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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ՏԻՄ-ԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅԱՆ 

Առաջարկությունները «Հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոնների» 

նախագծի վերաբերյալ 

 

Կանոնների նախագծի 5-րդ կետը սահմանում է, որ Տիպային կանոնները հիմք են 

համապատասխան մարմինների կողմից հանրային ծառայության առանձին 

տեսակների համար համանման կանոնների (կանոնագրքերի) մշակման և 

սահմանման՝ ելնելով ծառայության յուրաքանչյուր առանձին տեսակի 

ծառայողական առանձնահատկություններից։ Սակայն հենց տիպային 

կանոններում այդ առանձնահատկությունները հաշվի առնված չեն։  Փորձը ցույց է 

տալիս, որ համապատասխան մարմիններն իրենց կանոնները մշակելուց 

սովորաբար ամբողջապես օգտագործում են տիպային կանոնները։ Այդ 

պատճառով, առաջարկում ենք, որպեսզի որոշակի տարբերակումներ մտցվեն, թե 

կանոնների կետերը ո՞ր կատեգորիայի հանրային ծառայողներին են վերաբերում։  

Մյուս կողմից, տիպային կանոնների 6-րդ կետը հակասում է 5-րդ կետին, և 

սահմանում է, որ դրանցով պետք է առաջնորդվեն հանրային ծառայողները՝ անկախ 

իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Այնինչ, հանրային ծառայողներ են ինչպես 

պետական ծառայողները, այնպես էլ համայնքային ծառայողները և հանրային այլ 

պաշտոններ զբաղեցնողները, սակայն կանոնների դրույթների մեծ մասը հաշվի չի 

առնում հանրային ծառայողների լայն շրջանակը։ Առաջարկում ենք 6-րդ կետը 

հանել ընդհանրապես։   

 

 

-------- 

11 կետի 1-ին մասով «Նվեր» հասկացության սահմանումն արդեն տրված է 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով։ Չնայած համարում ենք այն բարդ, 

այնպիսին, որ կարող է տեղիք տալ տարաբնույթ մեկնաբանությունների, 

այնուամենայնիվ անիմաստ ենք համարում Օրենքի հոդվածը տեղափոխել 

կանոնների մեջ։ Առաջարկում ենք նվերի սահմանումը հանել, իսկ նվեր ստանալը 

կարգավորել «Նվերների ընդունման արգելք» բաժնով։  

------ 

11-րդ կետի 5-րդ մասը մի կողմից սահմանում է, որ հանրային շահը դա 

սահմանադրական արժեք է, իսկ մյուս կողմից այն գերադասվում է 

սահմանադրությամբ տրված հիմնական իրավունքներին։ Սահմանադրությամբ 

սահմանված բոլոր իրավունքների և ազատությունների իրականացման 

հնարավորություններն են հենց հանդիսանում հանրային շահ, և չի կարող 
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հանրային շահի պաշտպանության պատրվակով սահմանափակվել 

սահմանադրությամբ տրված հիմնարար իրավունքները։ Առաջարկում ենք 

սահմանումը վերաձևակերպել։  

------------- 

11-րդ կետի 6-րդ մասը նույնպես առաջարկվում է հանել, քանի որ հանրային 

ծառայության պաշտոնը սահմանված է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքով։  

 

-------------- 

14-րդ կետով սահմանված «ՀՀ պետական խորհրդանիշներից և պետական 

մարմինների կանոնադրությամբ հաստատված տարբերանշաններից բացի որևէ այլ 

խորհրդանշի մեծարումը» սուբյեկտիվ ընկալման տեղիք կարող է տալ։ 

Առաջարկում ենք հստակեցնել, թե որ գործողությունն է համարվում մեծարում, և որ 

վայրում չի կարելի մեծարել։ Օրինակ, հանրային ծառայողի աշխատասենյակում իր 

ընտանիքի լուսանկարներ տեղադրելը արդյո՞ք մեծարում է, թե ոչ։ Կամ հանրային 

ծառայողը իր հագուստի կամ մաշկի վրա կրում է որևէ միավորման կամ 

սպորտային, արհմիության, կրոնական կամ այլ համայնքի տարբերանշան, արդյո՞ք 

սա մեծարում է, թե ոչ։  

 

--------- 

16-րդ կետում օգտագործված «ոչ հարիր», «վարկաբեկող», «հանրության 

վստահությունը նվազեցնող», «հանրային ծառայողի անկախության նկատմամբ 

կասկած հարուցող» եզրույթները սուբյեկտիվ ընկալման տեղիք կարող են տալ։ 

Հետևաբար նման եզարույթներ օգտագործելուց հարկավոր է դրանք հստակեցնել։  

------- 

28-րդ կետում նշված «բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ» եզրույթը 

սահմանված չէ ոչ օրենքով, ոչ էլ կանոններով։  

-------- 

29-րդ կետում «զուսպ» բառը առաջարկվում է հանել, քանի որ այն հստակ 

հասկացություն չէ և սուբյեկտիվ ընկալման տեղիք կտա։  

-------- 

36-րդ կետում առաջարկում ենք «հայտնել իր ինքնությունը» բառերը փոխարինել 

«պարտավոր է ներկայանալ՝ հայտնելով անուն-ազգանունը, պաշտոնը և այն 

մարմինը որը ներկայացնում է» բառերով։ 
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----------  

 

38 և 39 կետերում օգտագործված «նրբանկատ» և «զուսպ» բառերը սուբյեկտիվ 

ընկալման տեղիք են տալիս։ Առաջարկում ենք նման արտահայտություններ և 

բառեր չօգտագործել և սահմանափակվել միայն «հարգանք» կամ «հարգել» 

բառերով։  

----- 

54-րդ կետում «չանել միջնորդություններ իրեն կամ որևէ այլ անձի պաշտոնի 

նշանակելու, առաջխաղացման, պաշտոնական կարգավիճակի բարելավման և այլ 

հարցերով, ինչպես նաև չդրդել որևէ մեկին նման երաշխավորություններ տալ կամ 

միջնորդություններ անել» մասը հիմնավոր չէ։ Հնարավոր է, որ հանրային ծառայողը 

հենց ի պաշտոնե պետք է անի միջնորդություն կամ երաշխավորություն տա։ Գուցե 

նկատի է ունեցվել, որ այդ միջնորդությունները կամ երաշխավորությունները 

չպետք է լինեն ոչ օբյեկտիվ, սակայն գրվածից այդպես չի հասկացվում։  

 

---------- 

55-րդ կետը համարում ենք ավելորդ և  առաջարկում ենք հանել։ Եթե աշխատանքի 

անցնելու առաջարկն արդեն ընդունվել է, տրամաբանական է, որ պետք է 

տեղեկացնի գործատուին իր աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու ցանկության 

մասին։  

 

--------- 

«Նվերների ընդունման արգելք» բաժնի որոշ դրույթները խնդրահարույց են, քանի 

որ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքն արդեն սահմանում է, որ հանրային 

ծառայողների կողմից որոշ նվերների ստանալու դեպքում, հանրային պաշտոն 

զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները Կառավարության սահմանած 

կարգով պարտավոր են այն հանձնել պետությանը կամ համայնքին։ Քանի որ 

կառավարության կողմից սահմանված կարգի մասին տեղեկությունը բացակայում 

է, գտնում ենք, որ խնդիրը լուծելու կարիք ունի։  

 

————— 
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59-րդ կետը, որոշակի դեպքերում հակասում է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքին։ Օրինակ՝ ավագանու անդամը հանրային ծառայող է համարվում, սակայն 

իր ծառայությունը կատարում է հասարակական կարգով՝ առանց վարձատրության։ 

Միաժամանակ, ավագանու անդամը կարող է լինել աշխատող կամ պետական, կամ 

ոչ պետական կազմակերպությունում և ստանալ վարձատրություն այդ 

կազմակերպությունից․ հնարավոր են նաև օրենքին չհակասող այլ 

հնարավորություններ։ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածը 

հստակ կարգավորում է, թե ինչ վարձատրվող աշխատանք կարող են կատարել 

հանրային ծառայողները։ Այնպես որ, 59-րդ կետն ավելորդ ենք համարում։  

 

------ 

60-րդ կետը հստակեցման կարիք ունի, քանի որ դրամական միջոցի և դրամական 

միջոցի փոխարկվող այլ գործիքի տեսքով նվերները հանրային ծառայողը կարող է 

ստանալ, օրինակ, ընտանիքի անդամի, ազգականի, ընկերների կողմից, և դրանք 

որևէ առնչություն չունենան իր պաշտոնեական և մասնագիտական 

գործունեության հետ։ Պետք է հստակեցվի, որ խոսքը գնում է իր պաշտոնական 

պարտականությունների հետ կապված նվերների մասին։ Նույնը վերաբերում է 61-

րդ կետին։  

--------- 

72-րդ կետում անհրաժեշտ է ավելացնել «բացառությամբ օրենքով սահմանված 

դեպքերի» բառերը։ Մասնավորապես, «Արհեստակցական միությունների մասին» 

ՀՀ օրենքի համաձայն գործատուն պարտավոր է պայմաններ տրամադրել 

արհեստակցական միությանը կանոնադրությամբ նախատեսված աշխատանքների 

կազմակերպման և կատարման համար։ Բացի այդ, Աշխատանքային օրենսգրքի 

փոփոխությունների արդեն ներկայացված օրենսդրական նախագծում 

նախատեսվում է սահմանել դրույթ, որով աշխատողների ներկայացուցիչներին 

գործատուն պետք է տրամադրի տարածք և նյութատեխնիկական միջոցներ։  

 

------------ 

81-րդ կետի դրույթները հարկավոր է հստակեցնել, քանի որ դրանք սուբյեկտիվ 

ընկալման տեղիք են տալիս և դրանով սահմանափակում են հանրային ծառայողի 

ազատ խոսքի և ինքնաարտահայտման հիմնարար իրավունքը։  

------- 

82-րդ կետի վերաբերյալ․ հանրային ծառայողները, ինչպես նաև այլ աշխատողներ 

իրավունք ունեն իրենց աշխատանքային և սոցիալ-տնտեսական շահերը 

ներկայացնելու նպատակով միավորվել արհեստակցական միություններում։ 



5 
 

Նրանք իրավունք ունեն նաև ընտրվել այդ արհմիությունների ղեկավար 

մարմիններում։ Որպես արհմիության անդամ՝ իրենց իրավունքները հանրային 

ծառայողներն իրացնում են տարբեր եղանակներով։ Այն դեպքում, երբ հանրային 

ծառայության մարմինը խոչընդոտում է այդ իրավունքների իրականացմանը, կամ 

հանրային ծառայողն ու հանրային ծառայության մարմինը կամ նրանց ղեկավարը 

համաձայնության չեն գալիս որևէ հարցի շուրջ, հասունանում է կոլեկտիվ 

աշխատանքային վեճ, որի լուծման ձևերը սահմանված են Աշխատանքային 

օրենսդրությամբ՝ ընդհուպ մինչև գործադուլ, որը հրապարակային գործողություն է։ 

Եվ միայն արհմիությունն ու դրա անդամներն են որոշում՝ այդ լուծման ձևերը լինեն 

հրապարակային, թե ոչ, տեղեկությունները և քննադատությունները 

հրապարակվեն սոցցանցերում, թե ոչ։ Այնպես որ, այս կետը սահմանափակում է 

հանրային ծառայողների սահմանադրական իրավունքը՝ ուղղված իրենց 

աշխատանքային, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանությանը։ Բացի 

դրանից, հանրային իշխանության մարմնի գործառույթները, որոշումները, 

գործունեությանն առնչվող խնդիրները և իրավական հարցերը չքննադատելու 

մասին դրույթը հակասում է սույն կանոնների 29-րդ կետին, որտեղ սահմանված է, 

որ քննադատական մտահոգություններ արտահայտելիս պետք է լինել հարգալից։ 

Այնպես որ, առաջարկում ենք 82-րդ կետը հանել։  

------- 

Բացի վերը նշվածից, Կանոնների նախագծում առկա են կրկնվող դրույթներ։ 

 

 

 

 

 

 



( -30-, durpur| 2021P.

bnb.luLh cbLquqr'E .lun2uquL cnluLh rlbqu'lunh

uctu usuqu2uh uG tuusn rtLb nh un lbus uL{SuLtUL

qUnUULrbn'qnhftlSnfL

p. EFl.rtu0 a.Ldahhfr r.hnr1ng, h'26

hbn. 01 1518829

Pf'

ShtrhL U. UUUSP3U'IJhL

(rupqbfir Lnht{hL UuurtnPluL.

sblbQrugtrnul hd, nn <(ruLpulfrh &runurlnrlLhpfr {uuppuq&fr unfrqurlfru Qubnttbpp

huuunumhlnr rluufrtr> gnnnrqghLulh t4tuLfuurpqb|'rfiul hurLdtrudnqn4h trurfuurqfrbp /urlunrhbrn'

Lufuuqp&/ nrunrulLuruhnqbt I Chtrqurlhp 4u,ntrutlutr 2pgutr[ qblu{upfr ru2fuurunruQuqdft

u2iuuunnrltrbpfr ruphburnurLlgu!utr !uuqrluIbpqnrplurtr trurfuuqr'uhnrpltutt ruu4urlbbpfr

L1 n nrlhg, n p fr ! u q ru Qg n rp1 ur rlp h ru1 unL n td brl h bun Lt1 tu 1p'

1l l-,rufuurq&h 16-nr1 14burnrrl tr2rlru6 h, nfi rlb2phpnrd bd' <4url'rpulfrh Eurnutlnrlp

qtuprnurr{nn h qbn6 dLur;....hrutrpu1frtr &unulnqfi uLlinqr-lLullurlnrplurb, ruburlunnrplurL tr

uhllufunrp1ufi hlluundutlp Lluullr.u8 hupnrgnq {unpuqfr& ryputrnphlnrg>: l"rrlurtr r{urppuqfib

rypuhnphp qntLn ruL6[ unrplhtlunfrr{ pLt1rulnrdL I Qurunup{rTeh u[hprupbplurI U trrLhLtul'4utt

dnunhgnrdp un{uL hungh Iurpqru{npdrutr 2nLn2: (uuu!utruflr :h, pb LUnryJnp Lilurtt

fr p ur r{n rtrpfr qp u trn p n Lrl g f'L 1q bu I Q tu1 tutr ru 1n r:

2l l",urfuruq&p 25-n+ lbunnrd tr2{rub b, nfr db2pbpnul hd. <(uuLpurifrL &urnuinrp

qurprnurrlnn h...pruguhurlrnhl Lr hLupuur-lnpfrLu r{bpugLbl hp L tlJ[ rutrdrutrg ttnqllhg pnuI

r.nprlur& ufuurltrhpp, 2{rnprlnrtrp runu2ugtrnrl hrupgbpp h prugpnqnrrltrhpS>: 1'''rlurtr qllrynrulg

hul.,1r.uunul I qnp&nr1 opbtru4pnrpluuh qtuhrutr2trbnht, prulrh nn JnLfiupurLgnrp np uqulun I

Llr.uurrupblnr urJU, hltt uupqhlulru& th opblpnrl h ,h fuufurnnrrl ur1lng [rpru{nrtrpLbnn tr

LuquLnnLpJnrhLbpp: n LNtU nrhtr n druttn n ul

Uuunnn d b I l'Utru LUntUnp n rUr-uunuunu& h dnut

u IU b n b n

ntr

uj Lnul n nrlrbll L
U Il ul rtr n LNo

tur{bu suqsuqu} qusuul{bfiolnl'o'3nl'1,1JbPh 6{U-h lJutuuqu{



U luurfuuq6h 25-nrl Qbrnnrd h2r{u& h, nn db2pbpnul bd. <(tuLprulfrtr burnurlnqp

qrupmur{nn h Uhnunbl frpur{urunr duupdfrtrLbpI Ltnqdhg ptrrynrtr{u& purrluprul.4urtrnrplnrlrtrbn0,

nrqhgnr.lgLbpL nr npn2nrdtrbpp' rutrlrufu rutrdLrulurL hurrlnqrlnrtrpLhpfrg l.r rlnunbgnu-ltrbpfrg...)):

lJfrUlqhn, Llurprynr Lr prurlupurgnr [rprur{nrtrpLhpfr nr uquLnnrylnrLtrhpfi uuhrfuuLru{u!nrultrbpp

tbtr L{runnq qbpruqrutrgb; (ruluruunurL[r (rutrpurqbunnrplurtr d[2uqqu1[tt

qurpunurt4uLnrplnrtrtrbpnr[ uurhrlutrr{ub 2ppruLruQtrbpp: UJ, qupruqrulnul fuurfuun{nul bt]

hrullprulfrtr Erunu.lnrfr UurhrfuuLurrlpnrplurrlp urdpuqp{uE frpuru{nrLpLbpp [r urqur"nnrylntLlthpp:

(( Uurhrlurtrrurtrpnr;alurtr Lnpdbpp qbpuLlru hL Lr qnp6nrd htr utrrllrpuLluLnpbtr, huU ,l*Jn

opbLp[Lr hulluunrl pnlnn Lnprlurur[4 hnu4uluL rullr.nbpL runnlfrtr1 btr, Lr,lu]nLnurryhn pLnUp

lbli !upn11nrLbbul tr QIpunbfr lbtr:

4l Lrufuurq&h 2B-nrI Llbunnrd L2{ru6 h, nn rlhppbpnrd bd. <(urLpuul[rtr bunuu.;nryp

qupunur{np [ {tuppurq6[ lltuLnLLbpfr r;puLrnprluuL hbun Qurqrlu6 duruLuqfrunu!uL

funphp4urunr{nrp.1tuL hurltup +hdht Eunbi{unpnrfaturtr hunghnn4 UuqrluUhnqthL:_Ufrtrypbn,

ilbpgftLIu qnp6nrtrbnrplutr {bpurphplurl qurhut g{nt lurf npn2[1trbp lbtr trhp!ulurgr{bg:

51 1.,tufuuq6h 42-nrI Llbunnul tr2r.{u& h, nn db2pbpnrd hLI. <(uUpullrb &r.unulnr1p

qupunurr{np I ur2furuunurLph LrbpLlurlurtrru1. qpruuhtrlurQurlJrtr ndh hruqnruunnr-{, qurhqurtrbl

huqnruun Llpblnr r.lbpurpbppui unturL r-luprlLfr qnq,.lhg uruhrlurtr{ur& QurLntrtrbppr: (ruZ,lh

urntrblnr"[ Lhplqru ungfrrugiut4urL 6utrp 4h6,rL1n, ur2furuunnrl[r hurdup hruunnr! n6ir hurqnruun

6bnp phphlnr u+upunurQutrnrplnrLn u{bLnp h trnh qnpburunnrL, n1 pb purgnrght ShtruLuurQuL

pbn rln{h ru2fuwunnrfr {.n,.u: P*gh eu, u{hunp h hurZrLh urnLhl hurUprulfrtr 6unu3nrpluulr

lnrpuptullnrp mhuur!fr unurLdtrruhrurn!nrplnrtrp /op[tiuuQ' prututprugiruIuL 6iunutlnq,

hurltulLptulfrtr 6urnuu.1nr1, huunnrl.1 bunrulnrplnrL tr u4;.U.../ ru2fururnutrpulfrtr ululftlbtrbnn tr

ungirrupuLlurtr qruhruL2tlnrtrpLhpp: htrlqbu gnUg h unr{b; qnuUunhU uhnndn, qpruubblurUur.lht,

ndh huqnruun Llnbm nt ,lhZun h LqrurnurQuhrupdrup, t[ufur{ru6 uu2furuunutrp}r ptrnUphg,

qnp6unnrlpL hnhg Lr quhutr2rln rLBtrbp[g :

6furufuuq6fr <cruhbplr tlurnurrlupnrul> qfuh pnrlutrrpuQnrplnrLfrg qrrnq" th', pb frLlqbu

t{uunnq I huunru!bgu{b1 hrutrnLuJhII 6unurlnqtrbnh ZnlruLnrrl rlftuuLurLlutr ptrQulnrdp 2uhbpfr

pufurlirLr r{bprupbpltul: (bunlrnrd h, np qhunp [ 2ruhbpir purfunrrlp uurhrlutrbl npqbu huLpru.lfrlr

brunurlnrplulr hbun rulrhurftuunbqbth frpuurlfidrul1, npnul runlu I hLurpur{np Lpud [rputiiutr

ulihurJurunbrlhfrnrplnrtr hutrpurlfrL 6urnurlnrlfr quprnuQr.utrnrplnrUtrbnh Lr trpu rlurulrur{np

2uuhbpI dhgLr, npL r.uqrynrrl I trpu qnp&nrLbnrplurL ripu !urd nqptutl[r.n Llurutpu& | hurpnrgnul

qnLtl op[ttuu!uuLnrpjultr untrlnrp1urrJp: (bunl.uupuup, 2tuhbpJr !urnurr{ruprlultr hurrftup

rutrhprudh2r'n k uruhdrutrbL 2ruhhplr purfudruL lupqrur{npulutr l.r Llurnruu[urprlurtr



[rpurr{urtlupqu{nprlurL huuntrl! dhfuruLfiqdtrhp, frl.rlqhu [ruh' huLpurlfrtr &unulnrltrbplt

/op[ruu!' hurdurltrpu,rlfrb bunulnqubpfr l.r purqurBtuglrulrutr &urnu4nryLhpfr/

{hpruqurr.npruuunrfuutr 6puqphpnrul /4uuupLprugtrbpnrrl/ qrupr'nu4frp trbprunhl 2uhhpft

pu fu ilurtr ryu upU ptugb bP :

7l Lufuuq6fr nLrnnnrqghnL punuph rybqpbnh Lr tuJ[ fuurfuunnrrlt,bnh r{hpupbpltul

hrurlnprynul trbptlurlugLhp> qiluh 76-firy [bunnrd L2{u6 [, nfi db2phpnrd hLI' n(utrpullttt

&unurlnrlg qurpr.nrurlnp h uUqryupurprhrLr hrudur[unqh rluufrh> (( opbLpn{ uurhrluut{ub

Uurnqn{ qu2r.nnLuQub hurrlnpryulgdtutr rlir2nglrhnnLl qnur{.np hurrlnprpnrd trbpt,ltu.lugtrbl [p

t4nqdhg pn111 unpr{ur8, frblqbu trruu hn r{bpu.rryuruh u*,1 urtrrlfr2ul.{r-ub qb!ur{urph t{nrytlhg

!urunrupu[u8 unbptrnrlp fuurfumnrrlt,hnh r{bptuphplu.r1: (hZrirt qpnUPn hu!uunrd E <<

w2furuunuutrBrul[rtr ophtrurppnrp.puL rypnqpLbpfrL tr (udulLprulfltr burnrulnrpllL rluuirtr qnp&nr1

opbLurypnrplurlp utuhdtutrr{ub 6unulnqruIutr ptrtrnrplutr utrg!uugrlruL Iupq[L:

ultrnrhrutrrybp6 hrunt4 h tr2hl, nn qnp&nr1 uruhduLturlpnrplurlp (ruluuunutrfr

(utrpruqbr.nnrplnrtrp LqbLnp I ruu{uhn{Llh Uruhulruburrypnrplurr.lp urlpuqprlr'u& rlurp4nr tr

pLurlujBugnr frpulr{nrtrpt,bnh Ll uquLnnLpJnrbLbpfr u.ltx2Lnu]urbnrplnrtrp' dfr2uqqull[Il

fr p ur rln rtrp[ u Qqpn rtrBh hp frl n r b n p rlb p [rL h w uhu q ru un u u fu rub :

Zurpqurtrpnr{'

lJUtuUqU<' *& u. uqPSQ3Ul,


