանձնվել է 

հավատարմագրային կառավարման։ Ընդ որում՝ «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքի 31-րդ հոդվածի 7-րդ մասի նորմով, Ընկերության մասնակցի բաժնեմասի՝ 

ամբողջությամբ հավատարմագրային կառավարման հանձնումն արդեն իսկ բացառում է 

ձեռնարկատիրական գործունեության առկայությունը։ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 957-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Այն 

դեպքերում, երբ գույքի հավատարմագրային կառավարումն իրականացվում է օրենքով 

նախատեսված հիմքերով, հավատարմագրային կառավարիչ կարող է լինել 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող քաղաքացին կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունը:»։ 

Այսպիսով՝ օրենքով նախատեսված հիմքերովգույքի հավատարմագրային 

կառավարման իրականացման հիմքը գույքի հավատարմագրային կառավարման 

պայմանագիրն է, որի էական պայմանները նախատեսված են քաղաքացիական 

օրենսգրքի 958-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայով։ 
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Հատկանշական է, որ ինչպես վերոնշյալ հոդվածով, այնպես էլ գույքի 

հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի ձևը նախատեսող՝ նույն օրենսգրքի 

959-րդ հոդվածով, ինչպես նաև այլ նորմերով, օրենսդրի կողմից չի սահմանվել գույքի 

նկատմամբ հավատարմագրային կառավարման իրավունքի պետական գրանցման 

պարտադիր պայման։ Նման պայման նախատեսված չէ նաև «Իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, 

հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքով, 

ինչպես նաև համապատասխան իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավական 

ակտերով։  

Մինչդեռ, քաղաքացիական օրենսգրքի 959-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

դրույթով՝ պետական գրանցմանենթակա է անշարժ գույքի նկատմամբ 

հավատարմագրային կառավարման իրավունքը, իսկ «Իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, 

հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքով՝ 

պետական գրանցմանենթակա է սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությունների բաժնեմասի կամ դրա մասի օտարումը և այլն։ 

Արդյունքում գալիս ենք այն հետևության, որ Ընկերության բաժնեմասինկատմամբ 

հավատարմագրային կառավարման իրավունքի պետական գրանցման համար 

անհրաժեշտ հիմքերըհամապատասխան պետական մարմին ներկայացնելու իմպերատիվ 

պահանջ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ 

Հետևաբար, օրենսդրական հիշյալ պահանջի բացակայությունը չի կարող 

առաջացնել պարտադիր կատարում պահանջող պարտականություն։ 

Վերոշարադրյալից ելնելով գտնում ենք, որ Իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգի և Պետական եկամուտների 

կոմիտեի էլեկտրոնային շտեմարանի տվյալները չեն կարող բավարար համարվել՝ 

հանրային ծառայողի կողմից անհամատեղելիության պահանջները խախտած համարելու 

և որպես հետևանք՝ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ 

Նշվածով պայմանավորված՝ հստակ կարող ենք արձանագրել, որ Ազգային 

անվտանգության ծառայությանը տրամադրված՝ Ա. Սուչյանի՝ Ընկերության 100 տոկոս 

բաժնետեր լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները չեն համապատասխանում 

իրականությանը, և չեն կարող առաջացնել որևէ հետևանք։ 

Վերոգրյալի արդյունքում գտնում ենք, որ ծառայողական քննության ընթացքում 

ձեռք բերված իրավական և փաստական հանգամանքների լրիվ, բազմակողմանի և 

օբյեկտիվ հետազոտումը, ինչպես նաև գործով հավաքված հավաստի տվյալների 
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բավարար ամբողջությունը հնարավորություն է տալիս՝գնահատելու Ա. Սուչյանի կողմից 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության 

պահանջները խախտելու փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը։ 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը. 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ ԵՆՔ՝ 

Սույն ծառայողական քննությամբ արդարադատության նախարարի՝ 2022 թվականի 

նոյեմբերի 15-ի N 698-Ա հրամանով առաջադրվել է պարզաբանել. 

1. Ա. Սուչյանի կողմից թույլ է տրվել արդյո՞ք «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջների խախտում։ 

Ծառայողական քննությամբ պարզաբանման ենթակա հարցի առնչությամբ 

ներկայացվում է հետևյալ դիրքորոշումը. 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի 

Հարությունյանի՝ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ 015/գ գրությամբ՝ Ազգային 

անվտանգության ծառայության տնօրենի կողմից տրամադրված տեղեկատվության 

առնչությամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրության արդյունքներով, արդարադատության նախարարի քննարկմանն է 

ներկայացվել պաշտոնի անհամատեղելիության պահանջների կիրառելիության 

վերաբերյալ պարզաբանում, ըստ որի՝ Արտաշես Սուչյանն արդարադատության 

նախարարության վերահսկողական ծառայության/վարչության պետի տեղակալի 

պաշտոնում՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին, նշանակվելուց հետո զբաղեցրել է նաև 

«Դիեքս փորձագիտական կենտրոն» («ՍՈԼԱՐԻԿԱ») ՍՊ ընկերության գործադիր մարմնի 

ղեկավարի պաշտոնը (ըստ երկու պետական մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի 

տվյալների՝ մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ը և 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ը), ինչպես 

նաև հանդիսանում է Ընկերության 100 տոկոս բաժնետերը՝ այդպիսով խախտելով 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջը։ 

Ծառայողական քննության ընթացքում ձեռք բերված փաստական հանգամանքների 

և համապատասխան իրավական նորմերի համադրման արդյունքում արձանագրում ենք, 

որ Ա. Սուչյանը 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից ստանձնելով արդարադատության 

նախարարության վերահսկողական ծառայության/վարչության պետի տեղակալի 

պաշտոնը, չի զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

Համապատասխան պաշտոնում նշանակվելուց հետո Ա. Սուչյանի կողմից 

ապահովվել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջի կատարումը, քանի որ հիշյալ հոդվածի 5-րդ և 10-րդ մասերով նախատեսված 
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կարգավորումների ուժով՝ մեկ ամսյա ժամկետում, իրականացվել են համապատասխան 

գործողություններ։ 

Մասնավորապես՝ ինչպես դադարեցվել են Ա. Սուչյանի՝ Ընկերության գործադիր 

մարմնի ղեկավարի լիազորությունները, այնպես էլ՝ Ընկերության կանոնադրական 

կապիտալումառկա Ա. Սուչյանի բաժնեմասը հանձնվել է հավատարմագրային 

կառավարման։ 

Հետևաբար՝ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի31-րդ հոդվածի5-րդ և 10-րդ 

մասերով նախատեսված դրույթներից բխող գործողությունների իրականացմամբ, նույն 

հոդվածի 7-րդ մասի կարգավորման լույսի ներքո կարող ենք փաստել, որ բացակայում է 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքի առկայությունը։ 

Սույն պայմաններում, գործով ձեռք բերված ապացույցների հետազոտմամբ և 

գնահատմամբ կարող ենք հստակ փաստել, որ քաղաքացիական ծառայության 

համապատասխան պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ա. Սուչյանը չի զբաղվել 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և չի առաջացրել «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումից չբխող հետևանք։ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ «Քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների, անհամատեղելիության 

պահանջների, հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակումների, 

շահերի բախման, նվերներ ընդունելու արգելքի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրության 

համար նշանակված ծառայողական քննությունն անցկացնում է քաղաքացիական 

ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը:»: 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

նորմով՝ «Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու 

իրավական հիմք առաջանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

համապատասխան մարմնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչը էլեկտրոնային 

ծրագրի միջոցով պատահականության սկզբունքով ձևավորում է քաղաքացիական 

ծառայողների էթիկայի հանձնաժողով՝ կազմում պարտադիր ընդգրկելով տվյալ մարմնի՝ 

քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի անդամի թեկնածուներից մեկին: 

Էլեկտրոնային ծրագիրը պատահականության սկզբունքով պաշտոնով ավելի բարձր 

քաղաքացիական ծառայողին ընտրում է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի 

հանձնաժողովի նախագահ:(…):»։ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

դրույթով՝ «Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովն աշխատանքները 

կազմակերպում է ծառայողական քննության կարգին համապատասխան:»: Նույն 
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հոդվածի 3-րդ մասի դրույթով՝ «Հանձնաժողովը ծառայողական քննության վերաբերյալ 

եզրակացություն ընդունում է՝ գումարելով հանձնաժողովի նիստ: Նիստն իրավազոր է, 

եթե դրան ներկա է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի առնվազն 

երեք անդամ:»։ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 

դրույթով՝ «Ծառայողական քննության արդյունքով ծառայողական քննություն վարողը 

պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին ներկայացնում է 

եզրակացություն, որն առնվազն ներառում է ծառայողական քննությամբ պարզված 

հանգամանքները և դրանց վերաբերյալ հետևությունները, անհրաժեշտության դեպքում` 

համապատասխան առաջարկություններ և դրանց վերաբերյալ հիմնավորումներ:»: 

Կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի՝ «Ծառայողական քննություն 

անցկացնելու կարգ սահմանելու մասին» N 814-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետի 

պահանջով՝ «Քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների, 

անհամատեղելիության պահանջների, հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ 

սահմանափակումների, շահերի բախման, նվերներ ընդունելու արգելքի վերաբերյալ 

հարցերի ուսումնասիրության համար նշանակված ծառայողական քննությունն 

անցկացնում է օրենքի 33-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով ձևավորված՝ 

Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ծառայողական 

քննություն վարող)։»։ 

Կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի՝ «Ծառայողական քննություն 

անցկացնելու կարգ սահմանելու մասին» N 814-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետի 

պահանջով՝«Ծառայողական քննություն վարողը ծառայողական քննության ընթացքում 

ձեռք բերված իրավական և փաստական հանգամանքները գնահատում է իր ներքին 

համոզմունքով` հանգամանքների լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ հետազոտմամբ, 

ծառայողական քննության ընթացքում հավաքված հավաստի տվյալների բավարար 

ամբողջությամբ»: 

Վերոնշյալ կարգավորումներին համապատասխան, արդարադատության 

նախարարի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-իN 698-Ա հրամանի հիմքով, 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայով 

ձևավորված Հանձնաժողովը, մասնակցությամբ՝ նախագահ Ֆելիքս Ափինյանի, 

անդամներ՝ Վարդուհի Խաչատրյանի, Նարե Մելիքսեթյանի և Գայանե Վարդանյանի 

ամփոփելովծառայողական քննությամբ կատարված վերլուծությունները առաջարկում է. 

1. Արդարադատության նախարարի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 698-Ա 

հրամանով նշանակված ծառայողական քննության եզրակացությունն ընդունել ի 




