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Համարը ՀՕ-248 Տեսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տիպը Օրենք Կարգավիճակը Գործ�մ է
Սկզբնաղբյ�րը ՀՀՊՏ 2001.12.03/37(169)

Հոդ.908
Ընդ�նման վայրը Երևան

Ընդ�նող մարմինը ՀՀ Ազգային ժողով Ընդ�նման ամսաթիվը 23.10.2001
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Նախագահ Ստորագրման ամսաթիվը 19.11.2001

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 03.12.2001 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

Մայր փաստաթ�ղթ:ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`  Համապատասխան ինկորպորացիան`

ԱԺ,04.06.2002,ՀՕ-357-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,04.02.2004,ՀՕ-33-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,06.12.2004,ՀՕ-161-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,22.02.2007,ՀՕ-128-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,24.10.2007,ՀՕ-227-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,19.05.2009,ՀՕ-122-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,13.04.2011,ՀՕ-103-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,05.02.2013,ՀՕ-1-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,02.05.2013,ՀՕ-53-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,14.12.2017,ՀՕ-306-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ԱԺ,04.03.2020,ՀՕ-118-Ն  ԱԺ,23.10.2001,ՀՕ-248

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդ�նված է 2001 թվականի հոկտեմբերի 23-ին

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Լ � Խ  1.

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Ս�յն օրենքը սահման�մ է պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�նների (այս�հետ` պետական
կազմակերպ�թյ�ն) իրավական վիճակը, դրանց ստեղծման, գործ�նե�թյան, վերակազմակերպման և լ�ծարման
կարգը, ինչպես նաև պետական կազմակերպ�թյան փոխհարաբեր�թյ�նները պետական մարմինների հետ:

 
Հոդված 2. Պետական կազմակերպ�թյ�նների մասին օրենսդր�թյ�նը
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1. Պետական կազմակերպ�թյ�նների մասին օրենսդր�թյ�նը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիական օրենսգրքից, ս�յն օրենքից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերից:

2. Պետական կազմակերպ�թյան իրավական կարգավիճակի, դրա ստեղծման, գործ�նե�թյան,
վերակազմակերպման և լ�ծարման կարգի, ինչպես նաև պետական մարմինների հետ պետական
կազմակերպ�թյան փոխհարաբեր�թյ�նների առանձնահատկ�թյ�նները կարող են սահմանվել օրենքով։

(2-րդ հոդվածը լրաց. 02.05.13 ՀՕ-53-Ն) 
 
Հոդված 3. Հիմնական դր�յթներ պետական կազմակերպ�թյան մասին

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նը շահ�յթ ստանալ� նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի

կարգավիճակ �նեցող ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�ն է, որն ստեղծվ�մ է միայն մշակ�յթի,
առողջապահ�թյան, սոցիալական, սպորտի, կրթ�թյան, գիտ�թյան, շրջակա միջավայրի պահպան�թյան և ոչ
առևտրային այլ բնագավառներ�մ գործ�նե�թյ�ն իրականացնել� նպատակով:

2. Պետական կազմակերպ�թյ�նը որպես սեփական�թյ�ն �նի առանձնացված գ�յք և իր
պարտավոր�թյ�նների համար պատասխանատ� է այդ գ�յքով: Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է իր
ան�նից ձեռք բերել � իրականացնել գ�յքային և անձնական ոչ գ�յքային իրավ�նքներ, կրել
պարտական�թյ�ններ, դատարան�մ հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

3. Պետական կազմակերպ�թյ�նն �նի անվան�մ, որը պետք է ներառի «պետական ոչ առևտրային
կազմակերպ�թյ�ն» բառերը, ինչպես նաև ց�ց�մ` պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան բնագավառի
մասին, եթե անվան�մից դա ակնհայտ չէ:

4. Պետական կազմակերպ�թյան գտնվել� վայրը նրա մշտական գործող մարմնի գտնվել� վայրն է:
5. Պետական կազմակերպ�թյ�նը այլ կազմակերպ�թյան հիմնադիր կամ մասնակից կարող է հանդիսանալ

միայն հիմնադրի որոշմամբ:
6. Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է �նենա Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական զինանշանի

պատկերով և կազմակերպ�թյան հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է
�նենալ իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:

7. Պետական կազմակերպ�թյ�նն �նի ինքն�ր�յն հաշվեկշիռ:
(3-րդ հոդվածը փոփ. 13.04.11 ՀՕ-103-Ն, 04.03.20 ՀՕ-118-Ն) 
 
Հոդված 4. Պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյ�նը

 
 1. Պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյ�նը ձևավորվ�մ է կազմակերպ�թյան հիմնադրման

ժամանակ և հետագայ�մ հիմնադրի կողմից սեփական�թյան իրավ�նքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև
պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան ընթացք�մ արտադրված և ձեռք բերված գ�յքից:

Հիմնադրման ժամանակ պետական կազմակերպ�թյանը հիմնադրի կողմից որպես սեփական�թյ�ն
հանձնվող գ�յքի չափը սահմանվ�մ է պետական կազմակերպ�թյան հիմնադրման մասին որոշմամբ:
Հիմնադրման ժամանակ պետական կազմակերպ�թյանը հիմնադիրը չի կարող որպես սեփական�թյ�ն հանձնել
նվազագ�յն աշխատավարձի տասհազարապատիկից ավելի արժող�թյամբ գ�յք, եթե օրենքով կամ հիմնադրի
որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

2. Պետական կազմակերպ�թյ�նն իրավ�նք �նի օրենքին, հիմնադրի որոշ�մներին և (կամ) իր
կանոնադր�թյանը համապատասխան` իր հայեցող�թյամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել
սեփական�թյան իրավ�նքով իրեն պատկանող գ�յքը:

3. Պետական կազմակերպ�թյանը սեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող գ�յքի նկատմամբ հիմնադիրը
չ�նի իրավ�նքներ, բացառ�թյամբ պետական կազմակերպ�թյան լ�ծար�մից հետո մնացած գ�յքի:

4. Պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյան պահպանման հոգսը կր�մ է պետական
կազմակերպ�թյ�նը:

5. Պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյան վրա կարող է բռնագանձ�մ տարածվել միայն դատական
կարգով:

 
Հոդված 5. Պետական կազմակերպ�թյանն ամրացված գ�յքը

 
1. Հիմնադիրը կարող է պետական կազմակերպ�թյանն անժամկետ և անհատ�յց օգտագործման իրավ�նքով

ամրացնել ցանկացած գ�յք:
2. Հիմնադիրն իրավ�նք �նի հետ վերցնել իր կողմից պետական կազմակերպ�թյանն ամրացված գ�յքը:
3. Պետական կազմակերպ�թյ�նն իրավ�նք չ�նի ամրացված գ�յքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավ�նքները

օտարել, գրավ դնել, հանձնել անհատ�յց օգտագործման:
Պետական կազմակերպ�թյ�նն իրավ�նք �նի իրեն ամրացված գ�յքը պետ�թյան ան�նից հանձնել

վարձակալ�թյան, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան
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կանոնադր�թյամբ: Ամրացված գ�յքի վարձակալ�թյան ժամկետը մեկ տար�ց ավելի չի կարող սահմանվել,
բացառ�թյամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի:

Ամրացված գ�յքի օգտագործման արդյ�նք�մ պետական կազմակերպ�թյան ստացած եկամ�տները
պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյ�նն են, եթե այլ բան նախատեսված չէ պետական
կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ:

Պետական կազմակերպ�թյանն ամրացված գ�յքի օգտագործման ընթացք�մ առաջացած անբաժանելի
բարելավ�մները հիմնադրի սեփական�թյ�նն են:

4. Հիմնադրի կողմից գ�յքը պետական կազմակերպ�թյան ամրացնելը հիմք չէ այդ գ�յքի նկատմամբ
հիմնադրի կամ երրորդ անձանց իրավ�նքները դադարեցնել� կամ փոփոխել� համար:

5. Հիմնադրի կողմից պետական կազմակերպ�թյանն ամրացված անշարժ գ�յքի կամ պետական պարտադիր
գրանցման ենթակա գ�յքի նկատմամբ պետական կազմակերպ�թյան օգտագործման իրավ�նքը ծագ�մ է դրանց
նկատմամբ իրավ�նքի պետական գրանցման պահից:

 
Հոդված 6. Պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյ�նը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նը ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ կարող է զբաղվել միայն օրենքով

կամ հիմնադրի որոշմամբ �ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր�մ և գործ�նե�թյան տեսակներով:
Լիցենզավորման ենթակա գործ�նե�թյան տեսակներով պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է զբաղվել միայն
լիցենզիայի հիման վրա:

2. Պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան ընթացք�մ առաջացած շահ�յթն օգտագործվ�մ է նրա
կանոնադր�թյամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար: Պետական կազմակերպ�թյան
շահ�յթի օգտագործման կարգը սահման�մ է հիմնադիրը:

3. Ենթաօրենսդրական ակտերով չեն կարող պետական կազմակերպ�թյանը տրվել այնպիսի իրավ�նքներ
կամ արտոն�թյ�ններ, որոնց հետևանքով պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է ապրանքային շ�կայ�մ
գերիշխող դիրք գրավել կամ խախտել տնտեսական մրցակց�թյան մասին օրենսդր�թյան այլ պահանջները, եթե
օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

4. (մասն �ժը կորցրել է 06.12.04 ՀՕ-161-Ն) 
5. Պետական կազմակերպ�թյ�նը հարկերը, տ�րքերը և պարտադիր այլ վճարները վճար�մ է շահ�յթ

ստանալ� նպատակ չհետապնդող կազմակերպ�թյ�նների համար նախատեսված կարգով � չափով:
(6-րդ հոդվածը փոփ. 04.06.02 ՀՕ-357-Ն, 06.12.04 ՀՕ-161-Ն)   
 
Հոդված 7. Պետական կազմակերպ�թյան և հիմնադրի պատասխանատվ�թյ�նը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նն իր պարտավոր�թյ�նների համար պատասխանատ� է իրեն պատկանող

գ�յքով:
2. Պետական կազմակերպ�թյ�նը պատասխանատվ�թյ�ն չի կր�մ հիմնադրի պարտավոր�թյ�նների

համար:
 
Հոդված 8. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնարկները, ներկայաց�ցչ�թյ�նները և մասնաճյ�ղերը

 
1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգրքին, ս�յն օրենքին և իր կանոնադր�թյանը

համապատասխան` պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է �նենալ հիմնարկներ, մասնաճյ�ղեր կամ
ներկայաց�ցչ�թյ�ններ: Պետական կազմակերպ�թյան հիմնարկները, մասնաճյ�ղերը կամ
ներկայաց�ցչ�թյ�ններն ստեղծվ�մ են հիմնադրի որոշմամբ, իսկ հիմնադրի կողմից �ղղակիորեն նախատեսված
դեպք�մ` լիազորված պետական մարմնի որոշմամբ:

2. Պետական կազմակերպ�թյան կողմից օտարերկրյա պետ�թյ�ններ�մ մասնաճյ�ղերի և
ներկայաց�ցչ�թյ�նների ստեղծ�մն իրականացվ�մ է տվյալ երկրի օրենսդր�թյանը համապատասխան, եթե
Հայաստանի Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ պետական կազմակերպ�թյան հիմնարկները, մասնաճյ�ղերն �
ներկայաց�ցչ�թյ�նները, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա են հաշվառման` իրավաբանական անձանց
գրանց�մ իրականացնող մարմնի կողմից:

 
Գ Լ � Խ  2.

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾ�ՄԸ

 
Հոդված 9. Պետական կազմակերպ�թյան ստեղծ�մը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նն ստեղծվ�մ է հիմնադրման, ինչպես նաև պետական հիմնարկի կամ հարյ�ր

տոկոս պետական մասնակց�թյամբ ընկեր�թյ�նների վերակազմակերպման միջոցով:
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2. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադիր (այս�հետ` հիմնադիր) կարող է հանդիսանալ միայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�նը` ի դեմս կառավար�թյան:

(պարբեր�թյ�նն �ժը կորցրել է 02.05.13 ՀՕ-53-Ն) 
(պարբեր�թյ�նն �ժը կորցրել է 02.05.13 ՀՕ-53-Ն) 
3. Պետական կազմակերպ�թյ�նն ստեղծվ�մ է հիմնադրի որոշմամբ:
Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադրման մասին հիմնադրի որոշմամբ սահմանվ�մ են պետական

կազմակերպ�թյան անվան�մը, նրա գործ�նե�թյան առարկան և նպատակները, այդ թվ�մ` նրա կողմից
իրականացվող ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան տեսակները, պետական կազմակերպ�թյանը
սեփական�թյան իրավ�նքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող գ�յքի կազմն � արժեքը, պետական
կազմակերպ�թյան կառավար�մն իրականացնող այն լիազորված պետական մարմինը, որի ենթակայ�թյանը
հանձնվ�մ է պետական կազմակերպ�թյ�նը, լիազորված պետական մարմնի լիազոր�թյ�նները, ինչպես նաև
օրենքին չհակասող այլ դր�յթներ:

4. Հիմնադիրը պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ մինչև պետական կազմակերպ�թյան պետական գրանց�մը
ծագած` պետական կազմակերպ�թյան ստեղծման հետ կապված պարտավոր�թյ�նների համար:

5. Համայնքն իրավ�նք �նի ս�յն օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել համայնքային ոչ առևտրային
կազմակերպ�թյ�ն (այս�հետ` համայնքային կազմակերպ�թյ�ն): Համայնքի ան�նից համայնքային
կազմակերպ�թյ�նն ստեղծ�մ է համայնքի ղեկավարը: Համայնքային կազմակերպ�թյան ստեղծման մասին
որոշ�մը և կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյ�նը հաստատ�մ է համայնքի ավագանին:

Համայնքային կազմակերպ�թյ�նների վրա տարածվ�մ են ս�յն օրենքի պահանջները, բացառ�թյամբ 14-րդ
հոդվածի, որով նախատեսված լիազոր�թյ�ններն իրականացն�մ է համայնքի ղեկավարը:

(9-րդ հոդվածը լրաց. 22.02.07 ՀՕ-128-Ն, փոփ. 02.05.13 ՀՕ-53-Ն) 
 
Հոդված 10. Պետական կազմակերպ�թյան պետական գրանց�մը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նը ենթակա է պետական գրանցման` օրենքով սահմանված կարգով:
2. Պետական կազմակերպ�թյ�նն ստեղծված է համարվ�մ օրենքով սահմանված կարգով պետական

գրանցման պահից:
3. Պետական կազմակերպ�թյ�նն ստեղծվ�մ է առանց ժամկետային սահմանափակման, եթե նրա

կանոնադր�թյամբ այլ բան նախատեսված չէ:
 
Հոդված 11. Պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյ�նը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյ�նը հանդիսան�մ է նրա հիմնադիր փաստաթ�ղթը:
2. Պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյ�նը պետք է ներառի`
ա) պետական կազմակերպ�թյան անվան�մը.
բ) պետական կազմակերպ�թյան գտնվել� վայրը.
գ) պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան առարկան և նպատակները, այդ թվ�մ` նրա կողմից

իրականացվող ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան տեսակները.
դ) պետական կազմակերպ�թյան կառավարման մարմինները, դրանց կազմը և լիազոր�թյ�նները.
ե) պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյան ձևավորման և տնօրինման, տիրապետման և

օգտագործման կարգը.
զ) պետական կազմակերպ�թյան շահ�յթի օգտագործման կարգը.
է) պետական կազմակերպ�թյան լ�ծարման կարգը.
ը) պետական կազմակերպ�թյան լ�ծարման դեպք�մ նրա գ�յքի օգտագործման կարգը.
թ) օրենքով կամ հիմնադրի կողմից նախատեսված և օրենքին չհակասող այլ դր�յթներ:
3. Պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյ�նը կամ դրա փոփոխ�թյ�նները հաստատ�մ է հիմնադիրը,

իսկ հիմնադրի որոշմամբ նախատեսված դեպք�մ` նրա լիազորած պետական մարմինը:
 

Գ Լ � Խ  3.

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�ՄԸ

 
Հոդված 12. Պետական կազմակերպ�թյան կառավարման մարմինները

 
1. Պետական կազմակերպ�թյան կառավար�մն իրականացն�մ են հիմնադիրը, նրա լիազորած պետական

մարմինը, գործադիր մարմինը (տնօրեն, նախագահ, ռեկտոր և այլն):
2. Հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ կարող են նախատեսվել նաև

կոլեգիալ կառավարման, խորհրդակցական, վերահսկող�թյ�ն իրականացնող և (կամ) այլ մարմինների
(խորհ�րդ, տնօրենների խորհ�րդ և այլն) ձևավոր�մ:
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Հոդված 13. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադիրը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադիրն �նի պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյանը և

կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լ�ծել� իրավ�նք, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքով
նախատեսված դեպքերի:

2. Հիմնադրի բացառիկ լիազոր�թյ�ններն են`
ա) պետական կազմակերպ�թյան հիմնադր�մը.
բ) պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան առարկայի և նպատակների, այդ թվ�մ` նրա կողմից

իրականացվող ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան տեսակների սահման�մը.
գ) պետական կազմակերպ�թյանը սեփական�թյան իրավ�նքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող` պետ�թյանը

պատկանող գ�յքի կազմի հաստատ�մը.
դ) պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյան հաստատ�մը և դրան�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարելը.
ե) պետական կազմակերպ�թյան կառավարման համակարգի սահման�մը.
զ) պետական կազմակերպ�թյան վերակազմակերպ�մը և լ�ծար�մը.
է) պետական կազմակերպ�թյան լ�ծարման հանձնաժողովի նշանակ�մը և լ�ծարման հաշվեկշռի

հաստատ�մը.
ը) օրենքով և պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված այլ հարցերի լ�ծ�մը:
3. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադիրը ս�յն հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «դ», «ե» և «է» ենթակետերով

նախատեսված իր լիազոր�թյ�նները կարող է վերապահել լիազորված պետական մարմնին, իսկ գործադիր
մարմնի նշանակման լիազոր�թյ�նը` նաև կոլեգիալ կառավարման մարմնին:

 
Հոդված 14. Լիազորված պետական մարմինը

 
1. Լիազորված պետական մարմինն իրականացն�մ է պետական կազմակերպ�թյան ընդհան�ր

կառավար�մը, ապահով�մ է նրա բնականոն գործ�նե�թյ�նը և պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ դրանց
չկատարման կամ անպատշաճ իրականացման համար:

Հիմնադրի որոշմամբ լիազորված պետական մարմնի լիազոր�թյ�նները` որպես պատվիրակված
լիազոր�թյ�ն, կարող են փոխանցվել համայնքի ղեկավարին կամ այլ մարմնի: 

2. Լիազորված պետական մարմինը`
ա) պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանված կարգով իրականացն�մ է նրա

կառավարման մարմինների ձևավոր�մը և նրանց լիազոր�թյ�նների վաղաժամկետ դադարեց�մը.
բ) իրականացն�մ է պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան վերահսկող�թյ�նը.
գ) կասեցն�մ կամ �ժը կորցրած է ճանաչ�մ պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի կամ կոլեգիալ

կառավարման մարմնի` Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան պահանջներին հակասող հրամանները,
հրահանգները, կարգադր�թյ�ններն � ց�ց�մները.

դ) լս�մ է պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան մասին հաշվետվ�թյ�ններ, քնն�մ է դրանց
գործ�նե�թյան վերստ�գման արդյ�նքները.

ե) վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ պետական կազմակերպ�թյանն ամրացված պետական
սեփական�թյան օգտագործման և պահպան�թյան նկատմամբ.

զ) վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ պետական կազմակերպ�թյան սեփական�թյան պահպան�թյան
նկատմամբ, իսկ օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ
նախատեսված դեպքեր�մ համաձայն�թյ�ն է տալիս նրա գ�յքի օտարման կամ վարձակալ�թյան հանձնման
համար.

է) հաստատ�մ է պետական կազմակերպ�թյան տարեկան հաշվետվ�թյ�նները և տարեկան հաշվեկշիռը,
եթե պետական կազմակերպ�թյ�նը չ�նի կոլեգիալ կառավարման մարմին.

ը) իրականացն�մ է ս�յն օրենքով, հիմնադրի որոշ�մներով և պետական կազմակերպ�թյան
կանոնադր�թյամբ նախատեսված այլ գործառ�յթներ:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-122-Ն) 
 
Հոդված 15. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմինը

 
 1. Պետական կազմակերպ�թյան ընթացիկ գործ�նե�թյան ղեկավար�մն իրականացն�մ է գործադիր

մարմինը, որին նշանակ�մ և ազատ�մ է (նրա լիազոր�թյ�նները դադար�մ են) լիազորված պետական մարմինը,
եթե հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմինը օրենքով, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի
որոշ�մներով, պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ իրեն վերապահված լիազոր�թյ�նների
սահմաններ�մ ղեկավար�մ է պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյ�նը և կր�մ է
պատասխանատվ�թյ�ն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի
որոշ�մների, պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյան և կնքված պայմանագրերի պահանջները
չկատարել� կամ անպատշաճ կատարել� համար:
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2. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի գործառ�յթներն իրականացնող անձի հետ կնքվ�մ է
պայմանագիր, որը հիմնադրի ան�նից ստորագր�մ է լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը: Պայմանագր�մ
սահմանվ�մ են նրա իրավ�նքները, պարտական�թյ�նները, պատասխանատվ�թյ�նը և
փոխհարաբեր�թյ�նները լիազորված պետական մարմնի, պետական կազմակերպ�թյան կառավարման այլ
մարմինների հետ, նրա աշխատանքի վարձատրման պայմանները, պայմանագրի դադարման` ս�յն օրենքով
նախատեսված բոլոր հիմքերը և այլ դր�յթներ, որոնք պայմանավորվող կողմերը կգտնեն անհրաժեշտ:
Պայմանագրի դր�յթները չեն կարող հակասել Հայաստանի Հանրապետ�թյան աշխատանքային օրենսդր�թյան
պահանջներին, բացառ�թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

3. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ
աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:

4. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձը լրիվ գ�յքային պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ իր մեղքով
պետական կազմակերպ�թյանը և (կամ) պետ�թյանը պատճառված վնասի համար: Պետական կազմակերպ�թյան
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված անձի լիազոր�թյ�նների դադարեց�մը հիմք չէ պատճառած վնասը հատ�ցել�
պարտական�թյ�նները չկատարել� համար:

Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադարեցնող անձը կամ կոլեգիալ մարմնի
ղեկավարը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով լ�ծել նաև նրա կողմից պետական կազմակերպ�թյանը
կամ պետ�թյանը պատճառված վնասի փոխհատ�ցման հարցը: Ս�յն պահանջը չկատարել� հետևանքով
պետական կազմակերպ�թյանը կամ պետ�թյանը պատճառված վնասի համար պետական կազմակերպ�թյան
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադարեցրած պաշտոնատար անձը կամ կոլեգիալ մարմնի անդամները
կր�մ են լրիվ գ�յքային պատասխանատվ�թյ�ն:

5. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, լիազորված պետական
մարմնի, պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմինների` օրենսդր�թյանը հակասող
որոշ�մները, կարգադր�թյ�նները, հրամանները, հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող
ենթարկվել պատասխանատվ�թյան:

6. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձի բացակայ�թյան դեպք�մ նրան նշանակած մարմնի գրավոր
որոշման համաձայն այդ լիազոր�թյ�ններն իրականացն�մ է այլ անձ:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 04.02.04 ՀՕ-33-Ն) 
 
Հոդված 16. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակելը և ազատելը

 
1. Գործադիր մարմնի պաշտոն�մ կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետ�թյան այն գործ�նակ

չափահաս քաղաքացին, որն �նի բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն:
2. Գործադիր մարմնի պաշտոն�մ չի կարող նշանակվել այն անձը`
ա) որը դատապարտվել է հանցագործ�թյան կատարման համար, և նրա դատված�թյ�նը մարված կամ

հանված չէ.
բ) որին օրենքի համաձայն արգելվել է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել.
գ) որը նախընթաց երեք տարիների ընթացք�մ եղել է սնանկանալ� պատճառով լ�ծարված և իրենց

պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպ�թյան ղեկավար:
3. Գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ

նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադարեցվ�մ են իրավաս� մարմնի որոշմամբ, եթե`
ա) նա դիմ�մ է այդ մասին.
բ) լրացել է նրա 65 տարին.
գ) նա իր գրավոր համաձայն�թյամբ ընտրվել կամ նշանակվել է այլ պաշտոն�մ կամ անցել է իր պաշտոնի

հետ անհամատեղելի այլ աշխատանքի.
դ) ժամանակավոր անաշխատ�նակ�թյան հետևանքով նա ավելի քան չորս ամիս անընդմեջ չի ներկայացել

աշխատանքի.
ե) նա ավելի քան երեք օր անընդմեջ անհարգելի պատճառներով չի ներկայացել աշխատանքի.
զ) նա նշանակվել է օրենքի պահանջների խախտմամբ, կամ առաջ են եկել ս�յն հոդվածի 2-րդ կետով

նախատեսված հանգամանքները.
է) նա իր գործառ�յթներն իրականացնելիս պետական կազմակերպ�թյանը կամ պետ�թյանն իր մեղքով

հասցրել է վնաս, որի գ�մարը գերազանց�մ է պետական կազմակերպ�թյանը սեփական�թյան իրավ�նքով
պատկանող գ�յքի արժեքի հինգ տոկոսը.

ը) դատարանի` օրինական �ժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել է անգործ�նակ, սահմանափակ
գործ�նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած.

թ) օրինական �ժի մեջ է մտել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը.
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ժ) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը.
ժա) դատական կարգով նրա ղեկավարած պետական կազմակերպ�թյ�նը ճանաչվել է սնանկ, կամ այն �նի

դատական կարգով որոշված և դատարանի կողմից համապատասխան վճիռն ընդ�նվել�ց հետո` վեց ամսվա
ընթացք�մ, իր մեղքով չկատարված գ�յքային պարտավոր�թյ�ն.

ժբ) պետական կազմակերպ�թյան կողմից վճարման ենթակա հարկերը կամ պարտադիր այլ վճարները իր
մեղքով` սահմանված ժամկետից հետո հաշվետ� ժամանակաշրջան�մ չի վճարել.

ժգ) մեկ տարվա ընթացք�մ օրենքի խախտման համար ենթարկվել է կրկնակի կարգապահական
պատասխանատվ�թյան:

4. Գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադար�մ են նրա մահվամբ:

5. Ս�յն հոդվածի 3-րդ կետի «բ», «գ», «ը», «թ», «ժ», «ժբ» և «ժգ» ենթակետերով նախատեսված դեպքեր�մ
գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադարեցվ�մ են համապատասխան իրադարձ�թյ�նը տեղի �նենալ�
կամ համապատասխան որոշ�մը, վճիռը կամ դատավճիռն �ժի մեջ մտնել� հաջորդող օրը:

Ս�յն հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված դեպք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները
դադարեցվ�մ են դիմ�մ�մ նշանակված օրվանից:

Ս�յն հոդվածի 4-րդ կետ�մ նախատեսված դեպք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված կամ
ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները դադարեցվ�մ են
մահվան պահից:

Ս�յն հոդվածի 3-րդ կետի այլ ենթակետերով նախատեսված դեպքեր�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ
նշանակված կամ ընտր�թյան արդյ�նք�մ գործադիր մարմնի պաշտոն�մ նշանակված անձի լիազոր�թյ�նները
դադարեցվ�մ են համապատասխան իրադարձ�թյանը հաջորդող մեկ ամսվա ընթացք�մ:

6. Բարձրագ�յն �ս�մնական հաստատ�թյ�նների ռեկտորների ընտր�թյ�ններն իրականացվ�մ են
«Բարձրագ�յն և հետբ�հական մասնագիտական կրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքին
համապատասխան:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 04.06.02 ՀՕ-357-Ն, 04.02.04 ՀՕ-33-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-227-Ն, 05.02.13 ՀՕ-1-Ն)   
 
Հոդված 17. Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի լիազոր�թյ�նները

 
Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմինը`
ա) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս պետական կազմակերպ�թյան ան�նից, ներկայացն�մ է նրա

շահերը և կնք�մ է գործարքներ.
բ) օրենսդր�թյամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշ�մներով և պետական

կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանված կարգով տնօրին�մ է պետական կազմակերպ�թյան գ�յքը,
այդ թվ�մ` ֆինանսական միջոցները.

գ) տալիս է պետական կազմակերպ�թյան ան�նից հանդես գալ� լիազորագրեր, այդ թվ�մ` վերալիազորման
իրավ�նքով լիազորագրեր.

դ) աշխատանքի է նշանակ�մ և աշխատանքից ազատ�մ պետական կազմակերպ�թյան աշխատակիցներին,
նրանց նկատմամբ կիրառ�մ է խրախ�սման միջոցներ և նշանակ�մ կարգապահական տ�յժեր.

ե) պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան
կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի գանձապետարան�մ (այս�հետ` գանձապետարան) բաց�մ
է հաշիվներ (համայնքային կազմակերպ�թյան դեպք�մ` բանկ�մ կամ գանձապետարան�մ).

զ) կատար�մ է աշխատանքի բաշխ�մ իր տեղակալների միջև.
է) սահման�մ է պետական կազմակերպ�թյան կառ�ցվածքն � կառ�ցվածքային ստորաբաժան�մների

իրավաս�թյ�նը.
ը) հաստատ�մ է պետական կազմակերպ�թյան հիմնարկների, մասնաճյ�ղերի և ներկայաց�ցչ�թյ�նների

կանոնադր�թյ�նները, եթե ս�յն լիազոր�թյ�նը վերապահված չէ կոլեգիալ կառավարման մարմնին.
թ) նշանակ�մ է պետական կազմակերպ�թյան հիմնարկների, ներկայաց�ցչ�թյ�նների և մասնաճյ�ղերի

ղեկավարներին, նրանց տալիս է համապատասխան լիազորագրեր, եթե ս�յն լիազոր�թյ�նը վերապահված չէ
կոլեգիալ կառավարման մարմնին.

ժ) օրենքով և պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանված իր լիազոր�թյ�նների
սահմաններ�մ արձակ�մ է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ց�ց�մներ և
վերահսկ�մ դրանց կատար�մը.

ժա) իրականացն�մ է օրենսդր�թյամբ չհակասող և պետական կազմակերպ�թյան կառավարման այլ
մարմիններին չվերապահված այլ լիազոր�թյ�ններ:

(17-րդ հոդվածը խմբ. 14.12.17 ՀՕ-306-Ն)

 
Հոդված 18. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմինը
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1. Հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված դեպքեր�մ
ձևավորվ�մ է պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմին:

Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի ձևավորման և գործ�նե�թյան կարգը, նրա
լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ:

2. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամ կարող են լինել միայն ֆիզիկական
անձինք: Պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմն�մ նշանակված անձը չի կարող լինել կոլեգիալ
կառավարման մարմնի անդամ: Նա իրավ�նք �նի կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերին մասնակցել
խորհրդակցական ձայնի իրավ�նքով:

3. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամների քանակական կազմը
սահմանվ�մ է պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ, բայց չի կարող 3 հոգ�ց պակաս լինել:

4. Բարձրագ�յն կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական
կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամների ոչ պակաս, քան քսանհինգ տոկոսը պետք է
կազմեն պետական կազմակերպ�թյան սովորողները, որոնց ընտր�մ են սովորողների ինքնակառավարման
մարմինների ընդհան�ր ժողովները:

Հանրակրթական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման
մարմնի անդամների ոչ պակաս, քան քսան տոկոսը պետք է կազմեն աշակերտների ծնողները, որոնց ընտր�մ են
նրանց ինքնակառավարման մարմինների ընդհան�ր ժողովները:

Այլ բնագավառների պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամների ոչ պակաս,
քան քսան տոկոսը պետք է կազմեն պետական կազմակերպ�թյան աշխատավորական կոլեկտիվի անդամները,
որոնց ընտր�մ են աշխատավորական կոլեկտիվի ընդհան�ր ժողովները:

 
Հոդված 19. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի լիազոր�թյ�նները

 
 Հիմնադրի որոշմամբ պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնին կարող են

վերապահվել ներքոհիշյալ լիազոր�թյ�նները կամ դրանց մի մասը.
ա) ս�յն օրենքով և պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված կազմակերպ�թյան

գործ�նե�թյան բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` պետական կազմակերպ�թյան
գործ�նե�թյան հիմնական �ղղ�թյ�նների մասին առաջարկ�թյ�նների ներկայաց�մը լիազորված պետական
կառավարման մարմնին.

բ) պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի նկատմամբ ընթացիկ վերահսկող�թյան իրականաց�մը.
գ) պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի նշանակ�մը, նրա հետ կնքվող աշխատանքային

պայմանագրի հաստատ�մը, նրա լիազոր�թյ�նների վաղաժամկետ դադարեց�մը, գործադիր մարմնի
վարձատր�թյան կարգի և պայմանների սահման�մը, եթե հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական
կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ այդ լիազոր�թյ�նը վերապահվել է իրեն.

դ) հիմնադրի կողմից սահմանված կարգով պետական կազմակերպ�թյան շահ�յթի տնօրինման
�ղղ�թյ�նների սահման�մը.

ե) պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյ�նը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատ�մը,
եթե հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ այդ լիազոր�թյ�նը
վերապահվել է իրեն.

զ) իր աշխատակարգի հաստատ�մը.
է) կոլեգիալ կառավարման մարմնի ղեկավարի ընտր�մը.
ը) սահմանված կարգով լիազորված պետական մարմնին պետական կազմակերպ�թյան տարեկան ծախսերի

նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ առաջարկ�թյ�նների ներկայաց�մը.
թ) պետական կազմակերպ�թյան ստորաբաժան�մների կանոնակարգերի, ներքին կարգապահական և այլ

կանոնների հաստատ�մը, եթե հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ այդ
լիազոր�թյ�նը վերապահվել է իրեն.

ժ) պետական կազմակերպ�թյան գործադիր մարմնի հաշվետվ�թյ�նների քննարկ�մը և հաստատ�մը.
ժա) պետական կազմակերպ�թյան տարեկան հաշվապահական և այլ հաշվետվ�թյ�նների քննարկ�մը.
ժբ) պետական կազմակերպ�թյան գ�յքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման

համար համաձայն�թյ�ն տալը, եթե հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ
այդ լիազոր�թյ�նը վերապահվել է իրեն.

ժգ) օրենքով սահմանված այլ լիազոր�թյ�նների իրականաց�մը:
Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնին չեն կարող վերապահվել պետական

կազմակերպ�թյան հիմնադրի, լիազորված պետական մարմնի կամ գործադիր մարմնի լիազոր�թյ�նները,
բացառ�թյամբ ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքերի:

 
Հոդված 20. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերը

 
1. Կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերը գ�մարվ�մ են նրա նախագահի կողմից` սեփական

նախաձեռն�թյամբ, ինչպես նաև լիազորված պետական մարմնի, պետական կազմակերպ�թյան գործադիր
մարմնի, կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների մեկ երրորդի պահանջով: Պետական կազմակերպ�թյան
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կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամների մեկ երրորդի պահանջով կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստը
գ�մարվ�մ է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետ�մ և կարգով:

Կոլեգիալ կառավարման մարմնի հերթական նիստերը գ�մարվ�մ են պետական կազմակերպ�թյան
կանոնադր�թյամբ նախատեսված ժամկետներ�մ:

2. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերի քվոր�մը սահմանվ�մ է
պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ, բայց չի կարող նրա անդամների ընդհան�ր թվի կեսից պակաս
լինել:

3. Կոլեգիալ կառավարման մարմնի որոշ�մներն ընդ�նվ�մ են նիստին ներկա անդամների ընդհան�ր թվի
ձայների մեծամասն�թյամբ, եթե պետական կազմակերպ�թյան կանոնադր�թյամբ այլ բան նախատեսված չէ:
Քվեարկ�թյան ժամանակ կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամն �նի միայն մեկ ձայնի իրավ�նք: Ձայնի և
քվեարկ�թյան իրավ�նքի փոխանց�մն այլ անդամի չի թ�յլատրվ�մ:

 Կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերն արձանագրվ�մ են:
4. Կոլեգիալ կառավարման մարմնի աշխատակարգը սահմանվ�մ է պետական կազմակերպ�թյան

կանոնադր�թյամբ սահմանված կարգով:
 
Հոդված 21. Պետական կազմակերպ�թյան կառավարման մարմինների անդամների և այլ

պաշտոնատար անձանց պարտական�թյ�նը

 
Պետական կազմակերպ�թյան լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը, պետական կազմակերպ�թյան

գործադիր մարմինը, նրա տեղակալները, պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմինների
անդամները պետական կազմակերպ�թյան ան�նից հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամտորեն`
ի շահ իրենց կողմից ներկայացվող պետական կազմակերպ�թյան:

 
Հոդված 22. Խոշոր գործարքները

 
 1. Խոշոր են այն գործարքը կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքները, որոնք կապված են պետական

կազմակերպ�թյան կողմից �ղղակիորեն կամ ան�ղղակիորեն գ�յք ձեռք բերել�, օտարել� կամ օտարել�
հնարավոր�թյան հետ, որի արժեքը կազմ�մ է նման գործարքներ կատարել� մասին որոշման ընդ�նման օրվան
նախորդող եռամսյակ�մ տրված հաշվապահական հաշվետվ�թյամբ պետական կազմակերպ�թյանը
սեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող գ�յքի արժեքի հիս�ն տոկոսից ավելին: Խոշոր չեն այն գործարքները,
որոնք կատարվ�մ են պետական կազմակերպ�թյան առօրյա գործ�նե�թյան ընթացք�մ և համարվ�մ են տվյալ
կազմակերպ�թյան կանոնադրական խնդիրներից �ղղակիորեն բխող գործառ�յթ:

2. Խոշոր գործարքը կատարվ�մ է լիազորված պետական մարմնի համաձայն�թյամբ:
3. Պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի ձևավորման դեպք�մ պետական

կազմակերպ�թյան կողմից սեփական�թյան իրավ�նքով նրան պատկանող գ�յքի արժեքի 20-50 տոկոսը կազմող
արժեքով �ղղակիորեն կամ ան�ղղակիորեն գ�յք ձեռք բերել�, օտարել� կամ օտարել� հնարավոր�թյան հետ
կապված խոշոր գործարքներ կատարել� մասին որոշման ընդ�ն�մը պետական կազմակերպ�թյան
կանոնադր�թյամբ կարող է վերապահվել պետական կազմակերպ�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնին:

4. Ս�յն հոդվածի պահանջների խախտմամբ կատարված խոշոր գործարքը կարող է դատական կարգով
ճանաչվել անվավեր` պետական կազմակերպ�թյան հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի հայցի հիման
վրա:

 
Հոդված 23. Վերահսկող�թյ�նը պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան նկատմամբ

 
Պետական կազմակերպ�թյան գործ�նե�թյան նկատմամբ վերահսկող�թյ�նն իրականացն�մ են

հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված
այլ պետական կառավարման մարմինները:

Պետական կազմակերպ�թյ�նը հիմնադրի կողմից սահմանված կարգով պարտավոր է հրապարակել իր
տարեկան ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նը:

 
Գ Լ � Խ  4.

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ ԵՎ Լ�ԾԱՐ�ՄԸ

 
Հոդված 24. Պետական կազմակերպ�թյան վերակազմակերպ�մը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ, Հայաստանի

Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է
վերակազմակերպվել հարյ�ր տոկոս պետական մասնակց�թյամբ ընկեր�թյան կամ հիմնադրամի, ինչպես նաև
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան:
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2. Պետական կազմակերպ�թյ�նը դատական կարգով կարող է վերակազմակերպվել օրենքով սահմանված
դեպքեր�մ և կարգով:

(24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-122-Ն) 
 
Հոդված 25. Պետական կազմակերպ�թյան լ�ծար�մը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյան լ�ծարմամբ նրա գործ�նե�թյ�նը դադար�մ է առանց իրավ�նքները և

պարտական�թյ�նները իրավահաջորդ�թյան կարգով այլ անձանց անցնել�:
2. Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է լ�ծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան

քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:
Պետական կազմակերպ�թյ�նը կարող է լ�ծարվել նաև սնանկ�թյան հետևանքով:
3. Պետական կազմակերպ�թյ�նը դատական կարգով կարող է լ�ծարվել միայն օրենքով նախատեսված

դեպքեր�մ և կարգով:
4. Պետական կազմակերպ�թյան լ�ծարման դեպք�մ պետական կազմակերպ�թյան պարտատերերի

պահանջները բավարարել�ց հետո մնացած գ�յքն �ղղվ�մ է պետական բյ�ջե:
 
Հոդված 25.1. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադրի լիազոր�թյ�նների օտար�մը

 
1. Պետական կազմակերպ�թյան հիմնադրի որոշմամբ նրա լիազոր�թյ�նները կարող են փոխանցվել

համայնքին:
2. Համայնքին փոխանցված պետական կազմակերպ�թյ�նը վերակազմակերպվ�մ է համայնքային ոչ

առևտրային կազմակերպ�թյան:
(25.1-ին հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-122-Ն) 
 

Գ Լ � Խ  5.

 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

 
Հոդված 26. Օրենքի �ժի մեջ մտնելը

 
1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակման պահից:
2. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� պահին գործող հիմնարկների գ�յքի հիման վրա ստեղծվող պետական

կազմակերպ�թյ�ններին են փոխանցվ�մ հիմնարկների ան�նից ստանձնած իրավ�նքները և
պարտական�թյ�նները:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

Երևան
19 նոյեմբերի 2001 թ. 
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