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Ներածություն 

 

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի N 92-Լ 

հրամանով ընդունվել է Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները (այսուհետ 

նաև Կանոններ): Կանոնները բխում է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 

(այսուհետ նաև Օրենք) սահմանված վարքագծի սկզբունքներից և հանդիսանում է հանրային 

ծառայության բարեվարքության ընդհանուր համակարգի բաղկացուցիչ մասը: Ըստ այդմ, 

Կանոնները և սույն բացատրական ուղեցույցը պետք է համահունչ լինեն հանրային 

ծառայության այլ ոլորտների հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնագրքերին՝ այդպիսով 

նպաստելով հանրային ծառայության բարեվարքության ընդհանուր համակարգի 

ամրապնդմանը, բարեվարքության ընդհանուր միջավայրի ձևավորմանը։  

Բարեվարքության ընդհանուր միջավայրի ձևավորումը հանրային ծառայության 

յուրաքանչյուր ոլորտում, այդ թվում նաև մաքսային ծառայության, առանցքային 

դերակատարում ունի հանրային ծառայողի հակաիրավական վարքագծի կանխարգելման 

համար։ Նման միջավայր կարող է ձևավորվել այն դեպքում, երբ էթիկայի և վարվելակերպի 

նորմերը (միասին՝ վարքագծի նորմեր) մեկնաբանվեն ու կիրառվեն միասնական կերպով՝ 

ապահովելով այդ նորմերի կիրառության միասնականություն ու ամբողջականություն։ Բացի 

այդ, մաքսային ծառայողների նկատմամբ կարգապահական վարույթները իրավական 

գործընթացներ են և որպես այդպիսին պետք է ենթարկվեն օրինականության ընդհանուր 

պահանջին, իսկ իրավական նորմերի որոշակիությունը և կանխատեսելիությունը 

օրինականության սկզբունքի անքակտելի պահանջներ են։ Այս տեսանկյունից  նույնպես 

կարևոր է, որ Կանոններում սահմանված նորմերը մեկնաբանվեն ու կիրառվեն նույն կերպ` 

ապահովելով իրավական որոշակիություն ու կանխատեսելիություն։  

Ի հավելումն, անհրաժեշտ է նաև, որ Կանոնների վարքագծի նորմերը կիրառվեն 

հետևողականորեն ու շարունակաբար։ Դա թույլ կտա որոշակի ժամանակաընթացքում 

ձևավորել  նման իրավիճակներում նման գործերի քանակական ու որակական ամբողջություն, 

կայուն հաստատված պրակտիկա, որն էլ կնպաստի ընդհանուր էթիկական միջավայրի 

ձևավորմանը։ Որոշակի ու կանխատեսելի էթիկական միջավայրի առկայությունը կհանգեցնի 

Կանոններում սահմանված նորմերի նկատմամբ ծառայողների վերաբերմունքի 

փոփոխությանը, իսկ վերաբերմունքի փոփոխությունը կհանգեցնի վարքագծի 

փոփոխությանը՝ ի նպաստ մաքսային ծառայության նկատմամբ հանրային վստահության 

ամրապնդմանը։ 

Վերը նշվածի կարևորությունը ամրապնդված է նաև Առուշայի վերանայված հռչակագրում 

(այսուհետ՝ նաև Հռչակագիր), որի 7-րդ սկզբունքը ուղղակիորեն սահմանում է, որ վարքագծի 

կանոնագրքերը պետք  է պարունակեն հստակ, որոշակի և ոչ երկիմաստ նորմեր։ Ի հավելումն, 

Հռչակագրի 3-րդ սկզբունքը սահմանում է թափանցիկության պահանջը, որը նույնպես բխում 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
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է իրավական որոշակիության ընդհանուր սկզբունքից, ըստ որի մաքսային ծառայության 

կարգավորող նորմերը մաքսային ծառայության հաճախորդների համար պետք է ապահովեն 

բարձր աստիճանի որոշակիություն և կանխատեսելիություն, և որ մաքսային օրենքները, 

կանոնակարգերը, ընթացակարգերը և վարչական ուղեցույցները պետք է ոչ միայն լինեն 

մատչելի ու հրապարակված, այլ նաև կիրառվեն միատեսակ ու նույնանման եղանակով։   

Հաշվի առնելով վերը նշված սկզբունքային մոտեցումները, կազմվել է Կանոնների սույն 

բացատրական ուղեցույցը (այսուհետ նաև Ուղեցույց)։ Այն կոչված է ապահովելու Կանոնների 

դրույթների միասնական մեկնաբանություն ու կիրառություն։ Ուղեցույցը  կարող է կիրառվել 

ոչ միայն ծառայողական քննության ու կարգապահական վարույթներում, այլ նաև 

ուսումնական ծրագրերում և հանրային իրազեկման գործընթացներում։ Ուղեցույցը կարող է 

նաև օգտակար լինել բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հանրային ծառայության 

բարեվարքության հայեցակարգով։     

 

Ուղեցույցի կառուցվածքը  

 

Ուղեցույցը կազմվել է սույն Կանոնների, ինչպես նաև Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովի (այսուհետ նաև ԿԿՀ)՝ Հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային 

կանոնների ձևաչափով։ Դա արվել է ապահովելու համար Ուղեցույցի և Կանոնների 

միասնականությունը։ Ըստ այդմ, ուղեցույցի առաջին բաժնում ներկայացված են Կանոնների 

Ընդհանուր բաժնի նորմերի մեկնաբանությունները (կանոններ 1-14), դրանց հաջորդում են 

տասնմեկ առանձին բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը վերաբերում է Կանոնների 

պարտադիր կանոնների 11 բաղադրիչներից յուրաքանչյուրին (կանոններ 15-94)), իսկ վերջին 

բաժնում ներկայացված են Ցանկալի (այլ կերպ՝ խրախուսելի կանոնների  

մեկնաբանությունները (կանոն 95-ը իր տասնչորս բաղադրիչներով):   

Բոլոր կանոնները ուղեկցված են պարզաբանումներով, իսկ որոշ կանոնների 

պարզաբանումներին հաջորդում են ուղեցույցներ, որոնք պարունակում են լրացուցիչ 

պարզաբանող նյութեր։  Այսպիսով, գրեթե բոլոր կանոները ներկայացված է կանոն-

պարզաբանում-ուղեցույց ձևաչափով։ Սկզբում ներկայացվում է նորմը, այնուհետև նորմի 

մեկնաբանությունը՝ պարզաբանումը, իսկ դրան էլ որոշ դեպքերում հաջորդում էն լրացուցիչ 

ուղեցույցային նյութեր։ Մեկնաբանությունները հաճախ ուղեկցվում են իրավիճակային 

օրինակներով, որոնք կազմվել են իրական կամ մտացածին իրավիճակների հիման վրա։ 

Դրանց փաստական հանգամանքները վերցվել են տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում՝ ՊԵԿ-ի 

հարկային և մաքսային մարմինների ծառայողական քննության հանձնաժողովի 

եզրահանգումներից, Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովների, ԿԿՀ-ի՝ 

անհամատեղելիության  և էթիկայի խախտման վերաբերյալ որոշումներից, ինչպես նաև 
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դատական ակտերից։ Ինչպես նշվեց, յուրաքանչյոր կանոնի պարզաբանմանը հաջորդում են 

ուղեցույցներ։ Ուղեցույցները մշակվել են ՀՄԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Տնտեսական 

համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ), Թրանսփերենսի Ինթերնեշնլ 

կազմակերպության հրապարակած գրականության հիման վրա։ Ուղեցույցները պարունակում 

են խորհրդատվական բնույթի տեղեկություններ կոնկրետ իրավիճակների համար, օրինակ՝ 

նվերների ընդունում, շահերի բախում, քաղաքական չեզոքություն, և այլն։ Հաճախ 

օգտագործվում են վկայակոչված աղբյուրների ակտիվ էլեկտրոնային հղումներ։  

 

Ուղեցույցի համապարփակ կիրառումը 

 

Առուշայի վերանայված հռչակագրում նշվում է կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ  

համապարփակ մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Դա ենթադրում է ոչ 

միայն իրավական գործընթացներ, ինչպիսին են կարգապահական վարույթները կամ 

ծառայողական քննությունները, այլ նաև շարունակական կրթություն և բարեվարքության 

մասին հանրային իրազեկում։ Հանրային ծառայության այլ ոլորտներում, որոնց նկատմամբ 

կիրառելի է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված բարեվարքության 

համակարգը, որպես կանոն, առաջարկվում է էթիկայի ու վարվելակերպի կանոնագրքերն 

օգտագործել ոչ միայն կարգապահական կամ ներքին ծառայողական քննության վարույթների 

շրջանակներում, այլ նաև իրազեկման և շարունակական կրթության նպատակներով։ 

Հաշվի առնելով նշվածը, Ուղեցույցը կազմվել է այնպես, որ հնարավոր լինի կիրառել ոչ 

միայն կարգապահական պատասխանատվության վարույթների շրջանակում, այլ նաև 

կրթական և իրազեկման նպատակներով։ Ուղեցույցը ունի այնպիսի կառուցվածք, որ 

հնարավորություն է տալիս դրա հիման վրա կազմել դասընթացների ծրագրեր, մոդուլներ, 

մեթոդական ուղեցույցներ, ձեռնարկներ և այլն։ Ուղեցույցի լեզվաոճը պարզ է, ոչ 

ակադեմիական, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել փոխակտիվ քննարկումներ ու 

վարժանքներ՝ ուղղված կոնկրետ իրավիճակում խնդրի լուծմանը, այլ ոչ թե  տեսական 

եզրահանգումներ առաջարկելուն։  Իրազեկման բաղադրիչը ենթադրում է, որ Ուղեցույցը 

իրազեկման նպատակով կարող է օգտագործվել գերատեսչության ներսում կամ դրանից դուրս 

սոցիալական գովազդներ, հայտարարություններ, պաստառներ, ազդարարներ, 

տեսաձայնային և մուլտիմեդիա բովանդակությամբ իրազեկման նյութեր պատրաստելիս և 

իրազեկման ակցիաներ իրականացնելիս։ Իրազեկման բաղադրիչը նաև նախատեսում է 

հանրային ծառայողներին խորհրդատվության տրամադրում։ «Հանրային ծառայույթան 

մասին» օրենքի համաձայն՝ պետական մարմինների անձնակազմի կառավարման 

ստորաբաժանումներում, այդ թվում նաև մաքսային ծառայությունում,  նախատեսվում է 

ունենալ բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ, ով տրամադրելու է մասնագիտական 

խորհրդատվություն վարքագծի ու վարվելակերպի նորմերի վերաբերյալ։ Նման 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
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լիազորությամբ հանդերձ, բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչը առանցքային 

դերակատարում կարող է ունենալ Կանոնների նորմերի ծառայողական ու հանրային 

իրազեկման գործում, այդ թվում՝ տրամադրելով անհրաժեշտ խորհրդատվություն 

կարգապահական վարույթներում և կրթական գործընթացներում։  

 

Մեկնաբանության նորմ-արժեք-վերաբերմունք-վարքագիծ ձևաչափ 

 

Բարեվարքության հայեցակարգում Էթիկայի սկզբունքները և վարքագծի նորմերը պետք է 

մեկնաբանվեն ու կիրառվեն այնպես, որ հանգեցնեն վերաբերմունքի փոփոխության, քանի որ 

վերաբերմունքի փոփոխությունն է հանգեցնում  վարգագծի փոփոխության, իսկ վարքագծի 

փոփոխությունն էլ՝ իրավիճակի իրական փոփոխության։ Որպեսզի էթիկայի սկզբունքները և 

վարվելակերպի նորմերը (միասին՝ վարգագծի նորմեր) հանգեցնեն վերաբերմունքի 

փոփոխության, դրանք պետք է դիտարկել որպես հասարակական արժեքներ, իսկ 

ամբողջության մեջ՝ արժեհամակարգ, ու դրանք պետք է մեկնաբանել ու կիրառել 

ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության  եռամիասնության 

արժեբանական հիմքերով։ Այդ կերպ դրանց շարունակական և հետևողական կիրառությունը 

կհանգեցնի բարեվարքության նկատմամբ ծառայողի վերաբերմունքի փոփոխության, իսկ 

վերաբերմունքի փոփոխությունը՝ վարքագծի ու վարվելակերպի փոփոխության։   

Վերաբերմունքի փոփոխության կարևորության մասին նշել է նաև ՀՄԿ-ն, որը գտնում է, որ 

ազգային մաքսային համակարգերում փոփոխվում են բարեվարքության մասին 

պատկերացումները ու շատ ազգային մարմիններ կոռուպցիայի կանխարգելման շրջանակում 

արձանագրում են, որ մաքսային ծառայողի վերաբերմունքը կոռուպցիայի նկատմամբ 

առավելապես փոխվում է ոչ թե պատասխանատվության միջոցների (կարգապահական, 

քրեական, վարչական) կիրարկմամբ, այլ արժեհամակարգերի ներդրմամբ (օրինակ 

աշխատանքային միջավայրում այնպիսի սկզբուքնների կիրարկմամբ, ինչպիսին են 

թափանցիկությունը, ազնվությունը, ինքնագնահատականը և այլն), որոնք կոնկրետ 

իրավիճակում առավել մեծ ազդեցություն են թողնում մաքսային ծառայողի որոշումների վրա, 

քան տվյալ արարքի համար պատասխանատվության ենթարկված լինելու հեռանկարը։1 

Նշված մոտեցումը հստակորեն ներկայացվում է նաև ՀՄԿ-ի բարեվարքության վերաբերյալ 

ուսումնական մոդուլներում։2   

Այսպիսով, թեև Կանոններում ներկայացված են ոչ միայն էթիկական, այլ նաև 

վարվելակերպի նորմեր, դրանց մեկնաբանությունները և բացատրությունները պետք է տրվեն 

 
1 Բարեվարքության զարգացման ուղեցույց․ 2021թ․ հրապարակում (WCO Integrity Development Guide. 2021 

Edition).  
2 Տե՛ս ՀՄԿ-ի Click էջում  բարեվարքության ինքնաուսուցման դասընթացի 3-րդ մոդուլը Individual and Managerial 

Responses to Corruption անվանուվ։    

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/integrity_guide.pdf?la=en
https://clikc.wcoomd.org/index.php?redirect=0
https://clikc.wcoomd.org/totara/catalog/index.php?cfp_menu_topictopic_a9440%5b%5d=%3Cspan%20lang%3D%22en%22%20class%3D%22multilang%22%3EIntegrity%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20lang%3D%22fr%22%20class%3D%22multilang%22%3E%C3%89thique%3C%2Fspan%3E&orderbykey=featured&itemstyle=narrow
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ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության արժեբանական 

կողմնորոշիչներով։  Հակառակ դեպքում բացատրական ուղեցույցը կվերածվի զուտ 

ընթացակարգերի բացատրական ժողովածուի՝ առանց բացահայտելու, թե ինչ հասարակական 

արժեքներ են պաշտպանվում վարքագծի նորմերով։  

 

Հապավումներ 

 

ԵԽ ՆԿ Եվրոպային խորհրդի նախարարների կոմիտե 

ԵՄ  Եվրոպական միություն 

ԿԿՀ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 

ՀՄԿ  Համաշխարհային մաքսային կազմակերպություն 

ՎԻՎՕ  Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք 

ՏՀԶԿ  Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպութուն 
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1. Ընդհանուր դրույթներ   

• Կանոններ 1-10 

 

Նախաբան․ Սույն բաժնում ներկայացված կանոնները (բացառությամբ 12-րդ և 13-րդ 

կանոնների) սահմանում են վարքագծի էթիկական ընդհանուր սկզբունքներ։ Էթիկական  

սկզբունքները, ի տարբերություն վարվելակերպի նորմերի, արտահայտում են հասարակական 

արժեքային, բարոյական սկզբունքներ, մինչդեռ վարվելակերպի նորմերը, որոնք շարադրված 

են Պարտադիր կանոններում, սահմանում են կոնկրետ ուղեցույցներ տվյալ իրավիճակում 

անձի վարքագծի մասին։ Էթիկական սկզբունքները ունիվերսալ են, համընդհանուր 

կիրառություն ունեն, ու ենթադրվում է, որ վարվելակերպի ցանկացած նորմ հիմնվում է 

էթիկական մեկ կամ ի քանի սկզբունքների վրա` նույնիսկ եթե վարվելակերպի նորմում այդ 

մասին հատուկ նշում արված չէ։ Առանց էթիկական ընդհանուր սկզբունքների վարվելակերպի 

հատուկ նորմերը կզրկվեն իրենց արժեբանական հենքից, մինչդեռ Կանոնների հիմնական 

նպատակը արժեքների վրա ստեղծված էթիկական միջավայրի ձևավորումն է, այլ ոչ թե 

կոնկրետ գործով ծառայողի կարգապահական հարցի լուծումը։    

————————————————————— 

Կանոն 1 

Մաքսային ծառայողի (այսուհետ՝ ծառայող) վարքագծի և էթիկայի սույն կանոնները 

(այսուհետ՝ Կանոններ) նորմերի համակարգ է, որը միտված է ապահովելու ծառայողի 

պատշաճ վարքագիծը, բացառելու հանրային և մասնավոր շահերի բախումը, ամրապնդելու 

հասարակության վստահությունը մաքսայի ծառայության (այսուհետ՝ ծառայություն) 

նկատմամբ։ 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ. Կանոնների նորմերը իրենց բնույթով երկու տեսակի են՝  էթիկական 

կանոններ և վարվելակերպի կանոններ։ Էթիկական կանոնները, որոնք շարադրված են 

Ընդհանուր բաժնում, ներառում են հասարակական, բարոյական սկզբունքներ, իսկ 

վարվելակերպի նորմերը ուղեցույցներ են կոնկրետ իրավիճակում անձի պարտադիր 

կամ ցանկալի վարքագծի մասին։ Էթիկական և վարվելակերպի կանոնները կազմում եմ 

վարքագծի ամբողջություն։  

Կանոնների հիմնական նպատակը էթիկական արժեքային համակարգի վրա հիմնված 

բարեվարքության միջավայրի ձևավորումն է, որն անհրաժեշտ է Ծառայության 

նկատմամբ հասարակական վստահության ապահովման ու ամրապնդման համար։  

ՈւՂԵՑՈՒՅ՝ ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագրքում հետևյալ կերպ է 

ներկայացված կանոնագրքի նպատակը․ 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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«Հանրային ծառայությունը հանրային վստահություն է։ Հետևաբար, մաքսային 

ծառայողները ունեն պարտավորություն իրենց կառավարության և 

քաղաքացիների առջև՝ կառավարությանը, օրենքներին և էթիկական 

սկզբունքներին հավատարիմ լինելը մասնավոր շահից վեր դասելը: 

Հասարակությունն իրավունք ունի լիակատար վստահություն և հարգանք 

տածելու մաքսային ծառայության վարչակազմի ազնվության նկատմամբ ու 

ակնկալելու, որ բոլոր մաքսային ծառայողները իրենց հմտությունները, 

գիտելիքները, փորձը կիրառելի և պաշտոնեական լիազորություններն 

իրականացնելիս լինեն ազնիվ, անկողմնակալ ու արհեստավարժ։ 

Հասարակության վստահությունը պահպանելու համար կարևոր է, որ 

մաքսային ծառայողները հասարակության անդամների, գործարար համայնքի 

և պետական այլ պաշտոնյաների հետ հարաբերություններում պահպանեն 

ազնվության ամենաբարձր չափանիշները՝ այդ թվում պահպանելով նույն 

չափանիշները անձնական կյանքում»: 

 

Կանոն 2 

Կանոնների նպատակն է ուղղորդել ծառայողին իր վարվելակերպում, ինչպես նաև 

տեղեկացնել քաղաքացիներին՝ ինչպիսի պահվածք պետք է ակնկալել ծառայողից։  

Կանոն 3 

Կանոնների նպատակն է՝  

1) ծառայողի վարքագծի նորմերի հետևողական զարգացումը,  

2) ծառայության որակի բարելավումը,  

3) ծառայության նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացումը,  

4) ծառայողի կողմից իր պարտականությունները կատարելիս էթիկայի բացառիկ վարքագիծ 

դրսևորելուն նպաստելը, և  

5) մաքսային մարմնում բարեվարքության, ինչպես նաև կոռուպցիայի նկատմամբ 

զգայունակությանն ու անհանդուրժողականության ամրապնդումը։  

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ. Կանոն 2-ում ու 3-ում սահմանված են խնդիրները, որոնք 

անհրաժեշտ է լուծել Կանոն 1-ում շարադրված վերջնական նպատակին հասնելու 

համար։  

Կանոն 2-ում սահմանված են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին են կանոնների 

որոշակիությունը ու  կանխատեսելիությունը։ Կանոնները պետք է ապահովեն, որ 

ծառայողների համար հստակ ու կանխատեսելի լինի, թե ինչպիսի վարքագիծ է 

ակնկալվում ու պահանջվում Ծառայության կողմից։ Նմանապես, հասարակության 
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համար պետք է հստակ ու կանխատեսելի կերպով սահմանված լինեն ծառայողների 

վարքագծի կանոնները, ինչպես նաև, թե ծառայողի որ արարքներն ու 

գործողությունները կարող են  հանգեցնել պատասխանատվության, որպեսզի 

հասարակությունը արդյունավետ կերպով իրականացնի հասարակական 

վերահսկողությունը Ծառայության նկատմամբ։  Այս ամենը բխում է իրավական 

որոշակիության ընդհանուր սկզբունքից, որի մասին մանրամասներեն նշված է նաև 

սույն ուղեցույցի նախաբանում։ 

Կանոն 3-ում սահմանված են ևս հինգ խնդիրներ, որոնք հետևյալն են․   

Ծառայողի վարքագծի նորմերի հետևողական զարգացում․  ինչպես նշվեց վերևում, 

վարքագծի նորմերը անհրաժեշտ է շարունակաբար ու հետևողականորեն կիրառել, 

որը հնարավորություն կտա զարգացնել բարեվարքության կառուցակարգը՝ 

հասնելով ընդհանուր էթիկական միջավայրի։ Նմանապես, Կանոնների նորմերի 

հետևողական կիրառության արդյունքում այդ նորմերը շարունակաբար 

կմեկնաբանվեն՝ այդպիսով ապահովելով, որ նորմերը համապատասխանեն ներկա 

դրության պահանջներին, պատշաճ կերպով արձագանքեն շարունակաբար 

փոփոխվող միջավայրին, նոր մարտահրավերներին, էթիկական նոր պահանջներին։ 

Այդպիսով հնարավոր կլինի ապահովել, որ Կանոնները մնա ժամանակակից, 

կենդանի իրավական փաստաթուղթ։ ։   

Ծառայության որակի բարելավումը․ բարեվարքության հայեցակարգը ենթադրում է 

ոչ միայն կոռուպցիայի և իշխանության  չարաշահման կանխարգելում, այլ նաև 

ծառայությունների որակի բարելավում և շահառուների ու հաճախորդների 

սպասելիքների արդարացում։ Բարեվարքությունը որոշակի դրական վերաբերմունք 

է, որից ձևավորվում է ազնիվ ու էթիկական վարքագիծ աշխատանքի ու 

աշխատանքային միջավայրի հանդեպ։ Այդ ամենը նպաստում է ծառայության որակի 

բարձրացմանը։ 

Ծառայության նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացումը․ 

ժողովրդավարական կառավարման հանրային իրավունքն անհնարին է իրացնել 

առանց պետական ու համայնքային մարմինների նկատմամբ հանրային 

վստահության։ Հանրային վստահությունը բաց կառավարման համակարգում 

քաղաքացիական մասնակցության չորս կարևոր պայմաններից մեկն է՝ 

մասնակցայնության, հաշվետվողականության և անկախության սկզբունքների հետ 

միասին։ Ծառայության նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդումը պետք 

է լինի յուրաքանչյուր ծառայողի բարեվարք գործելակերպի կարևոր ուղենիշը։  

 

Ծառայողի կողմից իր պարտականությունները կատարելիս էթիկայի բացառիկ 

վարքագիծ դրսևորելուն նպաստելը․ այս խնդիրը մասամբ համընկնում է վերը նշված 
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առաջին խնդրի հետ, մասնավորապես, այն առումով, որ  ծառայողի վարքագծի 

հետևողական զարգացման խնդրի տակ դիտարկվում է նաև այն, որ ծառայողը պետք 

է շարունակաբար ջանքեր կիրառի իր վարքագիծը էթիկայի ու վարվելակերպի 

լավագույն չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։   

Մաքսային մարմնում բարեվարքության, ինչպես նաև կոռուպցիայի նկատմամբ 

զգայունակության ու անհանդուրժողականության ամրապնդումն է։ 

Զգայունակությունն ու անհանդուրժողականությունը անձնական վերաբերմունք են, 

որի փոփոխությամբ միայն կարելի է ակնկալել կոռուպցիայի նկատմամբ վարքագծի, 

կոնկրետ իրավիճակում վարվելակերպի, գործողությունների, որոշումների 

փոփոխություն։ ՀՄԿ-ն ընդունում է, որ վերաբերմունքի փոփոխությունը 

կոռուպցիայի կանխարգելման գործում առավել արդյունավետ միջոց է, քան 

կարգապահական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկված լինելու 

վտանգի հեռանկարը։     

 Ուղեցույց․ ԿԿՀ-ի հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային 

կանոններում խնդիրները սահմանված են հետևյալ կերպ (կանոն 2) 

1) ապահովել հանրային ծառայողի բարեվարք վարքագիծը. 

2) ամրապնդել հանրության վստահությունը հանրային ծառայության 

նկատմամբ. 

3) ամրապնդել կոռուպցիայի նկատմամբ զգոնությունն ու 

անհանդուրժողականությունը. 

4) ապահովել վարքագծի սկզբունքների կիրառման 

միասնականությունը 

 

Կանոն 4 

Կանոններով սահմանված վարքագծի կանոնները լրացնում և պարզաբանում են «Հանրային 

ծառայության մասին» օրենքով ամրագրված վարքագծի սկզբունքները: 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ․ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասի համաձայն՝ Հանրային ծառայության մասին օրենքում սահմանված վարքագծի 

սկզբունքներից բխող վարքագծի առանձին կանոններ կարող են սահմանվել  տվյալ 

ոլորտը կարգավորող մարմնի կողմից՝ հաշվի առնելով տվյալ ոլորրտի 

առանձնահատկությունները:  Հետևելով այդ կանոնին, Պետական եկամուտների 

կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի N 92-Լ հրամանով ընդունվել է 

սույն Կանոնները, որը սահմանում է մաքսային ոլորտի ծառայողների վարքագծի 

ինքնուրույն  կանոններ մաքսային ծառայողների համար։ Այսպիսով, Կանոնները 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
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բխում են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքից ու այդ պատճառով 

Կանոններում սահմանված նորմերը ոչ միայն չեն կարող հակասել օրենքին, այլև 

կարող են միայն լրացնել օրենքը՝ ավելի մանրամասնորեն կարգավորելով տվյալ 

խնդիրը՝ միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով մաքսային ոլորտի 

առանձնահատկությունները։ Այս պայմանը սահմանված է Օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-

րդ մասով, ըստ որի հանրային ծառայության առանձնահատկություններից ելնելով` 

ոլորտային օրենքներով կարող են սահմանվել այլ կարգավորումներ։ 

Օրինակ․ Օրենքում սահմանված է նվեր ընդունելու արգելքի վերաբերյալ նորմ 

(հոդված 29, մաս 1-ին), սակայն սահմանված չէ նվեր տալու արգելքի 

վերաբերյալ նորմ։ Մինչդեռ Կանոններում սահմանված են և՛ նվեր ընդունելու, 

և՛ նվեր տալու արգելքի վերաբերյալ նորմեր (կանոններ 31 և 32` 

համապատասխանաբար): Ոլորտային մարմինը, Մաքսային ծառայությունը, 

նպատակահարմար է համարել սահմանել նաև նվեր տալու արգելքը 

առանձին նորմով՝ հաշվի առնելով ոլորտի առանձնահատկությունները։ 

Միևնուն ժամանակ, այն հանգամանքը, որ Կանոններում սահմանված նվեր 

տալու արգելքը չի բխում Հանրային ծառայության մասին օրենքի 29-րդ 

հոդվածից, քանի որ այդ հոդվածում ընդհանրապես բացակայում է նվեր 

տալու մասին կարգավորում, հակասության մեջ է դնում Կանոնները Օրենքի 

համեմատ։ Նման հակասությունը իրավական անորոշություն է, որը 

բարձրացնում է կանոն 32-ի օրինականության խնդիր։   

Ուղեցույց․ Կանոնների յուրաքանչյուր նորմ մեկնաբանելիս պետք է 

հաշվի առնել, առաջին, Օրենքում տվյալ նորմին տրված իրավական 

բովանդակությունը, երկրորդ, որ Կանոնների նորմերը չեն կարող 

մեկնաբանվել այնպիսի բովանդակությամբ, որ հակասեն Օրենքի 

նորմերի իրավական բովանդակությանը։ 

 

Կանոն 5 

Ծառայողը պարտավոր է իր մասնավոր շահը ստորադասել հանրային շահից, մշտապես 

պահպանել օրենքներն ու էթիկայի կանոնները: 

 Պարզաբանում․ Կանոնների 5-ից 10-րդ կանոնները վարքագծի էթիկական նորմեր 

են:  Հիշեցնենք, որ էթիկական նորմերը տարբերվում են վարվելակերպի նորմերից 

նրանով, որ առաջինները  սահմանում են ընդնդհանուր բնույթի հասարակական 

բարոյական սկզբունքներ, իսկ վարվելակերպի նորմերը՝ կոնկրետ իրավիճակում 

որոշակի արարք դրսևորելու ուղեցույցներ։  
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Տվյալ դեպքում կանոն 5-ում ամփոփված են երկու էթիկական սկզբունքներ։ 

Առաջինը՝ հանրային շահը մասնավոր շահից գերադասելու սկզբունքն է։ Սա 

ընդհանուր սկզբունք է բոլոր հանրային ծառայողների համար։ Մաքսային 

ծառայողները իրենց լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվում են 

հանրային շահով և հանրությանը հավատարմորեն, հուսալիորեն ծառայելու 

գիտակցումով։ Ծառայողի համար հանրային շահը պետք է միշտ գերակա լինի, ու 

ծառայողը չի կարող առաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց 

անձնական շահերով, իսկ հանրային և անձնական շահերի միջև բախում 

առաջանալու դեպքում ծառայողը պետք է արագորեն կողմնորոշվի և իրավիճակը 

հանգուցալուծի  ի հօգուտ հանրային շահի։ 

Երկրորդը՝ օրենքներն ու էթիկայի կանոնները մշտապես պահպանելու էթիկական 

սկզբունքն է։ Ծառայողը պարտավոր է հարգել օրենքի գերակայությունը, իր 

գործառույթներն իրականացնելիս առաջնորդվել բացառապես օրենքով սահմանված 

լիազորությունների և Կանոններով սահմանված վարքագծի շրջանակներում, 

կատարել օրենքով ու վարքագծի կանոններով սահմանված իր 

պարտականությունները։  

Օրինակ՝ ծառայողը չի ներկայացրել  գույքի, եկամուտների, շահերի և 

ծախսերի տարեկան հայտարարագիր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հանձնաժողովը գրավոր ծանուցել է հայտարարագիրը ներկայացնելու 

վերաբերյալ՝ առաջարկելով 30 օրվա ընթացքում հայտարարագրման 

էլեկտորային համակարգի միջոցով ներկայացնել հայտարարագիրը։  

Սակայն ծանուցումը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում ծառայողը 

հայտարարագիրը չի ներկայացրել։ Հանձնաժողովը ծառայողին գրությամբ 

հրավիրել է մասնակցելու վարչական իրավախախտման մասին 

արձանագրության կազմմանը։ Ծառայողը չի ներկայացել նիստին։ Նրա 

բացակայությամբ կազմվել է Վարչական իրավախախտումների մասին 

արձանագրություն, որը վարչական իրավախախտման գործի քննության 

տեղի և ժամանակի մասին գրությամբ առաքվել է ծառայողին, սակայն նա չի 

ներկայացել վարչական գործի քննության նիստին և նիստը կայացել է նրա 

բացակայությամբ։ Այդուհանդերձ, մինչև նիստի կայանալը ծառայողը 

ներկայացրել է հայտարարագիրը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, 

հանձնաժողովը ազատել է ծառայողին վարչական 

պատասխանատվությունից, հայտարարել է նրան բանավոր 

նկատողություն և կարճել է վարչական գործի վարույթը։ Նման 

հանգամանքում հանրային ծառայողը չի կատարել օրենքով սահմանված իր 

պարտականությունները՝ չի ներկայացրել հայտարարագիրը օրենքով 
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սահմանված ժամկետներում։ Թեև վարչական վարույթ ներկայանալը իր 

իրավունքն է, ոչ թե պարտականությունը, սակայն բարեվարքության 

տեսանկյունից ճիշտ կլիներ, որ ծառայողը ներկայանար նաև վարչական 

մարմնի նիստերին։ Ի վերջո, հանրային ծառայողը կատարել է օրենքով 

սահմանված պարտականությունը՝ ներկայացրել է հայտարարագիրը, 

սակայն այդ հանգամանքը չի վերացրել վարքագծային խախտումները, որի 

համար էլ հանձնաժողովը, վարչական գործը կարճելով հանդերձ, 

հայտարարել է բանավոր նկատողություն։  

Ուղեցույց․ Հանրային ծառայության մասին օրենքը սահմանում է 

վարքագծի հինգ  էթիկական սկզբունքներ (հոդված 22), որոնք են․  

1. հանրությանը ծառայելու գիտակցումը,  

2. հավատարմությունը հանրային շահին,  

3. բարեկրթությունը և հարգալիրությունը,  

4. բարեխղճությունը,  

5. օբյեկտիվությունը: 

Հանրային շահի գերակայության մասին էթիկական նորմերը 

հանրությանը ծառայելու գիտակցումն է (ամրագրված հոդված 23-ով) 

և հավատարմությունը հանրային շահին (հոդված 24): ԿԿՀ-ի 

տիպային կանոններով սահմանված են նույնանման 5 սկզբունքներ 

(տե՛ս կանոն 3):  

 

Կանոն 6 

Ծառայողը պարտավոր է դրսեւորել այնպիսի վարքագիծ, որով վստահություն 

կձեւավորվի/կամրապնդվի մաքսային մարմնի բարեվարքության նկատմամբ: Այդ 

նպատակով, ծառայողը պետք է պահպանի բարեվարքության բարձրագույն մակարդակ 

ինչպես երրորդ անձանց, գործարար համայնքի ներկայացուցիչների, պետական այլ 

պաշտոնյաների հետ շփման, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում:  

Պարզաբանում․ Սույն էթիկական նորմը պարտավորեցնում է ծառայողներին 

դրսևորել Կանոններով սահմանված այնպիսի վարքագիծ, որն անհրաժեշտ է 

մաքսային մարմնի բարեվարքության նկատմամբ վստահություն ձևավորելու 

համար։ Ընդ որոււմ, Կանոնները պահանջում է, որ նման վարքագիծ դրսևորվի ոչ 

միայն աշխատավայրում և աշխատանքային հարաբերություններում, այլ նաև 

անձնական հարաբերություններում՝ ոչ աշխատանքային, մասնավոր տիրույթում, 

օրինակ՝ ընտանիքում, ընկերական շրջապատում, հասարակական վայրում, և այլն։ 

Այսպիսով, Կանոնները որդեգրել է վարքագծի «լայն շրջանակի» մոտեցումը, ըստ որի 

վարքագծի նորմերը տարածվում են ոչ միայն աշխատանքային, այլ նաև անձնական 
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միջավայրում։ Դա տարածված մոտեցում է ՀՀ-ի հանրային ծառայության տարբեր 

ոլորտներում (օրինակ, դատավորների, փաստաբանների վարքագծի 

կանոնագրքերում), ինչպես նաև տարբեր երկրների հանրային մարմինների 

վարքագծի կանոնագրքերում։  

Հաշվի առնելով, որ «լայն շրջանակի» մոտեցումը սահմանված է վարքագծի  

ընդհանուր բնույթի նորմում, որը զետեղված է Կանոնների ընդհանուր բաժնում, այս 

սկզբունքը կիրառելի է Կանոնների բոլոր նորմերի նկատմամբ։ 

 Օրինակ 1.  Աշխատանքից հետո ծառայողը վերադառնում է տուն իր 

մեքենայով։ Ճանապարհին նրան վազանցում է այլ մեքենա, որի վարորդը 

նրան նկատողություն է անում։ Քիչ անց նկատելով, որ այդ մեքենան 

կայանված է ճանապարհի եզրին, կանգնեցնում է մեքենան, մոտենում է 

վարորդին ու սկսում նրա հետ վիճել՝ բղավելով ու վիրավորական 

արտահայտություններ հնչեցնելով՝ արհամարհելով հասարակական 

կարգը։ Արարքը կարող է չառաջացնել քրեական կամ վարչական 

պատասխանատվություն, սակայն նման վարքագիծը չի նպաստում 

մաքսային մարմնի բարեվարքության նկատմամբ վստահության 

ամրապնդմանը։    

Օրինակ 2. Մաքսային ծառայողը խնջույքից հետո ոգելիչ խմիչքի 

ազդեցության տակ, մաքսային ծառայության համազգեստով, հայտնվել է 

հասարակական վայրում այնպիսի իրավիճակում, որը վիրավորական է 

մարդկային արժանապատվության և հասարակական բարոյականության 

համար։ Նման արարքը ոչ միան հանգեցնում է վարչական 

պատասխանատվության (ՎԻՎՕ, հոդված 175), այլ նաև խաթարում է 

վստահությունը մաքսայի ծառայության նկատմամբ՝ ի խախտումն 6-րդ 

կանոնի։   

Ուղեցույց․  ԿԿՀ-ի տիպային կանոններով նույնպես ամրագրված է 

«լայն շրջանակի» մոտեցումը։ Մասնավորապես, 12-րդ կանոնի 1-ին 

կետ համաձայն՝ վարքագծի կանոնները կարգավորում են 

հանրային ծառայողի բարեվարք գործելակերպը պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման ընթացքում և դրանցից դուրս, 

իսկ 7-րդ կանոնի համաձայն՝  Կանոններով սահմանվում են նաև 

hանրային ծառայողի՝ որպես մասնավոր անձի վարքագծի որոշակի 

կանոններ: 

 

Կանոն 7 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523


17 
 

Ծառայողը պարտավոր է հավատարիմ լինել երդմանը։ Հարգել Հայաստանի 

Հանրապետության պետական խորհրդանիշը (դրոշը, զինանշանը, օրհներգը) եւ պետական 

լեզուն:  

Պարզաբանում․ Այս կանոնը մեկնաբանվում է «բարեկրթության և 

հարգալիրության» էթիկական ընդհանուր սկզբունքի ներքո, որն ամրագրված է նաև  

Օրենքի 25-րդ հոդվածով (ինչպես արդեն նշվել է կանոն 4-ում,  Կանոնների նորմերը 

կարող են մեկնաբանվել նաև Օրենքի դրույթների ներքո)։ Ծառայողի 

հավատարմությունը իր տված երդմանը, ինչպես նաև պետական խորհրդանիշների 

և պետական լեզվի նկատմամբ հարգանքը բարերկրթության և հարգալիության 

դրսևորումներ են, որոնք վերաբերում բոլորին, իսկ առավելապես՝ հանրային 

ծառայողներին։  

Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշների նկարագրությունը և  

գործածման կարգը սահմանված են առանձին օրենքներով՝ Դրոշի մասին ՀՀ 

օրենքով, Զինանշանի մասին ՀՀ օրենքով, Օրհներգի մասին ՀՀ օրենքով և Լեզվի 

մասին ՀՀ օրենքով։ Բոլոր այս օրենքներում սահմանված են նորմեր կանոնում նշված 

խորհրդանիշների գործածման կարգի խախտման համար պատասխանատվություն 

սահմանելու մասին։ Որոշելու համար, թե արդյոք տվյալ վարքագիծը սույն կանոնի 

խախտում է, թե ոչ, անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուշադրություն դարձել, թե արդյոք 

վարքագծի արդյունքում խախտվել է նշված օրենքներով սահմանված պետական 

խորհրդանիշների գործածման կարգը։ Ի լրումն, հանրային ծառայողից, որպես 

կանոն, ակնկալվում է հատուկ վարքագծի դրսևորում սույն կանոնի պահանջը 

կատարելու համար: Տեսականորեն կարող են լինել բազմաթիվ անհարգալից 

դրսևորումներ, որոնք թեև նշված օրենքների խախտմանը չեն հանգեցնում, սակայն 

հանրային ծառայողի ընդունելի վարքագիծ չեն կարող համարվել: Նման հավելյալ ու 

առավել մանրամասն կանոններ կարող են սահմանվել վարքագծի ոլորտային 

փաստաթղթերով ինչպիսի սույն փաստաթուղթն է մաքսային ծառայողների համար։   

 Օրինակ 1. 2019 թվականին հասարակական լայն արձագանք ստացավ ՀՀ 

վարչապետի՝ Նորագավիթի մաքսատուն այցի ընթացքում տեղի ունեցած 

դեպքը, երբ վարչապետը նկատողություն արեց մաքսային ծառայողին այն 

բանի համար, որ դրոշը դրված էր ցածր պատվանդանի վրա, պատին հենած 

ու կեղտոտ վիճակում։ Մաքսատան ղեկավարը այդ միջադեպի 

կապակցությամբ նշել է․ «Եթե շարքային աշխատակիցը տեսնում է, օրինակ, 

դրոշը ընկած է կեղտոտ, իմ կարծիքով՝ այդտեղ շարքային աշխատակցի կամ 

ոչ շարքային աշխատակցի զուտ մարդկային ֆակտոր է, որ, ասենք, կարելի 

է էդ դրոշը վերցնել»։ Սույն Կանոնների իմաստով «մարդկային ֆակտոր» 

արտահայտությունը կարող է մեկնաբանվել որպես բարեկրթության ու 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=49795
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=50953
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=29829
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=90418
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=90418
https://www.azatutyun.am/a/29870493.html
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հարգալիության դրսևորում պետական խորհրդանիշի նկատմամբ։ 

Այդուհանդերձ, միայն «մարդկային ֆակտորով» առաջնորդվելը բավարար չէ 

նման խախտումների պատճառները  բացատրելու համար։ Խնդիրն 

անհրաժեշտ է դիտարկել առավել լայն` «համակարգային» շրջանակի ներքո։  

Ամենայն հավանականությամբ ստորաբաժանման ներսում չի աշխատել 

կանխարգելման համակարգը կամ, այլ կերպ ասած՝ բարեվարքության 

համակարգը։ Եթե կանխարգելման գործող համակարգ առկա լիներ, 

խախտումը կհայտնաբերվեր ու կվերացվեր շատ ավելի վաղ, քան 

վարչապետի կողմից դրա նկատելը։     

Օրինակ 2. Պետական խորհրդանիշների նկատմամբ անհարգալից 

վերաբերմունքի օրինակներ են․  

• Հանրային ծառայողը անուշադրության արդյունքում կամ 

դիտավորությամբ ոտքի չի կանգնել երբ հանրային միջոցառման 

ժամանակ հնչել է Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։  

• Հանրային ծառայողը Հայաստանի Հանրապետության դրոշը 

ամրացրել է իր ծառայողական մեքենայի թափքին՝ ի խախտումն 

Դրոշի մասի ՀՀ օրենքով սահմանված՝ դրոշի գործածության կարգի 

մասին 3-րդ հոդվածի։ 

• ՀԱՊԿ անդամ երկրների հերթական նիստի ժամանակ ՀՀ դրոշը 

Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առջև, սեղանին դրված է 

եղել գլխիվայր։ 

• Հանրային ծառայողը հարցազրույց է տվել լրագրողին, որի 

ժամանակ օգտագործել է քաղաքային ժարգոն և քրեական 

ենթամշակույթին բնորոշ արտահայտություններ, մինչդեռ Լեզվի 

մասին ՀՀ օրենք համաձայն պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 

տիրապետել գրական հայերենին, իսկ ՀՀ քաղաքացիները 

պարտավոր են ապահովել գրական հայերենի անաղարտությունը։   

• Հանրաւյին ծառայողը ծառայողական ձևաթղթի վրա օգտագործել է 

Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, մինչդեռ չուներ այդ 

իրավունքը Զինանշանի մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով 

սահմանված զինանշանի գործածության կարգի համաձայն։ 

• Հանրային ծառայողը իր գրասենյակում, մի անկյունում տեղադրել է 

տարբեր ֆուտբոլային ակումբի խորհրդանիշներով գնդակներ, կամ 

սեղանին դրել է հայտնի ավտմեքենայի ապրանքային նշան։ 

Անձնական հետաքրքրության նման առարկաների օգտագործումը 

աշխատանքային տարածքում չի դիտարկվի սույն նորմով 

https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/09/16/cttzckjbi/1270505
https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/09/16/cttzckjbi/1270505
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սահմանված վարքագծային խախտում, քանի դեռ այդ 

խորհդրանիշների օգտագործումը չի միջամտում, հակասում կամ 

խախտում վերը նշված օրենքներով սահմանված տվյալ 

խորհրդանիշի գործածության կարգը։ Օրինակ  

 

ԿԿՀ-ի տիպային փաստաթղթի  49 և 50-րդ կանոնների համաձայն, ծառայողը 

պարտավոր է հարգել ոչ միայն ՀՀ պետական խորհրդանիշները, այլ նաև ՀՀ 

օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված խորհրդանիշներն ու 

տարբերանշանները։  

Օրինակ՝ Մաքսային ծառայության տարբերանշանը, որը 

հաստատված է ՀՀ կառավարության որոշումով, և որը 

պատկերված է մաքսային ծառայողների համազգեստի, 

տրանսպորտային միջոցների, մաքսային մարմինների կնիքի և 

մաքսային ծառայողների անձնական կնիքի վրա։   

       Ուղեցույց․ ԿԿՀ-ի տիպային փաստաթուղթը նաև սահմանում է, որ 

ծառայողը պարտավոր է զերծ մնալ ծառայողական գործունեության 

համար նախատեսված տարածքներում ՀՀ խորհրդանիշներից, 

պետական մարմինների՝ օրենսդրությամբ և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված խորհրդանիշներից ու տարբերանշաններից, 

լիազոր մարմինների կողմից ընդունված արարողակարգային 

խորհրդանիշներից և տարբերանշաններից, օտարերկրյա 

պատվիրակությունների հետ հանդիպումների ընթացքում՝ այդ 

պետությունների պետական խորհրդանիշներից, միջազգային 

կառույցների հետ հանդիպումների ընթացքում՝ այդ կառույցների 

խորհրդանիշներից ու տարբերանշաններից բացի որևէ այլ 

խորհրդանիշի կամ տարբերանշանի ցուցադրումից:  

 

Կանոն 8 

Հարգել հանրության բարոյական նորմերը, մարդու արժանապատվությունը, անհարկի 

չընդգծել իր պաշտոնական դիրքը։  

Պարզաբանում․ Այս կանոնը նույնպես մեկնաբանվում է «բարեկրթություն և 

հարգալիրություն» էթիկական ընդհանուր սկզբունքի ներքո` ըստ Օրենքի 22-րդ 

հոդվածի և ԿԿՀ-ի տիպային կանոնների 3-րդ կանոնի 3-րդ կետի։ Բարեկրթությունը 

և հարգալիությունը հասարակական բարոյական նորմեր են։ Դրանք 

անքակտելիորեն կապված են մարդու անօտարելի արժանապատվության հետ, որից 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=9119
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բխում են մարդու հիմնարար իրավունքները և ազատությունները։ Հարգելով 

հանրային բարոյական նորմերը, դրսևորվում է հարգանք մարդու 

արժանապատվության, նրա իրավունքների ու ազատությունների նկատմամբ։ Այս 

սկզբունքներն ամրագրված են ՀՀ սահմանադրությամբ։ Ծառայողն իր 

գործողություններում պետք է առաջնորդվի այս սկզբունքներով որպես վարքագծի 

ուղենիշներ։ Կանոններում վարքագծի բազմաթիվ նորմեր արտացոլում ու իրենց 

բարոյական արժեքը ստանում են այդ սկզբունքներից: Ըստ այդմ, բոլոր անձանց հետ 

հարաբերություններում հանրային ծառայողը պարտավոր է խուսափել այնպիսի 

վարքագծից, որն անհարգալից վերաբերմունք է մարդու, նրա արժանապատվության, 

նրա իրավունքների ու ազատությունների նկատմամբ։ Թեև ծառայողն օժտված է 

պետաիշխանական լիազորություններով, դրանք չպետք է օգտագործվեն մարդու 

նկատմամբ անձնական առավելություն ընդգծելու նպատակով, քանի որ դա 

վիրավորում է մարդու արժանապատվությունը, ինչպես նաև վնասում է մաքսային 

ծառայության նկատմամբ հասարակական վստահությունը։  

Օրինակներ․  

Սույն կանոնի իմաստով, անձի նկատմամբ բարեկրթության ու 

հարգալիության բացակայության օրինակներ են․  

• Մաքսային ծառայողը ուղևորին մատի շարժումով կանչում է իր մոտ՝ 

ճամպրուկը ստուգելու  

• մաքսային ծառայողը ուղևորին կամ հաճախորդին դիմում է «դու»-ով 

կամ «Պետրոս ջան» կամ «ախպեր ջան» դիմելաձևով՝ թեև նրանք 

առաջին անգամ էին հանդիպում, 

• մաքսային տեսուչը իր անձնական ավտոմեքենայով մուտք է գործել 

մաքսային պահեստ, որտեղ այդ պահին իրականացվել է բեռնատարի 

մաքսային զննություն, և մաքսային պահեստի պահնորդից պահանջել 

է, որ բեռնատարը տեղաշարժվի այլ վայր, քանի որ ինքը ցանկանում է 

մեքենան կայանել այդ վայրում՝ չնայած այն հանգամանքին, որ 

պահեստի տարածքում ավտոմեքենայի կայանման համար բավարար 

այլ տարածք կար։ Արդյունքում, մաքսային զննությունը կիսատ է մնում, 

բեռնատարը տեղափոխվում է այլ վայր, իսկ տեսուչը մեքենան 

կայանում է  զննության համար նախատեսված տարածքում։  

• խտրական դիմելաձև՝ ընդգծելու համար հաճախորդի կրոնական 

համոզմունքները կամ ռասայական պատկանելիությունը, օրինակ, 

Չինաստանից ժամանած ուղևորներին կոչում է «նեղ աչք» 

արտահայտությամբ։ 
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• Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում տարածվել է մի հոլովակ, որտեղ 

երևում է, թե ինչպես է սահմանային անցակետում քաղաքացին 

ուղեբեռի հետ միասին անցնում ուղեբեռի համար նախատեսված 

սարքով: Դեպքը տեղի է ունեցել Բագրատաշենի անցակետում: 

Տեսանյութից երևում է, որ մաքսատան աշխատակիցը հեռախոսի 

միջոցով վերատեսանկարահանել է անցակետի տեսախցիկների 

ամրագրած այդ դրվագը և տարածել համացանցում: Աշխատակիցների 

տեսանկարահանումն ավարտվում է նրանց ոչ հարգալից ծիծաղի 

ձայներով: Նման տեսանյութի տարածումը սոցիալական ցանցում ոչ 

միայն խախտել է տվյալ քաղաքացու անձնական կյանքի հարգման 

իրավունքը, այլև վարկաբեկել է հանրային մարմնի հեղինակությունը 

հասարակության աչքում։ 

Ուղեցույց․   Առուշայի վերանայված հռչակագիր 

9. Բարոյականություն և կազմակերպության մշակույթ 

Կոռուպցիան ավելի հաճախ հանդիպում է այն 

կազմակերպություններում, որտեղ բարոյահոգեբանական վիճակը 

(esprit de corps) ցածր է, և որտեղ մաքսային ծառայության 

աշխատակիցները չեն դրսևորում հարգանք իրենց վարչակազմի 

նկատմամբ: Ավելի հավանական է, որ մաքսային ծառայողները 

կդրսևորեն բարեվարքություն այն դեպքում, երբ աշխատավայրոււմ 

բարոյական մակարդակը բարձր լինի,  մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման պրակտիկան արդար լինի, ու լինեն ողջամիտ 

հնարավորություններ կարիերայի զարգացման ու առաջընթացի 

համար: Աշխատակիցները բոլոր աստիճաններում պետք է 

ակտիվորեն ներգրավված լինեն հակակոռուպցիոն ծրագրում, և 

նրանց պետք է խրախուսել, որ ստանձնեն պատշաճ 

պատասխանատվություն վարչակազմի ազնվության համար։ 

 

Կանոն 9 

Լինել կարգապահ, ճշտախոս, հասարակության եւ պետության շահերը բարձր դասել 

անձնականից։  

Պարզաբանում․ Այս կանոնը մեկնաբանվում է «բարեխղճություն» էթիկական 

ընդհանուր սկզբունքի ներքո՝ Օրենքի 26-րդ հոդվածի կամ ԿԿՀ-ի տիպային 

կանոնների 3-րդ կանոնի 4-րդ կետի հիմքով։   

https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=B6tslV2Qg9g&ab_channel=SHANTNEWS
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/revised_arusha_declaration_en.pdf?la=en
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Կարգապահությունը և ճշմարտախոսությունը բարեխղճության դրսևորումներ են։ 

Հասարակությունը ակնկալում է, որ ծառայողները իրենց լիազորությունները 

իրականացնելիս լինեն կարգապահ, արհեստավարժ ու ազնիվ՝ առաջնորդվելով 

պետական ու հանրային շահի գիտակցումով։ Ծառայողի համար պետության ու 

հանրային շահը գերակա է։ Այդ առումով ծառայողը պետք է իր լիազորությւոններն 

իրականացնի ապաանձնավորված․ նա չպետք է առաջնորդվի իր կամ իր հետ 

փոխկապակցված անձանց անձնական շահերով, և հանրային և անձնական շահերի 

միջև բախում առաջանալու դեպքում ծառայողը աներկբայորեն ու վստահաբար 

պետք է գերակայություն տա պետական ու հանրային շահերին։ Այս էթիկական 

ընդհանուր սկզբունքն է ընկած վարվելակերպի բազմաթիվ պարտադիր կանոնների 

հիմքում, օրինակ, կանոնների, որոնք վերաբերում են շահերի բախմանը, նվերների 

ընդունմանը, և այլն։ 

Օրինակ․  Հարուցվել է քրեական գործ անձի կողմից քաղաքի շուկայի 

տարածքում առանց լիզենզիայի արտարժույթի փոխանակում կատարելու 

մասին։ Քննության ընթացքում պարզվել է, որ արտարժույթի փոխանակումը 

կատարվել է մաքսային ծառայող Ա․-ի հետ։ Հարուցված ծառայողական 

քննության շրջանակում Ա-ն տվել է բացատրություն, որ շուկայի տարածքում 

փոխանակել է 500 ԱՄՆ դոլար իր ծանոթ անձի հետ, ով մոտակայքում խանութ 

ուներ ու ցանկացել է իրեն օգնել, նշել է, որ գիտակցում է, որ տարադրամի 

փոխանակում չի կարելի կատարել լիցենզիա չունեցող անձի հետ, հատկապես, 

որ իրեն անդորրագիր չի տրվել, սակայն այդ գործարքը իր կողմից չի դիտարվել 

որպես տարադրամի փոխանակում, այլ դիտարկվել է որպես ընդամենը երկու 

ծանոթների միջև փոխադարձ աջակցում: 

 Պատասխան․ ծառայողի բացատրությունը արժանահավատ չէ։ Տեղյակ 

լինելով կատարված գործարքի ապօրինի բնույթի մասին, փաստացի 

իրականացրել է այն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ նույն գրավոր 

բացատրությամբ պնդել է, որ այդ գործարքը իր կողմից չի դիտարկվել 

որպես տարադրամի փոխանակում և դիտարկվել է որպես երկու 

ծանոթների միջև փոխադարձ աջակցում։ Նման հանգամանքում 

ծառայողը թույլ է տվել Կանոնների 9-րդ կանոնի խախտում, որի 

համաձայն մաքսային ծառայողը պարտավոր է լինել կարգապահ, 

ճշտախոս, հասարակության և պետության շահերը բարձր դասել 

անձնականից։ Խախտվել է նաև 6-րդ կանոնը, համաձայն որի ծառայողը 

պարտավոր է դրսեւորել այնպիսի վարքագիծ, որով վստահություն 

կձևավորի մաքսային մարմնի բարեվարքության նկատմամբ՝ ինչպես այլ 

պաշտոնյաների հետ շփման, այնպես էլ անձնական 
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հարաբերություններում, այսինքն աշխատանքային 

հարաբերություններից ու աշխատանքային տարածքից դուրս։ 

Կանոն 10 

Ծառայողը պետք է լինի ազնիվ, անշահախնդիր եւ պրոֆեսիոնալ իր հմտությունները, 

գիտելիքները, փորձը կիրառելու եւ պաշտոնեական լիազորություններն իրականացնելու 

գործում:  

Պարզաբանում․ Սույն կանոնը մեկնաբանվում է «օբյեկտիվություն» էթիկական 

սկզբունքի ներքո՝ Օրենքի 27-րդ հոդվածի կամ ԿԿՀ-ի տիպային կանոնների 3-րդ 

կանոնի 5-րդ կետի հիմքով։   

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում ծառայողի բարեխղճությունը 

դիտարկվում է լիազորությունների անկողմնակալ ու անխտրական եղանակով 

իրականացման հիմքերով։ Իսկ սույն կանոնում բարեխղճությունը դիտարկվում է 

լիազորությունների ազնիվ, անշահախնդիր ու պրոֆեսիոնալ իրականացման 

հիմքերով։ Այս բոլոր հատկանիշները պետք է դիտարկել միասին՝ օբյեկտիվության 

էթիկական սկզբունքը մեկնաբանելիս ու գնահատելիս։ Փաստորեն, ծառայողի 

լիազորությունների, այն է՝ նրա  որոշումների ու գործողությունների 

օբյեկտիվությունը որոշվում են այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսին են ծառայողի 

անկողմնակալությունը, անաչառությունը, անշահախնդրությունը և   

խտրականության բացառումը, որոնք միասին ձևավորում են պրոֆեսիոնալիզմ։   

   Անկողմնակալությունը անձի կամ կազմակերպության նկատմամբ 

անխտրական, անաչառ, օբյեկտիվ չափանիշներով պայմանավորված վերաբերմունք 

է։    

Օրինակ․ Մաքսային տեսուչը իրակացնում է մեքենաների մաքսային ստուգում։ 

Տեսնում է օտարերկրյա համարանիշներով մեքենա հերթի մեջ կանգնած։  

Որոշում է առաջնահերթություն տալ հայրենակիցներին, իսկ 

օտարերկրացիներին հրահանգում է մեքենան կայանել մի փոքր հեռու, քանի 

որ մեքենան պետք է ստուգվեր հատուկ ընթացակարգով։ Տվյալ դեպքում 

տեսուչը ցուցաբերել է տարբերակված վերաբերմունք, որը բխում էր նրա 

կողմնակալ վերաբերմունքից օտարերկրացիների նկատամբ, հետևաբար, նրա 

որոշումը օբյեկտիվ չէր։  

Անաչառության անհրաժեշտությունը հաճախ դրսևորվում է շահերի բախման 

իրավիճակում, երբ ծառայողից ակնկալվում է կատարել որոշակի արարք կամ 

գործողություն՝ ցրելու համար ցանկացած ողջամիտ կասկած առ այն, որ տվյալ 

իրավիճակում ինքը անաչառ չէ։ 



24 
 

 Օրինակ․ Եթե ծառայողը բաց հրապարակային մրցույթի գնահատող 

հանձնաժողովի անդամ է, և հայտերը բացելուց ու ուսումնասիրելուց պարզ է 

դարձել, որ դիմող-կազմակերպությունը պատկանում է իր եղբորը կամ 

փոխկապակցված անձի, նա պարտավոր է այդ մասին տեղյակ պահել 

հանձնաժողովին և/կամ ինքնաբացարկ հայտնել՝ ապահովելու համար և՛ իր, և՛ 

հանձնաժողովի ապագա որոշման անաչառությունը։   

Անշահախնդրությունը անկողմնակալության և անաչառության դրսևորում է, 

առավելապես մեկնաբանվում է այնպես, որ տվյալ արարքը կատարելիս անձը չի 

առաջնորդվել մասնավոր շահով, այլ գործել է հանրային շահի գիտակցումով։  Այդ 

իմաստով անշահախնդրությունը առնչվում է հանրությանը ծառայելու գիտակցման 

և հանրային շահի հավատարմության էթիկական սկզբունքներին։  

Օրինակ․  Մաքսային ծառայողը www.azdararir.am կայքով ներկայացրել է 

հանցագործության մասին հաղորդում համակարգում կոռուպցիոն 

գործելակերպերի մասին։ Ազդարարման համակարգի մասին ՀՀ օրենքը 

հնարավորություն է տալիս ցանկացած քաղաքացու նշված 

կայքով ներկայացնել կոռուպցիայի մասին հաղորդում՝ 

առանց բացահայտելու իր անձը։ Տվյալ դեպքում ծառայողը 

գործել է անշահախնդրորեն՝ առաջնորդվելով հանրությանը 

ծառայելու գիտակցման և հանրային շահի հավատարության էթիկական 

սկզբունքներով։   

Խտրականությունը անձի նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունք է նույնանման 

իրավիճակում գտնվող այլ անձանց համեմատ՝ պայմանավորված այդ անձի 

ռասայով, մաշկի գույնով, ազգությունով, քաղաքացիությունով, էթնիկ 

պատկանելիությունով, սեռով, սեռական կողմնորոշումով, գենդերային 

ինքնությամբ, տարիքով, առողջական վիճակով, հաշմանդամությամբ և ցանկացած 

այլ անձնական կամ սոցիալական բնույթի հատկանիշներով։  

Օրինակ․ Մաքսային տեսուչն իրականացնում է «Եհովայի վկաներ կրոնական 

կազմակերպության» ներմուծված բեռի մաքսազերծում։ Բեռը բաղկացած է 

գրքերից, պաստառներից, բրոշյուրներից և իրազեկման բնույթի այլ 

գրականությունից։ Մաքսազերծում կատարելիս տեսուչը խոսակցության է 

բռնվում կազմակերպության ներկայացուցչի հետ ու ասում, որ եթե իր կամքը 

լիներ, ընդհանրապես թույլ չէր տա այդ բեռների ներմուծումը Հայաստանի 

Հանրապետություն, քանի որ դրանք վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի 

քաղաքացիների համար։  

Պատասխան․ տեսուչի արտահայտությունները խտրական են, հիմնված են 

կազմակերպության վերաբերյալ կարծրատիպային, 

http://www.azdararir.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114364
https://www.azdararir.am/am/
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նախապաշարմունքային  պատկերացումների վրա, չունեն օբյեկտիվ 

հիմքեր,  և ըստ էության հարուցում եմ անհանդուրժողականություն ՀՀ-ում 

կազմակերպության և նրա անդամների նկատմամբ։ Խտրական բնույթի 

հայտարարությունները, ասված հանրային ծառայողների կողմից, 

ուղղակիորեն վերագրվում են պետությանը։ 

Ուղեցույց․ ԿԿՀ-ի տիպայի կանոններում խտրականության 

բացառումը սահմանված է առավել մանրամասնորեն (կանոն 77), 

իսկ օբյեկտիվության ներքո սահմանված են երկու հավելյալ 

բաղադրիչներ՝ քաղաքական չեզոքությունը (կանոններ 79-82) և 

կոռուպցիոն բնույթի և խախտումների մասին հաղորդում 

ներկայացնելու պարտականությունը (կանոններ 83-86):  

 

Կանոն 11  

Կանոններն ունեն պարտադիր բաղադրիչ եւ ցանկալի բաղադրիչ։ 

 Կանոն 12 

Կանոնների պարտադիր բաղադրիչը (այսուհետ՝ Պարտադիր կանոններ) իրենից 

ներկայացնում է որոշակի վարքագծի հետևելու պարտադիր կանոններ, որոնց խախտման 

դեպքում ծառայողի նկատմամբ կիրառվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» և 

«Մաքսային ծառայության մասին» օրենքներով նախատեսված կարգապահական տույժ:  

Պարզաբանում. Կանոնների Ընդհանուր բաժնին հաջորդում է Պարտադիր 

կանոնների բաժինը (Բաժին 2)։  Պարտադիր կանոնները ներառում են նորմեր, որոնք 

պարտադիր իրավաբանական նշանակություն ունեն և դրանց խախտման համար 

նախատեսվում է կարգապահական պատասխանատվություն` տույժի նշանակում։  

Տույժերի տեսակները սահմանված են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

օրենքով և «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքով։ Այդուհանդերձ, հաշվի 

առնելով «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

կարգավորումը, համաձայն որի այլ հանրային ծառայողների համար վարքագծի 

նորմերի կարող են սահմանվել ոլորտային հանրային ծառայությունը ղեկավարող 

մարմինը և որ դրանց չսահմանման դեպքում գործում են քաղաքացիական 

ծառայողների վարքագծի կանոնները, Պարտադիր կանոնների խախտման համար 

կարգապահական տույժերը մաքսային ծառայողների համար  սահմանված են 

Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 6-րդ Գլխով։    

 

Կանոն 13 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64613
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Ցանկալի բաղադրիչը (այսուհետ՝ Ցանկալի կանոններ) իրենից ներկայացնում է օրինակելի 

չափանիշների շարք, որը պարտադիր նվազագույնից ավելին է եւ բնորոշում է 

գերազանցությունը ծառայության բնագավառում։ Ընդ որում, ցանկալի կանոների թվարկումը 

սպառիչ չէ: Ծառայողը չի կարող պատժվել Ցանկալի կանոններին չհամապատասխանելու 

համար, սակայն ցանկալի է, որ նա ձգտի հասնել այդ նորմերին:  

Պարզաբանում. Ցանկալի կանոնները, որոնք ներառված են Բաժին 3-ում,  

ներառում են նորմեր, որոնք ուղեցույցային նշանակություն ունեն։ Դրանց 

խախտման համար չի նախատեսվում կարգապահական 

պատասխանատվություն, սակայն ծառայողը պարտավոր է ձգտել իր 

վարքագիծը համապատասխանեցնելու այդ նորմերով սահմանված 

վարվելակերպի կանոններին։ Այդ կանոններով սահմանված վարքագիծն ավելի 

է, քան օրենքով սահմանված սովորական աշխատանքային 

պարտականությունները։ Այլ կերպ ասած, այդ նորմերը սահմանում են օրենքով 

սահմանված ծառայողի պարտականությունների նվազագույնը  գերազանցող 

վարքագծի ցուցաբերում։    

Օրինակ 1. 95-րդ կանոնի 11-րդ կետի համաձայն՝ ծառայողը ունի հարկերը 

ժամանակին եւ պատշաճ վճարելու պարտավորություն։ Նման 

պարտավորությունը առնչություն չունի նրա ծառայողական, 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ։ Ավելին, 

հարկերը ժամանակին ու պատշաճ վճարելը անձնական որոշում է։ Բոլոր 

դեպքերում նման վարքագիծը չի կարող հանգեցնել կարգապահական 

պատասխանատվության։ Այդուհանդերձ, ծառայողները պետք է ձգտեն 

իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնել նշված նորմի պահանջին, 

քանի որ հարկեր վճարելը սահմանադրական պարտականություն է և 

դրանից խուսափելը հանրային պարսավանքի արժանի արարք է, որը 

ստվերում է հանրային ծառայողի բարեվարքությունը։  

 

Օրինակ 2. Մաքսային ծառայողը ստացել է ապրանքների 

հայտարարագիրը և կից փաստաթղթերը, որոնց ուսումնասիրությունն իր 

մոտ կասկած է առաջացրել այն հանգամանքը, որ բեռը «կանաչ ուղի» 

ընթացակարգով էր նախանշված։ Քանի որ նկարագրության մեջ նշված չէր, 

թե ապրանքներն ինչ նյութից էին պատրաստաված, դա պարզելու համար 

անհրաժեշտ էր փաստացի զննել մաքսազերծվող ապրանքը, ինչպես նաև 

ստուգել ծագման երկրի հավաստիությունը, ինչպես  նաև ապրանքի քաշը։ 

Քանի որ աշխատանքային օրվա ավարտ էր և 15-20 րոպեում հնարավոր 

չէր համապատասխան որոշումը ստանալ, ինչպես նաև պատշաճ 
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իրականացնել զննում, մաքսային ծառայողը որոշել է զննումն 

իրականացնել հաջորդ օրը, որի մասին հայտնել է մաքսային միջնորդին և 

բեռի սեփականատիրոջը։ Վերջիններս առարկել են ու խնդրել են 

մաքսազերծումն իրականացնել տվյալ օրը, քանի որ հակառակ դեպքում 

բեռը ստացող ընկերությունը կխախտեր բեռի իրացման հետ կապված 

պայմանագրային պարտավորությունները մեկ այլ ընկերության հետ։ 

Խնդրել են ընդառաջել ու մաքսասյին ստուգումն ավարտել նույն օրը։ 

Մաքսային ծառայողն այդ մասին տեղեկացրել է վերադասի և անհրաժեշտ 

թույլտվությունը ստանալով մնացել է արտաժամյա և ամբողջությամբ 

կատարել է մաքսային բեռի զննումը։  

Մաքսային ծառայողը կարող էր աշխատանքը ավարտել սահմանված 

ժամին և մաքսային զննումը տեղափոխեր հաջորդ օրը, սակայն որոշել է 

աշխատել արտաժամյա՝ ընդառաջելով ներմուծող ընկերության 

խնդրանքին, որպեսզի վերջինս չենթարկվի տուգանքի։ Նման բարի կամքի 

դրսևորումը ավելին է, քան աշխատանքային պարտականությունների 

անհրաժեշտ նվազագույն պահանջը՝ 8-ժամյա աշխատանքային օրը։  

 

Կանոն 14 

Հանրությանը պետք է հասանելի լինի ծառայողի վարքագծի կանոնները։ Ընդ որում, 

անհրաժեշտ է, որ երրորդ անձինք իրենց վարքագծով չդրդեն ծառայողին շեղվել վարքագծի 

կանոններից: Երրորդ անձանց կողմից ծառայողի գործառույթներով պայմանավորված 

ցանկացած օգուտի կամ առավելության առաջարկի ցանկացած փորձ ծառայողի կողմից պետք 

է զեկուցվի իր անմիջական ղեկավարին կամ տեղեկատվություն ներկայացվի հետաքննություն 

իրականացնելու լիազորություն ունեցող ստորաբաժանում:  

Պարզաբանում. ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագրքի համաձայն, 

սույն կանոնը մեկնաբանվում է գործարար միջավայրի հետ 

հարաբերությունների համատեքստում։ Մասնվորապես, ըստ ՀՄԿ-ի, գործարար 

համայնքի համար պետք է մատչելի լինեն մաքսային մարմնի կողմից կիրառվող 

վարքագծի չափանիշները, որը կօգնի, որ գործարար համայնքը իր սեփական 

գործելակերպով ճնշում չգործադրի մաքսային ծառայության աշխատակիցների 

վրա՝ շեղելու համար նրանց էթիկական չափանիշներից։ Գործարար համայնքի 

անդամների կողմից դրդչության կամ օգուտի դիմաց որևէ «լավության» կամ 

հատուկ վերաբերմունք ստանալու փորձի մասին անհրաժեշտ է զեկուցել 

համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնյային կամ քննչական 

մարմիններին։  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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Օրինակ՝ ապրանքների ներմուծում կատարող ընկերության նոր նշանակված 

տնօրենը Նոր Տարվա կապակցությամբ ուղարկել է նվեր մաքսային 

ծառայողին։ Մաքսային ծառայողը հեռախոսով հայտնել է, որ չի կարող նվերն 

ընդունել, քանի որ դա կապված է իր ծառայողական լիազորությունների հետ, 

հետևաբար, նվերն անթույլատրելի է։ Ընկերության տնօրենը հայտնել է, որ 

նվերը տվել է ի նշան երկարատև համագործակցության իր ընկերության և 

պետական մարմնի միջև, և որ դրանում որևէ տարօրինակ բան չկա, քանի որ 

դա գործարար շրջանառության սովորույթներում ընդունված ժեստ է՝ 

հատկապես հաշվի առնելով, որ նվերը թանկարժեք չէ։ Ծառայողը ի 

պատասխան նրան էլեկտրոնային փոստով ուղարկել է Կանոնների և 

Հանրային ծառայության մասին օրենքի համապատասխան նորմերը 

նվերների ընդունման արգելքի մասին։ Տնօրենը դրան արձագանքել է, որ 

միանգամայն հասկանում է իրավիճակը, ներողություն է խնդրել 

անհանգստացնելու համար, նշել է, որ չգիտեր, որ նման կանոններ կան 

մաքսային ոլորտում և հրահանգել է իր օգնականին գնալ ու նվերը հետ 

ընդունել։  

 

2. Պարտադիր կանոններ   
Կանոններ 15-94 

 

Կանոն 15 

Պարտադիր կանոնները կիրառման ենթակա են ինչպես 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում, այնպես էլ ծառայողական 

պարտականություններից դուրս:  

Պարզաբանում. Կանոն 15-ում սահմանված է մաքսային ծառայողի վարքագծի 

«լայն շրջանակի» սկզբունքը, ըստ որի վարքագծի սահմանափակումները 

գործում են ոչ միայն աշխատավայրում և աշխատանքային լիազորությունների 

հետ կապված, այլ` նաև անձնական միջավայրում, օրինակ՝ տանը, ընտանեկան 

կամ ընկերական շրջապատում, հանրային միջավայրում, և այլն։  

«Լայն շրջանակի» սկզբունքի մասին խոսվել է նաև կանոն 6-ում, որը ընդհանուր 

էթիկական նորմ է։ Կանոն 15-ում նշվում է պարտադիր կանոնների նկատմամբ 

«լայն շրջանակի» սկզբունքի կիրառման մասին։ Այսպիսով, և՛ էթիկական 

կանոններով (Ընդհանուր դրույթներ – Բաժին 1), և՛ պարտադիր կանոններով 

(Պարտադիր կանոններ – բաժին 2) սահմանված վարքագծի նկատմամբ 
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սահմանափակումները գործում են և՛ աշխատավայրում, և՛ աշխատավայրից 

դուրս։ 

 Օրինակ․   Տե՛ս իրավիճակային օրինակները կանոն 6-ում և կանոն 60-ում։  

Ուղեցույց՝ ԿԿՀ-ի տիպային կանոններում տրամադրված է  

վարքագծի կանոնների իրավական սահմանումը, որում ընդգծված 

կերպով սահմանված է լայն շրջանակի սկզբունքը․  

12. Կանոններում օգտագործվող հիմնական 

հասկացություններն են․  

1) վարքագծի կանոններ՝ Օրենքով սահմանված վարքագծի 

սկզբունքներից բխող նորմեր, որոնք կարգավորում են 

հանրային ծառայողի բարեվարք գործելակերպը 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման 

ընթացքում և դրանցից դուրս. 

 

Կանոն 16 

Պարտադիր կանոններ ձեւավորվում են հետեւյալ 11 բաղադրիչներից `  

1) անձնական պատասխանատվություն,  

2) օրենքին համապատասխանություն,  

3) վարքագիծ հանրության հետ հարաբերություններում,  

4) նվերների, այդ թվում՝ պարգեւների, հյուրընկալություն եւ զեղչերի     

     ընդունման արգելք,  

5)  շահերի բախումից խուսափում,  

6)  քաղաքական չեզոքության պահպանում,  

7)  վարքագիծ ֆինանսական հարցերում,  

8)  պետական գույքի եւ ծառայությունների օգտագործում,  

9)  պետական գույքի գնումներ մաքսային ծառայողների կողմից,  

10)  աշխատանքային միջավայր.  

11)  գաղտնապահություն եւ պաշտոնական տեղեկատվության օգտագործում: 

Պարզաբանում. Կանոն 16-ը զուտ տեղեկատվական բնույթ ունի, քանի որ դրանում 

միայն ներկայացվում են պարտադիր կանոնների 11 բաղադրիչները, որոնցից 

յուրաքանչյուրը Պարտադիր կանոնների առանձին ենթաբաժնում (ընդհանուր՝ 11 

ենթաբաժիններ) ներկայացված են մանրամասնորեն, մեկից ավելի նորմերով։   

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
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Ինչպես արդեն նշվել է վերևում, Պարտադիր կանոնների խախտումները, ի 

տարբերություն Ընդանուր բաժնի էթիկական սկզբունքների, հանգեցնում են 

կարգապահական պատասխանատվության՝ տույժի, որոնց տեսակները 

սահմանված են Մաքսային ծառայության մասին օրենքում։  

 

Բաժին 1.  Անձնական պատասխանատվություն 

• Կանոններ (17-18(կետ 1-ից կետ 15)) 

Նախաբան. վարքագծի պարտադիր կանոնները կունենան արդյունավետություն, եթե դրանք 

շարունակաբար ու հետևողականորեն կիրառվեն։ Բացի այդ, կանոնները պետք է ունենան 

խստության ու հարկադրանքի որոշակի աստիճան։ Որպես կանոն, դրանք դրսևորվում են 

կարգապահական տույժերի միջոցով։ Տույժերը նաև պետք է հապատասխանեն 

համաչափություն սկզբունքին, քանի որ դրանք կիրառվում են ոչ թե պատժելու, այլ վարքագիծ 

կարգավորելու և ապագա հնարավոր խախտումները կանխարգելելու նպատակով։ Այդ 

իմաստով ընտրված տույժի տեսակը պետք է խստորեն համապատասխանի այն նպատակին, 

որին հետապնդում է տվյալ հանգամանքում։ 

__________________________   

 

Կանոն 17 

Ծառայողը անձնական պատասխանատվություն է կրում վարքագծի պարտադիր կանոնները 

խախտելու համար։   

Պարզաբանում. Անձնական պատասխանատվությունը, սույն Կանոնների իմաստով, 

ենթադրում է Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մսսով 

սահմանված կարգապահական տույժերից մեկին ենթարկելը։ Այդ կարգապահական 

տույժերն են․  

1) դիտողություն. 

2) նկատողություն. 

3) խիստ նկատողություն. 

4) հատուկ կոչման իջեցում, բայց երկու աստիճանից ոչ ավելի. 

5) մաքսային ծառայողի պաշտոնի իջեցում, բայց մեկ աստիճանից ոչ ավելի. 

6) նյութական պատասխանատվության կիրառում. 

7) մաքսային ծառայության պաշտոնից ազատում: 

Կարգապահության խախտման համար կարող է կիրառվել միայն վերը նշված 

տույժերից մեկը: 

 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64613
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Կանոն 18 

Ծառայողը, մասնավորապես պարտավոր է.   

1) պարտականությունները կատարել ազնվությամբ, հոգատարությամբ, 

աշխատասիրությամբ, պրոֆեսիոնալիզմով եւ անաչառությամբ, 

2) չունենալ ֆինանսական շահեր/հետաքրքրություններ, որոնք հակասում են 

պարտականությունների բարեխիղճ կատարմանը,  

3) չներքաշվել ֆինանսական գործարքների մեջ՝ օգտագործելով պաշտոնական 

լիազորությունների իրականացման ժամանակ հայտնի դարձած հրապարակման ոչ 

ենթակա տեղեկատվությունը եւ իր լիազորությունների շրջանակներում թույլ չտալ, 

որպեսզի այդ տեղեկատվությունն օգտագործվի որեւէ մասնավոր շահի համար։ 

Պարզաբանում` Կանոն 18-ը բաղկացած է 15 ենթակետերից։ Դրանցում 

ընդհանրացված կերպով ամփոփված են Պարտադիր կանոնների բոլոր 11 

բաղադրիչների կարևոր սկզբունքները։ Այսինքն, կանոն 18-ի նպատակն է ընդգծելը, 

որ պարտադիր կանոնների 11 բաղադրիչների համար ծառայողը, ի տարբերություն 

Ընդհանուր բաժնի էթիկական սկզբունքների, ենթարկվում է անձնական 

պատասխանատության, որն է՝ կարգապահական տույժը։ Այս իմաստով պետք է 

նկատի ունենալ, որ կանոն 18-ի 15 ենթակետերով սահմանվում են այնպիսի նորմեր, 

որոնք իրենց բովանդակությամբ հիշեցնում են էթիկական սկզբունքներ։ Ստացվում 

է, որ կանոն 18-ի կետերը յուրահատուկ անցումային դրույթներ են կարգապահական 

պատասխանատվություն չնախատեսող նորմերից դեպի կարգապահական 

պատասխանատվություն նախատեսող նորմեր, կամ, այլ կերպ ասած՝ 

հնարավորություն են ստեղծում կարգապահական պատասխանատվություն 

չնախատեսող կանոնը դիտարկել կարգապահական պատասխանատվություն 

նախատեսող կանոնի ներքո։ Դրա արդյունքում հնարավոր է ծառայողին ենթարկել 

կարգապահական պատասխանատվության այնպիսի արարքի համար, որը 

էթիկական սկզբունք է, որի համար առերևույթ կարգապահական 

պատասխանատվություն չի նախատեսվում, մինչդեռ 18-րդ կանոնի դրույթներով 

հնարավորություն է ստեղծվում կիրառել կարգապահական տույժ։ Այժմ 

ներկայացնենք 15 ենթակետերից յուրաքանչյուրի մանրամասն պարզաբանումները։ 

1-ին կետում ներկայացված են էթիկական (բարոյական) ընդհանուր սկզբունքներ, 

որոնք արտահայտված են նաև 5-ից 10-րդ կանոններում։ Օրինակ, 

պրոֆեսիոնալիզմն ու անաչառությունը բարեխղճության (սահմանված կանոն 9-ով) 

և օբյեկտիվության (սահմանված կանոն 10-ով) էթիկական ընդհանուր սկզբունքների 

դրսևորումներ են։ Դա նշանակում է, որ հնարավոր է ծառայողին ենթարկել 

կարգապահական պատասխանատվության էթիկական սկզբունքի խախտման 

համար՝ արարքը դիտարկելով պարտադիր նորմի ներքո։ Հակառակ դեպքում, 
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ինչպես նշվել է վերևում, կարգապահական տույժ չի կարող կիրառվել զուտ 

էթիկական սկզբունքի խախտման համար։  

 Օրինակ 1. Ծառայողը անվասայլակով տեղաշարժվող անձին առաջարկում 

է տեղաշարժվել հաջորդ մասնաշենք՝ առանց բացատրելու, որ այդ 

մասնաշենքում բացակայում են թեքահարթակներ ու վերալակներ, և որ այդ 

մասնաշենքն ընդհանրապես հարմարեցված չէ անվասայլակով 

տեղաշարժվող անձանց համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձը 

փորձում է մուտք գործել այդ մասնաշենք, որտեղ բախվում է լուրջ 

խոչընդոտների։ 

Օրինակներ՝ 

• մաքսային ծառայողը նկատում է իր ընկերոջը, ում վաղուց չէր 

տեսել, և անկախ նրանից, որ սպասարկում էր մեծ թվով 

հաճախորդների, թողնում է նրանց սպասարկելը, ողջագուրվում 

ընկերողջ հետ ու խոսակցության բռնվում նրա հետ՝ հարց ու փորձ 

անելով աշխատանքի, ընտանիքի և այլ կենցաղային հարցերի շուրջ։ 

• մաքսային ծառայողը հաճախորդին կեղծ պատրվակով երկար 

սպասեցնել է տալիս, 

• մինչ հաճախորդը սպասում է, ծառայողը շարունակում է խոսել 

հեռախոսով՝ վարելով կենցաղային բնույթի խոսակցություն իր 

մտերիմի կամ ընտանիքի անդամի հետ։ 

• մաքսային ծառայողը փորձում է հանգստացնել վրդովված 

հաճախորդին՝ ձեռքը դնելով նրա ուսին, որն էլ ավելի է զայրացնում 

քաղաքացուն։ 

• ծառայողը ուշանում է խորհրդակցությունից խցանման պատճառով 

սակայն զլանում է ուղարկել հաղորդագրություն իր գործընկերոջը 

կամ վերադասին, որ կուշանա խորհրդակցությունից, 

• ծառայողը դժկամությամբ է պատասխանում քաղաքացու 

հարցերին, երբեմն էլ հարցին պատասխանում է երկար դադարից 

հետո և խորը հոգոց հանելով՝ առերևույթ ցույց տալով, որ 

հաճախորդն իրեն ձանձրացնում է իր հարցերով։ 

•  

2-րդ կետը վերաբերում է շահերի բախման իրավիճակներին (կանոններ 40-58), 

ինչպես նաև կանոն 66-ով նախատեսված իրավիճակին, երբ ծառայողը ֆինանսական 

գործարքների մեջ է մտնում իր վերադասի կամ ենթակայի հետ, որն արգելված է այդ 

կանոնով։   
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3-րդ կետով սահմանված սահմանափակումը կարգավորված է նաև 45-րդ և 55-րդ 

կանոններով։  

  Օրինակներ՝  

 Տե՛ս իրավիճակային օրինակները 9, 10, 45 և 55-րդ կանոններում։   

 

Կանոն 18 

Ծառայողը, մասնավորապես պարտավոր է․ 

․․․ 

4) չպահանջել, չընդունել, որեւէ նվեր, չտալ հետագայում այն ընդունելու համաձայնություն,  

5) ինչպես գործընկերներին, այնպես էլ հանրության այլ անդամներին վերաբերվել 

պրոֆեսիոնալիզմով, հարգանքով եւ քաղաքավարությամբ,  

6) գործել անաչառ եւ արտոնյալ վերաբերմունք չցուցաբերել որեւէ մասնավոր 

կազմակերպության կամ անհատի նկատմամբ, 

7) չօգտագործել պետական պաշտոնը մասնավոր շահի համար, 

Պարզաբանում՝  4-րդ կետում նշված արգելքը առանձին նորմերով սահմանված է 

նաև Բաժին 4-ում՝ Նվերների, այդ թվում՝ պարգևների, հյուընկալության և 

զեղչերի ընդունման արգելքը (կանոններ 31-40): Այդ բաժնի կանոններում նաև 

նշված են Կանոններից և տարբեր օրենքներից բխող բացառությունները, 

թույլատրելի նվերների արժեքի նվազագույն շեմը և այլ կարևոր սկզբունքներ։ Այդ 

կանոններում սահմանված չէ նվեր պահանջելու արգելքը, սակայն ընդհանուր 

համատեքստից կարելի է բխեցնել, որ նման արարքը բացարձակապես արգելվող 

վարքագիծ է ու այդ պատճառով կարիք չկա դա առանձին նորմով սահմանել։  

5-րդ կետում նշված վարքագիծը սահմանված է Բաժին 3-ի նորմերով, որը 

վերաբերում է ծառայողի վարքագծին հանրության հետ հարաբերություններում 

(կանոններ 24-30): Բացի այդ, պրոֆեսիոնալիզմը բխում է նաև օբյեկտիվության 

ընդհանուր էթիկական սկզբունքից։ Սույն նորմը կիրառելի է ոչ միայն 

աշխատավայրում, այլև դրանից դուրս։  

 Օրինակ՝ Ֆիզիկական անձը ծառայողի հետ հաղորդակցվելիս 

օգտագործում է նրա հասցեին կոպիտ արտահայտություններ, սակայն 

ծառայողը ոչ թե պատասխանում է կոպտությամբ, այլ փորձում է 

թուլացնել ագրեսիվ ու բացասական հույզերով լցված 

փոխհարաբերությունների լարվածությունը` ներկայացնելով տվյալ 

իրավիճակի հնարավոր հանգուցալուծումները կամ փորձելով անձին 

ներկայացնել այդ հարցի նկատմամբ մեկ այլ մոտեցում: Ծառայողի 

կոպիտ կամ ագրեսիվ վարքագիծը վնասում է հանրային ծառայության 
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կերպարը` անկախ այն հանգամանքից, թե ինչն է հրահրում այդպիսի 

պահվածք:  

6-րդ կետում սահմանված են անաչառության, անկողմնակալության և 

անխտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ նորմեր, որոնք նաև ընդհանուր 

էթիկական սկզբունքներ են՝ սահմանված կանոն 10-ում։ Պարտադիր 

կանոններում այս սկզբունքները հատկապես կիրառելի են շահերի բախման և 

նվերների ընդունման նորմերի առնչությամբ։ 

• Տե՛ս նաև իրավիճակային խնդիրները կանոն 10-ում 

• Տե՛ս նաև իրավիճակային օրինակները 31, 35, 36-րդ կանոններում։ 

  

7-րդ կետում նշված կանոնը կիրառվում է Բաժին 5-ի նորմերի առնչությամբ, 

որոնք վերաբերում են շահերի բախմանը։ Բացի այդ, այս կետը կարող է 

օգտագործվել նաև այնպիսի էթիկական ընդհանուր սկզբունքների հետ, 

ինչպիսին են մասնավոր շահը հանրային շահից ստորադասելը (կանոն 5) և 

հասարակության և պետության շահերը անձնականից բարձր դասելը (կանոն 9):   

        Օրինակներ 

• Առողջապահության նախարարության բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձը զանգել է պետական հիվանդանոց և, նշելով 

նախարարությունում զբաղեցրած իր պաշտոնը, հարցրել է, թե 

արդյոք հնարավոր է իր ազգականի համար սահմանել 

բացառություն ու շրջանցել տվյալ ծառայությունից օգտվելու համար 

գոյացած երկար հերթը։ 

• Նախարարը մասնավոր հարցով նամակ է գրում կազմակերպության 

ղեկավարին՝ օգտագործելով նախարարի համար սահմանված 

ձևաթուղթը (բլանկը)։ 

Կանոն 18 

Ծառայողը, մասնավորապես, պարտավոր է․ 

․․․ 

8) հանրային ռեսուրսներն օգտագործել արդյունավետ եւ խնայողաբար՝ բացառելով դրանց 

վատնումը կամ չարաշահումը,  

9) պահպանել պետական գույքը եւ այն օգտագործել բացառապես ծառայողական 

պարտականությունների իրականացման ժամանակ,  

10) չտալ այնպիսի խոստում կամ չստանձնել այնպիսի հանձնառություն, որը 

պարտավորեցնում է ծառայողին վարվել ըստ տրված խոստման կամ ստանձնած 

հանձնառության, այն դեպքում, երբ նման խոստման կամ հանձնառության իրականացումը 
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չի բխում ծառայողի լիազորությունների շրջանակներից կամ հակասում է հանրային շահին 

եւ/կամ սահմանված նորմերին, ընթացակարգերին, 

Պարզաբանում` 8-րդ կետն արտահայտում է 68-րդ կանոնի 

բովանդակությունը, որը ներառված է պետական միջոցների և 

ծառայությունների օգտագործման բաղադրիչում (Բաժին 8․ Հանրային 

միջոցների օգտագործում) և որը սահմանում է, որ ծառայողները 

պարտավոր են հանրային միջոցները (պետական գույքը և 

ծառայությունները) օգտագործել խնամքով, նպատակային, խնայողաբար և 

արդյունավետ։  

Օրինակ՝ Ծառայության ստորաբաժանումը ստացել է տասը 

համակարգիչներ՝ քաղաքացիներին սպասարկող պատուհանների 

քանակն ավելացնելու համար, սակայն ստորաբաժանման 

ղեկավարը որոշել է դրանցից հինգը տրամադրել ստորաբաժանման 

ավագ ծառայողներին՝ նրանց հին համակարգիչները փոխարինելու 

համար, մինչդեռ նոր համակարգիչների տեղադրումը նրանց 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման վրա էական 

ազդեցություն չունի։  

9-րդ կետն արտահայտում է 69-րդ կանոնի բովանդակությունը, որը 

նույնպես ներառված է պետական միջոցների և ծառայութունների 

օգտագործման բաղադրիչում և որն ըստ էության արգելում է, որ 

ծառայողները պետական միջոցները և ծառայություններն օգտագործեն 

անձնական նպատակներով։  

Օրինակ՝ Մաքսային ծառայողը պարբերաբար օգտագործում է 

ծառայողական մեքենան անձնական ու ընտանեկան կարիքների 

համար։ 

10-րդ կետը վերաբերում է այնպիսի վարքագծի, որը կարգավորվում է 2-րդ 

բաղադրիչով՝ օրենքի համապատասխանություն կամ օրենքի 

գերակայություն (ծառայողը պարտավոր է կատարել միայն այնպիսի 

գործողություններ կամ ընդունել այնպիսի որոշումներ, որոնք սահմանված 

են օրենքով։ Դա նշանակում է, որ ծառայողը պետք է խուսափի ընդունել 

հանձնառութուններ, այդ թվում նաև իր ղեկավարի կողմից, որոնց 

կատարումը կխախտի օրենքով կամ այլ նորմատիվ ակտերով սահմանված 

իր լիազորությունները․ տե՛ս կանոն 22)։ 10-րդ կետը կարող է առնչվել նաև 

Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 241 հոդվածով սահմանված՝ 

մաքսային ծառայողին տրվող անօրինական հանձնարարականների 

անթուլատրելիության մասին դրույթին։  
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Օրինակ՝  Պաշտոնատար անձը հրահանգում է իր օգնականին՝ 

հանրային ծառայողին, կատարել անձնական բնույթի 

լավություններ, որոնք դուրս են ծառայողի աշխատանքային 

պարտականությունների շրջանակից, օրինակ, լրացնել իր գույքի, 

եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրերը, վերցնել իր 

ծառայողական մեքենան ու իր երեխաներին տանել լողավազան, 

կատարել գնումներ իր ընտանիքի համար։ 

Կանոն 18 

Ծառայողը, մասնավորապես, պարտավոր է․ 

․․․ 

11) չհրապարակել կամ չօգտագործել իր պարտականությունների իրականացման ժամանակ 

իրեն հայտնի դարձած հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվությունը՝ իր կամ այլ անձի 

համար օգուտ կամ առավելություն ստանալու նպատակով,  

12) պահպանել ծառայության իր պաշտոնի հետ անհամատեղելի «Հանրային ծառայության 

մասին», «Մաքսային ծառայության մասին», օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պաշտոններ ստանձնելու եւ գործունեության որոշակի տեսակներով 

զբաղվելու կամ որոշակի աշխատանքներ կատարելու արգելքները, 

13) զերծ մնալ ընդհանրապես թույլատրելի որեւէ այլ պաշտոն ստանձնելուց կամ 

ընդհանրապես թույլատրելի աշխատանքով զբաղվելուց, եթե այդ պաշտոնը կամ 

աշխատանքը հանգեցնում է շահերի բախման իրավիճակի կամ այլ ձեւով վնասում է 

հանրային շահը, 

Պարզաբանում` 11-րդ կետը պետք է կիրառել 45-րդ պարտադիր կանոնի հետ 

միասին։ Աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում 

ծառայողներին կարող են հասու լինել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք 

նույնիսկ եթե իրավաբանորեն պետական, ծառայողական, բանկային կամ 

հարկային գաղտնիք չեն, այդուհանդերձ, Մաքսային ծառայության մասին 

օրենքով կամ ներքին իրավական ակտերով համարվում են ոչ 

հրապարակային տեղեկություններ։ Դրանց հրապարակումը կամ 

օգտագործումը հանրային վտանգավորություն չի ներկայացնում, սակայն 

խաթարում է հանրային վստահութունը Ծառայության նկատմամբ, ինչպես 

նաև կարող է խախտել որևէ աշխատակցի, օրինակ, մասնավոր կյանքի 

հարգման իրավունքը։ 

   Օրինակներ՝  

• տե՛ս օրինակը կանոն 45-ում,   

• Ծառայության աշխատակիցների անձնական տվյալները, 

որոնց անձեռնմխելիութունը պաշպանվում է օրենքով, 
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օրինակ, աշխատանքային հեռախոսահամարը, 

կենսագրական տվյալները, 

• պետական գնումների մրցույթ կազմակերպելու մասին 

որոշումը, որը դեռ չի հանրայնացվել,  

• մաքսային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթ անցկացնելու մասին որոշումը կամ 

մրցույթի թեստերը՝ մինչև դրանց հրապարակման համար 

սահմանված օրը։  

12-րդ կետը վերաբերում է ծառայողի՝ իր պաշտոնի հետ անհամատեղելի 

գործունեությամբ զբաղվելու անթույլատրելիությանը։ Կանոններում 

անհամատեղելիության մասին առանձին նորմեր սահմանված չեն։ Այդպիսի 

նորմեր սահմանված են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31 և 32-րդ 

հոդվածներում և Մաքսային ծառայության մասին օրենք 25-րդ հոդվածում։  

  Օրինակներ՝  

• ծառայողը կես դրույքով և երեկոյան ժամերին աշխատում է 

առևտրային կազմակերպությունում, որտեղից ստանում է 

աշխատավարձ, 

• ծառայողը առևտրային կազմակերպությունում ունի 20 տոկոս 

բաժնեմաս, որը չի հանձնել հավատարմագրային 

կառավարման, 

• ծառայողը միջազգային կազմակերպության հետ կնքել է մեկ 

ամսվա պայմանագիր խորհրդատվական ծառայություն 

մատուցելու համար։  

13-րդ կետը վերաբերում է այնպիսի իրավիճակի, երբ ծառայողը զբաղեցնում 

է պաշտոն կամ իրականացում է գործունեություն, որոնք անհամատեղելի չեն, 

ինչպես նշված է 12-րդ կետում,  սակայն առաջացնում են շահերի բախում՝ ըստ 

Կանոնների Բաժին 5-ի նորմերի։ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքը 

ծառայողին թույլ է տալիս կատարել գիտական, կրթական և 

ստեղծագործական աշխատանք (31-րդ հոդվածի 1-ին մաս)։ Այդուհանդերձ,  

նույնիսկ գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքները կարող 

են առաջացնել շահերի բախում։ Բացի շահերի բախումից, թույլատրելի 

աշխատանքը կարող է նաև վնասել հանրային շահը, օրինակ՝ առաջացնելով 

անվտանգության ռիսկեր կամ վնասելով հանրային ծառայության 

հեղինակությանը։ 

Օրինակ՝ Մաքսային ստորաբաժանման ղեկավարը պաշտոնին 

զուգահեռ հանդիսանում է հասարակական կազմակերպության 
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հիմնադիր և նախագահ, կազմակերպությունում իրականացնում է 

աշխատանքային գործունեություն, սակայն չի վարձատրվում 

աշխատանքի դիմաց։  

Պատասխան․ հասարակական կազմակերպությունը ոչ 

առևտրային կազմակերպություն է։ Նման 

կազմակերպություններում պաշտոն զբաղեցնելու կամ 

վերջինիս անդամակցելու արգելք հանրային ծառայողների 

համար նախատեսված չէ։ Բացառություն են կազմում այն 

դեպքերը, երբ նման աշխատանքը հանրային ծառայողի կողմից 

իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, քանի որ հանրային 

ծառայողի կողմից վճարովի այլ աշխատանք կատարելը 

անհամատեղելիության պահանջների խախտում է: Քանի որ 

վերոնշյալ դեպքում աշխատանքը չի կատարվում վճարովի 

հիմունքներով, այլ վճարովի աշխատանքի սահմանափակման 

մասին դրույթի խախտում առկա չէ:  

Կանոն 18 

Ծառայողը, մասնավորապես, պարտավոր է․ 

․․․ 

14) համապատասխան մարմիններին աջակցել բացահայտելու 

վատնումները, խարդախությունները, չարաշահումները եւ կոռուպցիոն այլ 

դրսեւորումներ,  

15) զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը վարկաբեկում կամ նվաստացնում է 

մաքսային ծառայությունը, դրսեւորել այնպիսի վարքագիծ, որ 

դրականորեն կանդրադառնա եւ կպահպանի հանրային վստահությունը ինչպես 

ծառայողի, այնպես էլ ամբողջ ծառայության նկատմամբ:  

Պարզաբանում՝ 14-րդ կետում սահմանված վարքագիծը բխում է էթիկական 

այնպիսի ընդհանուր սկզբունքներից, ինչպիսին է բարեխղճությունը և 

հավատարմությունը հանրային շահին։ Սույն կանոնը ծառայողի համար 

սահմանում է դրական պարտավորություն ցուցաբերելու աջակցություն 

իրավասու պետական մարմիններին բացահայտելու կոռուպցիոն 

դրսևորումները։ Այդուհանդերձ, այս նորմը չի պարտավորեցնում դրսևորել 

նախաձեռնողականություն և ներկայացնել հաղորդում կոռուպցիայի մասին, 

քանի որ նման գործողության մասին առանձին նորմ է սահմանված Ցանկալի 

կանոններում, մասնավորապես՝ կանոն 95-ի 6-րց կետը։ Միևնույն ժամանակ 

պետք է նկատի առնել, որ կետ 14-ի բովանդակությունը համընկնում է կանոն 95-

ի 7-րդ կետի վերջին նախադասության բովանդակության հետ; Այսպիսով, 
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միևնույն վարքագծային պարտավորությունը սահմանված է և՛ որպես 

պարտադիր կանոն, և՛ որպես ցանկալի կանոն։ Թեև սա հակասական իրավիճակ 

է, ոչինչ չի կաշկանդում գերապատվություն տալ պարտադիր կանոնին ու դա 

կիրառել ցանկալի կանոնից առանձին։  

ԿԿՀ-ի տիպային փաստաթղթում կոռուպցիայի մասին հաղորդում 

ներկայացնելու պարտավորությունը կարգավորվում է Գլուխ 14-ի կանոններով։   

  Օրինակ՝  

Ճաշի ընդմիջման ժամանակ մաքսային տեսուչն ակամա լսում է 

երկու գործընկերների խոսակցությունը, որից պարզ է դառնում, որ 

նրանցից մեկը մաքսային բրոքերի միջոցով ստացել է առանձնապես 

խոշոր չափերի կաշառք այն բանի համար, որ թույլ է տվել, որ 

ներկրված ապրանքները մաքսազերծվեն սահմանվածից ցածր 

մաքսային արժեքով։ Մի քանի օր անց տեղեկանում է, որ 

իրավապահ մարմինները ձերբակալել են այն բրոքերին, ում մասին 

խոսում էին իր գործընկերները։ Քրեական գործի քննության 

ընթացքում հարցաքննվում են նաև մաքսային ստորաբաժանման 

տեսուչները՝ տվյալ բրոքերի կոռուպցիոն մի գործարքի մասին։ 

Հարցաքննվում է նաև մաքսային տեսուչը, ով հարցաքննության 

ընթացքում հասկանում է, որ բրոքերը ձերբակալվել է բոլորովին այլ 

արարքի համար, որը չէր վերաբերում իր լսած խոսակցությանը։ 

Մաքսային տեսուչը ոչինչ չի ասում իր լսած խոսակցության մասին։  

Պատասխան․ անկախ այն հանգամանքից, որ քննությունը չէր 

վերաբերում այն դեպքին, որի մասին նա լսել էր ճաշի 

ընդմիջման ժամանակ, մաքսային տեսուչը պարտավոր էր 

դրսևորել նախաձեռնություն և աջակցել քննությունը վարող 

մարմնին հնարավոր կոռուպցիայի, չարաշահման դեպքը 

բացահայտելու համար։ Թեև նման 

նախաձեռնողականությունը կանոն 95-ում սահմանված է 

որպես ցանկալի վարքագիծ, սույն կանոնի ուժով նման 

վարքագիծը սահմանվում է որպես պարտականություն։     

15-րդ կետի համաձայն՝ ծառայողը անձնական պատասխանատվություն է կրում 

հանրային ծառայության դրական կերպարն ու համբավը բարձր պահելու, 

ինչպես նաև դրա նկատմամբ հանրության վստահությունը պահպանելու 

համար` օրենքով սահմանված վարքագծային սկզբունքներին, կանոններին, 

նորմերին և հանրության կողմից ընդունված պատշաճության սկզբունքներին 

հետևելու միջոցով: Վարքագծի այս կանոնի մասին առավել մանրամասնորեն 
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սահմանված է նաև հանրության հետ հարաբերությունները կարգավորող 

նորմերում (կանոններ 24-30): Այդուհանդերձ, այս կանոնը վերաբերում է 

Կանոններում սահմանված պարտականությունների կատարման բոլոր 

ասպեկտներին։ Այս կանոնը լայն ու հորիզոնական կիրառություն ունի (քանի որ 

Կանոնների ցանկացած նորմի խախտում ըստ էության վարկաբեկում է մաքսայի 

ծառայությունը) ու այդ իմաստով  հնարավոր չի սահմանել այս կանոնի 

խախտում հանգեցնող արարքների սպառիչ ցուցակ:  

 

Բաժին 2.   Օրենքին համապատասխանություն 

• Կանոններ 19-23 

 

Նախաբան․ Ծառայողը պարտավոր է խստորեն պահպանել օրենքի գերակայության 

սկզբունքը, որը ՀՀ սահմանադրական կարգի հիմնարար սկզբունք է և հանրային ծառայության 

հիմնական սկզբունքներից է (Հանրային ծառայության մասին օրենք, 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

1-ին ենթակետ): Հանրության նկատմամբ հաշվետու լինելու և հանրային պաշտոնյայի 

գործողությունների օրինականության նկատմամբ հանրային վստահությունը պահպանելու 

իմաստով շատ կարևոր է, որ ծառայողները ձգտեն երևալ որպես օրենքի գերակայության 

սկզբունքի պահանջը կատարող։ Օրինակելի հանրային ծառայողը ոչ միայն կատարում է 

օրենքի ձևական պահանջը, այլև հնարավորության դեպքում առաջ է մղում և խրախուսում է 

օրենքի գերակայությունը՝ անկախ այն հանագամանքից, թե դա վերաբերում է իր սեփական 

գործողություններին, թե իր նկատմամբ իրականացվող գործողություններին։ 

——————————————  

 

Կանոն 19 

Ծառայողը պարտավոր է տեղեկացնել իր անմիջական ղեկավարին իր նկատմամբ քրեական 

գործ հարուցված լինելու մասին կամ քրեական գործի հնարավոր հարուցման մասին, եթե 

տիրապետում է նման տեղեկատվության: Նման տեղեկատվություն ստանալուց հետո տվյալ 

ծառայողի ծառայությունը շարունակելու կամ դադարեցնելու կամ կասեցնելու հարցը 

կարգավորվում է օրենքով սահմանված կարգով:  

Պարզաբանում՝ Այս կանոնի նպատակն է ապահովելը, որ  Մաքսային 

ծառայությունը հնարավորություն ստանա ճիշտ, պատշաճ և օրենքով 

սահմանված որոշում կայացնել ծառայողի հետագա ներգրավվածության մասին  

մաքսային ծառայությունում։ Եթե ծառայողը իր ղեկավարին տեղյակ չպահի իր 

նկատմամբ հարուցված կամ հարուցվելիք քրեական հետապնդման մասին, 
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Ծառայությունը հնարավորություն չի ունենա տվյալ հանգամանքում օրենքից 

բխող որոշում կայացնել ծառայողի ծառայողական լիազորությունների 

դադարեցման, կասեցման կամ որևէ այլ անհրաժեշտ գործողություն կատարելու 

մասին, որի արդյունքում կխաթարվի օրենքի գերակայությունը ու կվտանգվի 

քաղաքացիների ու մաքսային ծառայության միջև հանրային 

հարաբերությունների անվտանգությունը։   

Օրինակ՝ Ծառայողը հարցաքննվել է որպես վկա անօրինական 

միգրացիայի վերաբերյալ մի քրեական գործի շրջանակներում։ 

Հարցաքննության վերջում նրան առաջադրվել է մեղադրանք 

անօրինական միգրացիայի կազմակերպմանն օժանդակելու հիմքով և 

որպես խափանման միջոց է ընտրվել բնակության վայրից բացակայելու 

արգելքը։ Քրեական հետապնդման մարմինը չունի օրենքով սահմանված 

պարտականություն այդ մասին տեղյակ պահելու մաքսային 

ծառայությանը, իսկ վերջինս էլ հնարավորություն չի ունենա այդ մասին 

իրազեկված լինելու՝ բացառությամբ, եթե անհրաժեշտություն  է ծագում 

ծառայողի աշխատավայրում իրականացնել քննչական գործողություններ 

(օրինակ՝ խուզարկություն) կամ եթե խնդիրը հանրայնանում է։ Նման 

դեպքում ծառայողի կողմից հարուցված քրեական գործի մասին իր 

գործատուին տեղյակ պահելու պարտավորությունը խնդրին արագ լուծում 

կտա։  Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ նույնիսկ եթե քրեական գործ հարուցված 

չլիներ, ծառայողը, միևնույն է, պարտավոր կլիներ տեղեկացնել այդ մասին 

իր ղեկավարությանը, եթե գտնում է, որ հնարավոր է իր նկատմամբ 

մեղադրանք առաջադրվի։   

Ուղեցույց՝ Նույնանման պարտավորություն է սահմանված նաև 

ՀՄԿ-ի Էթիկայի և վարվելակերպի տիպային կանոնագրքում․ տե՛ս 

կետ 2.1.  

Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 37.1 հոդվածի 

համաձայն՝ Քրեական գործերով որպես մեղադրյալ 

ներգրավված մաքսային ծառայողի պաշտոնական 

լիազորությունները կասեցվում են հիմնական 

աշխատավարձի պահպանմամբ մինչև մեղադրանքի 

հանվելը: 

 

Կանոն 20 

Ծառայողը չպետք է օգտագործի իր պաշտոնեական դիրքը կամ հարաբերությունները, որոնք 

հաստատվել են ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում՝ ազդելու 

https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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կամ միջամտելու այն գործողություններին, որոնք պետք է իրականացվեն մաքսային մարմնի 

հետաքննության, նախաքննության մարմինների կամ այլ իրավապահ մարմինների կողմից:  

Կանոն 21 

Վերադաս մաքսային ծառայողը կամ մաքսային ծառայողի դեմ բողոքները քննելու 

լիազրություն ունեցող անձը պետք է մաքսային մարմնի եւ ծառայողների դեմ բողոքները քննեն 

արագ եւ օբյեկտիվ։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 20-ում նշված «գործողությունները» վերաբերում են և՛ 

ծառայողական քննությանը, որն իրականացվում է վերադաս մաքսային մարմնի 

կողմից` վարչարարության շրջանակներում, և՛ քրեական բնույթի քննության մասին, 

որն իրականացվում է ՊԵԿ-ի քննչական վարչության կամ քրեական հետապնդման 

այլ մարմինների, օրինակ՝ Քննչական կոմիտեի կողմից։    

Ծառայողական քննության կամ քրեական գործի քննության ընթացքում 

ազդեցություն կամ միջամտություն սովորաբար իրականացվում է վկաների վրա 

ճնշում գործադրելու, վարույթն իրականացնող մարմնի վրա արտաքին ճնշման 

ազդակներ գործադրելու (ազդեցիկ քաղաքական դեմքերի, բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց կողմից քննությանը միջամտելու), ապացույցներ, 

բացատրություններ կամ դատավարական փաստաթղթեր կամ օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառման արդյունքով ստացված տվյալներ կամ առարկաներ 

կեղծելու, փոխելու, ոչնչացնելու, թաքցնելու կամ կեղծ ապացույցներ ներկայացնելու 

եղանակներով։ Նման արարքների համար մեծամասամբ նախատեսված է  քրեական 

պատասխանատվություն: Կարգապահական պատասխանատվության համար 

կարող են նաև հիմք հանդիսանալ միջամտության այնպիսի եղանակները, որոնք 

չունեն քրեաիրավական բնույթ և հանրային վտանգավորություն չեն ներկայացնում, 

սակայն արատավորում են Մաքսային ծառայության բարի համբավը և խաթարում 

հանրային վստահությունը պետական այս հաստատության նկատմամբ։    

Օրինակ՝ Վերադաս մաքսային մարմնի ծառայողական քննության 

հանձնաժողովի կողմից իրականացվում է մաքսային տեսուչի նկատմամբ 

ծառայողական քննություն։ Ծառայողական քննությունն հարուցվել է 31 և 38-

րդ կանոնների հիմքով՝ ծառայողն ընդունել է նվեր մաքսային բրոքերի կողմից 

ու այդ մասին տեղյակ չի պահել իր անմիջական ղեկավարին։ Ծառայողի 

վերադասը խնդրել է հանձնաժողովի անդամին հանդիպել աշխատանքային 

օրվա վերջում, որի ժամանակ խնդրել է, ելնելով գործընկարային 

հարաբերություններից, ընդառաջել ու օգտագործելով իր ազդեցությունը 

հանձնաժողովում նպաստել, որ ծառայողական քննությունը կարճվի, քանի որ 

հակառակ դեպքում ծառայողը կունենա երրորդ կարգապահական տույժը մեկ 

տարվա ընթացքում, որի հիմքով նրան պաշտոնից կազատեն։ 

https://www.petekamutner.am/asStructuralUnits.aspx?itn=asDepartments&suid=24
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Պատասխան․  վերադաս պաշտոնատար անձի խնդրանքը անօրինական 

միջամտություն է ծառայողական քննությանը։ Թեև դա քրեաիրավական 

հետևանք չի առաջացնում, քանի որ չունի հանցագործության 

հատկանիշներ, սակայն ենթակա է կարգապահական 

պատասխանատվության, քանի որ մաքսային ծառայողը օգտագործել է 

իր պաշտոնեկան դիրքը և դիմել է ծառայողական քննության 

հանձնաժողովի անդամին՝ նախօրոք իմանալով, որ իր խնդրանքն 

անօրինական է և դրանով դրդում է հանձնաժողովի անդամին կատարել 

անօրինական գործողություն։ Հարցը, թե արդյոք նրա արարքը 

առաջացրել է հետևանք, էական չէ։       

Կանոն 21-ը վերաբերում է վերադաս մաքսային մարմնի ծառայողական 

քննություններ անցկացնող հանձնաժողովի անդամներին և դիմում-բողոքները 

ուսումնասիրող անձանց, ովքեր ունեն մաքսային ծառայողի կարգավիճակ։ Նրանք 

սույն Կանոններով կրում են դրական պարտավորություններ դիմում-բողոքների 

ուսումնասիրությունն ու ծառայողական քննության անցկացումն իրականացնել 

արագ և օբյեկտիվորեն։ Քննության արագությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի վրա 

չհասնեն  վաղեմության ժամկետները և պահպանվեն ապացույցները։ ։  

Օրինակ․ 2022 թվականի փետրվարի 1-ին մաքսային ծառայողը խախտել է 

Կանոնների 55-րդ հոդվածը՝ ոչ հրապարակային տեղեկության 

հրապարակման արգելքը։ Խախտումը հայտնաբերվել է 2022թ թվականի 

հուլիսի 1-ին, ծառայողական քննությունը հարուցվել է հուլիսի 15-ին, 

որոշումը կայացվել է օգոստոսի 5-ին։  

Պատասխան․ հանձնաժողովը չի ցուցաբերել անհրաժեշտ արագություն 

ու այդ պատճառով խախտել է վաղեմության ժամկետը։ Մաքսային 

ծառայության մասին օրենք 441 հոդվածի համաձայն, կարգապահական 

տույժերը կիրառվում են խախտման (զանցանքի) հայտնաբերման 

օրվանից`  երկու ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան խախտման 

կատարման օրվանից հետո վեց ամսա ընթացքում։ Այսինքն, օրենքը 

սահմանում է վաղեմության երկու ժամկետներ։ Առաջին ժամկետի 

նպատակն է, որ վարույթն իրականացվի անհրաժեշտ արագությամբ՝ 

երկու ամսվա ընթացքում, իսկ երկրորդի նպատակը՝ որ իրավախախտը 

ունենա հստակ երաշխիք, որ, անկախ վարույթի արագությունից, տույժ 

չկիրառվի խախտման օրվանից ավելի քան վեց ամսվա ընթացքում։ 

Տվյալ դեպքում տույժը կիրառվել է խախտումը հայտնաբերելուց հետո 

երկու ամսվա ընթացքում, սակայն՝ խախտման օրվանից վեց ամիս և 
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հինգ օր հետո։ Այսինքն, հանձնաժողովը խախտել է երկրորդ 

վաղեմության ժամկետը։  

Կանոն 21-ի երկրորդ պահանջը՝ օբյետիվությունը ընդհանուր էթիկական սկզբունք 

է, որի վերաբերյալ մեկնաբանությունները ներկայացված են 10-րդ կանոնում, 

ինչպես նաև Հանրային ծառայության մասին օրենքի 26-րդ հոդվածում, որի 

մեկնաբանությունները ներկայացված են 10-րդ կանոնում։   

Ուղեցույց`  

ՀՀ քրեական օրենսգիրք 

Հոդված 486.  Արդարադատության իրականացմանը կամ գործի 

քննությանը միջամտելը 

1. Արդարադատության կամ որպես դատարան` օրենքով 

նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացումը 

խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությանը 

կամ գործի քննությունը խոչընդոտելու նպատակով 

դատախազի, քննիչի, քննչական մարմնի ղեկավարի, 

հետաքննության մարմնի, փաստաբանի կամ 

ներկայացուցչի գործունեությանը ցանկացած ձևով 

միջամտելը` 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է․ 

…. 

2)  իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ 

դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն 

օգտագործելով` պատժվում է տուգանքով` … կամ 

ազատության սահմանափակմամբ` մեկից երեք 

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` մեկից երեք 

տարի ժամկետով:  

Կանոն 22 

Եթե ծառայողը կարծում է, որ իր անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարությունը 

կամ այլ ծառայողի կողմից տրամադրված ուղղորդումը դրդում է ծառայողին ծառայողական 

պարտականությունների կատարման ընթացքում դրսեւորել անօրինական, անպատշաճ, 

էթիկայի կանոններից դուրս կամ որեւէ կերպ վարքագծի կանոնները խախտող վարքագիծ, 

պարտավոր է այդ մասին զեկուցել իր անմիջական ղեկավարի վերադասին, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ներքին անվտանգության կամ հետաքննություն 

իրականացնելու լիազորություն ունեցող ստորաբաժանմանը: Ծառայողներին պետք է 

տրամադրվի համապատասխան պաշտպանություն նման գործողությունների համար: Այս 
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առումով տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմները պետք է զերծ լինեն անհարկի 

ազդեցությունից։ 

Պարզաբանում` Կանոն 22-ը պետք է կարդալ Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 

241 -րդ հոդվածի 2-րդ մասի հետ, քանի որ դրանք նունանման բովանդակություն ունեն։  

Ծառայողը պարտավոր է իր վերադասի հանձնարարության մասին զեկուցել վերադասի 

ղեկավարին և՛ այն դեպքում, երբ հանձնարարությունը անօրինական է ու դրա 

կատարումը կհանգեցնի օրենքի խախտմանը, և՛ այն դեպքում, երբ հանձնարարության 

կատարումը թեև չի հանգեցնի օրենքի խախտմանը, կհանգեցնի Կանոնների վարքագծի 

նորմերի խախտմանը։ Բոլոր դեպքերում, ծառայողը պարտավոր է դրսևորել այնպիսի 

վարքագիծ, որը կարող է ընկալվել որպես անօրինականության ու վարքագծի 

խախտման նկատմամբ անհանդուրժողականության դրսևորում։   

Կանոնը նաև սահմանում է, որ կարելի է ներկայացնել հաղորդում ներքին 

անվտանգության կամ հետաքննության մարմիններին․ դրանով նկատի է առնվում 

քրեաիրավական նպատակով հաղորդում ներկայացնելու հնարավորությունը։ Սակայն 

կանոնում դրա վերաբերյալ բացակայում են հստակ ուղենիշները ու դա թողնված է 

հաղորդում ներկայացնող անձի հայեցողությանը։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ եթե 

հաղորդումը չներկայացվի պատշաճ կարգով, հաղորդումն ընդունած պաշտոնատար 

անձը պարտավոր է դա վերահասցեագրել իրավասու մարմնին։ 

  Օրինակ` Եթե ծառայողական քննության ընթացքում հանձնաժողովը 

ծառայողի արարքում հայտնաբերի հանցագործության հատկանիշներ, 

պարտավոր է այդ մասին տեղյակ պահել քրեական հետապնդման 

մարմիններին՝ ՊԵԿ-ի քննչական վարչությանը, ՀՀ քննչական կոմիտեին կամ 

այլ համապատասխան քննչական մարմինների, և նյութերն ուղարկի 

համապատասխանաբար՝ միաժամանակ որոշում կայացնելով 

կարգապահական վարույթը կամ ծառայողական քննությունը կասեցնելու 

կամ կարճելու մասին։   

Կանոն 22-ում նաև նշվում է, որ հաղորդում ներկայացնող անձը պետք է գտնվի 

իրավական պաշտպանության տակ։ Այդ առումով դա հիշեցնում է ազդարարի 

պաշտպանության ընթացակարգը։ Մասնավորապես, անհրաժեշտ է երաշխավորել 

հաղորդումը ներկայացրած անձի և հաղորդման գաղտնիությունը, որպեսզի չլինի 

արտաքին միջամտություն, օրինակ՝ դիմումը հետ վերցնելու սպառնալիքներ, հորդոր 

կամ խարանում։ Դրան է ուղղված կանոնի վերջին նախադասությունը առ այն, որ 

տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմները պետք է զերծ լինեն անհարկի 

ազդեցությունից։  

   

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114364
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Կանոն 23 

Վերադասը կամ ներքին անվտանգության կամ  հետաքննություն  իրականացնելու 

լիազորություն ունեցող ստորաբաժանումը պետք է արդյունավետ քայլեր  ձեռնարկեն նման 

բոլոր տեղեկությունները մանրակրկիտ քննելու համար։ 

Կանոն 23-ը վերաբերում է ծառայողի ղեկավարի վերադասին կամ քրեական 

հետապնդման մարմիններին՝ կանոն 22-ով սահմանված տեղեկությունները ստանալու 

դեպքում արդյունավետ քննություն կատարելու պարտավորությանը։ Արդյունավետ 

քննության պահանջը ներառում է քննության որակի մի շարք պահանջներ։ Սույն 

կանոնը վերաբերում է մանրամասն քննություն կատարելու և նման քննություն 

ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ վարույթային քայլեր ձեռնարկելու 

անհրաժեշտությանը։ , հակառակ դեպքում ծառայողի ներկայացրած հաղորդումը 

կարող է մնալ անհետևանք, քանի որ քննություն կատարող մարմինը կարող է մերժել 

ծառայողական քննութուն հարուցելը ոչ բավարար հիմքեր, ապացույցների առկա 

լինելու հիմքով;  

Օրինակ՝ մանրակրկիտ քննություն կատարելու պահանջը, առաջին հերթին, 

կատարված է, եթե քննություն կատարվում է արագությամբ, առանց ձգձգումների, 

որպեսզի, նախ, վաղեմության ժամկետները չգործեն, երկրորդ, ապահովելու 

համար բոլոր ապացույցների ամբողջականությունը, քանի որ ապացույցները 

կարող են վերանաչ, փչանալ, կամ վկաները կարող են մեկնել այլ երկիր կամ 

վկաները կարող են դժվարությամբ վերարտադրել դեպքի մանրամասները, 

մոռանալ մանրամասները և այլն։ Նաև, հապաղելու դեպքում  իրավախախտը 

կարող է կապի մեջ մտնել այլ անձանց հետ ու պայմանավորվածություններ ձեռք 

բերել նրանց հետ իր անմեղությունը ապահովելու, իր օգտին ցուցմոնքներ տալու 

նպատակով, կամ ազդել, ճնշում գործադրել վկաների վրա նրանցից ցանկալի 

վկայություններ ստանալու նպատակով, և այլն։ Մանրակրկիտ քննության 

պահանջը նաև վերաբերում է նրան, որ քննություն կատարող մարմինները 

պարտավոր են ստուգել վկաների կամ հաղորդում տված անձի բոլոր 

տեղեկությունները, ստուգել բոլոր հնարավոր վարկածները, հարցաքննել այն 

անձանց, ում հաղորդում տված անձը մատնացույց է արել, ձեռնարկել բոլոր 

քննչական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ հանգամանքի ներքո, այլ ոչ 

թե բավարարվել ձևական ընթացակարգային պահանջները սպառելով։    

 

Բաժին 3.  Վարքագիծը հանրության հետ հարաբերություններում 

• Կանոններ 24-30 
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Նախաբան․ Հանրային ծառայողի համար կարևոր է հասկանալ, որ հանրային ծառայության 

ոլորտ աշխատանքի ընդունվելով նաև անձնական պատասխանատվություն է ստանձնել 

հանրային ծառայության դրական կերպարն ու համբավը բարձր պահելու, ինչպես նաև դրա 

նկատմամբ հանրության վստահությունը պահպանելու համար։ Հանրության հետ 

հարաբերվելիս  ծառայողը իրականացնում է արտահայտվելու ազատության իր իրավունքը։ 

Հանրային ծառայողն ունի արտահայտման նույն հիմնարար ազատությունը, ինչ-որ մյուս 

քաղաքացիները։ Սակայն ծառայողը միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցի, որ իր վարքագիծը 

կարող է ընկալվել որպես ոչ միայն Մաքսային ծառայությունը, այլև ողջ պետական 

համակարգը ներկայացնող վարքագիծ։ Հետևաբար,  hանրության հետ հարաբերվելիս 

ծառայողը պարտավոր է իր  վարքագծում ապահովել այնպիսի էթիկական սկզբունքներ, 

ինչպիսին են բարեկրթությունը ու հարգալիությունը, բարեխղճությունը և օբյեկտիվությունը։ 

_____________________________ 

 

Կանոն 24 

Ծառայողը այլ անձանց հետ շփումներում պետք է լինի բարեվարք, բարեխիղճ, քաղաքավարի, 

անաչառ, ազնիվ, պրոֆեսիոնալ:  

Պարզաբանում` Կանոն 24-ում սահմանված են առավելապես էթիկական, քան 

վարվելակերպի նորմեր։ Դրանք են բարեկրթությունն ու հարգալիությունը, 

բարեխղճությունը, օբյեկտիվությունը։ Դրանք սահմանված են Հանրային 

ծառայության մասին օրենքի 25, 26 և 27-րդ հոդվածներում՝ համապատասխանաբար, 

ինչպես նաև արտահայտված են Կանոնների 6, 8, 9 և 10-րդ կանոններում։  

«Այլ անձանց» արտահայտությունը հավասարապես վերաբերում է և՛ 

Ծառայությունում աշխատող բոլոր անձանց, և՛ լայն հասարակությանը՝ այդ թվում 

նաև լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին։  

Հանրային ծառայողը բոլոր նշված խմբերի հետ հաղորդակցվելիս պետք է  լինի 

բարեկիրթ նույնիսկ բարդ ֆիզիկական կամ հուզական հանգամանքներում, որոնք 

կարող են պարունակել հոգնածություն, հոգեբանական դյուրագրգիռ վիճակ կամ 

դժգոհություն, սթրես և այլն: Անհրաժեշտ է լինել բարեկիրթ՝ անկախ դիմացինի 

արձագանքից ու վարքից։ Եթե ֆիզիկական անձը հանրային ծառայողի հետ 

հաղորդակցվելիս կոպիտ է, դա չի նշանակում, որ ծառայողը պետք է նույնանման 

կերպով արձագանքի։ Ծառայողի կոպիտ կամ ագրեսիվ վարքագիծը վնասում է 

հանրային ծառայության կերպարը` անկախ այն հանգամանքից, թե ինչն է հրահրում 

այդպիսի պահվածք: Ավելին, կոպիտ կամ ագրեսիվ անհատները չպետք է 

հնարավորություն ունենան իջեցնելու հանրային ծառայության բարեվարքության 

նշաձողը: Փոխարենը` հանրային ծառայողը պետք է փորձի թուլացնել ագրեսիվ կամ 
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բացասական հույզերով հաղորդակցությունը` առաջարկելով լարված իրավիճակի 

ռացիոնալ հանգուցալուծում՝ փորձելով տվյալ անձին ներկայացնել հարցի լուծման 

այլ մոտեցում։ Հաղորդակցման նման եղանակն անկասկած արտահայտում է նաև 

պրոֆեսիոնալիզմ, վարվելակերպի ազնվություն ու անաչառություն։  

 Օրինակներ՝ 

• Ծառայողը բարձրաձայն վիճաբանում է քաղաքացու հետ մաքսային 

զննում կատարելիս՝ վիրավորական արտահայտություններով 

արձագանքելով քաղաքացու վիրավորական դիտողություններին։ 

Բացատրություն․ ծառայողի նկատմամբ վիրավորական 

արտահայտություններ հնչեցնելը կամ վերաբերմունք ցուցաբերելը 

չի արդարացնում ծառայողի կողմից նույնանման վերաբերմունք 

դրսևորելը։   

• Ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը կանգնեցրել է մաքսային 

ծառայողի վարած մեքենան ու խնդրել նրան ներկայացնել մեքենայի 

փաստաթղթերը և վարորդական վկայականը։ Ծառայողը հայտարարել է, 

որ վարորդական վկայանն իր մոտ չէ, իսկ տեսուչը հայտարարել է, որ 

մեքենան պետք է տեղափոխի տուգանային հրապարակ։ Սա դուր չի եկել 

ծառայողին ու նա վիճաբանել է տեսուչի հետ՝ նրան հանդիմանելով 

«համակարգի»  ծառայողի նկատմամբ ոչ բարենպաստ վերաբերմունքի 

համար։    

• Ծառայողը ստացել է հեռախոսազանգ քաղաքացու կողմից, սակայն 

զրույցի սկզբում հասկանում է, որ քաղաքացու խնդրանքը վերաբերում է 

այլ բաժնի։ Ծառայողը քաղաքացուն հակիրճ ասում է, որ սխալ է զանգել՝ 

առանց ուղղորդելու կամ բացատրելու նրան, թե որ բաժին պետք է զանգի 

և՝ ինչպես։ Նման վերաբերմունքը քաղաքացու մոտ կարող է ստեղծել 

բացասական տպավորթության տվյալ պետական հաստատության 

մասին։ Ծառայողը պետք է նաև բացատրեր, թե տվյալ հարցով որ բաժին 

պետք է զանգեր քաղաքացին, իսկ անհաժեշտության դեպքում նաև 

խորհուրդներ տար, թե ինչպես կարելի էր կապ հաստատել տվյալ բաժնի 

հետ։ 

 Նկատառում․ Թեև քաղաքացուն հակիրճ պատասխանելով 

ծառայողը խնայել է մի քանի րոպե իր աշխատաժամանակից, բայց 

քաղաքացին, անկասկած, ավելի շատ ժամանակ կծախսի իր ուզած 

տեղեկությունը փնտրելու և գտնելու համար։  

• Տե՛ս նաև Կանոն 8-ի իրավիճակային օրինակները։ 

Ուղեցույց՝   ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագիրք 
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3. Հանրության հետ հարաբերությունները  

Հասարակությունն ակնկալում է, որ մաքսային ծառայության 

աշխատակիցների հետ իրենց հարաբերություններն ընթանան 

բարեխղճության, քաղաքավարության, անաչառության, 

ազնվության և պրոֆեսիոնալիզմի հիման վրա: Ծառայության 

բարձր մակարդակ ապահովելու համար բոլոր աշխատակիցները 

պետք է պահպանեն ազնվության, անաչառության, բնավորության 

ու վարքագծի բարձր չափանիշներ՝ ապահովելու համար 

կառավարությանը պատշաճ գործունեությունը և հանրային 

վստահությույնը ծառայության հանդեպ։ 

 

Կանոն 25 

Ծառայողը չպետք է ցուցաբերի որեւէ խտրական վերաբերմունք կախված ռասայական, 

ազգային, կրոնական պատկանելությունից, էթնիկ ծագումից, սեռական կողմնորոշումից, 

տարիքից, հաշմանդամությունից կամ որեւէ այլ տարբերությունից։  

 

Կանոն 26 

Ծառայողը պարտավոր է պահպանել անաչառությունը այլ անձանց հետ 

հարաբերություններում, այդ թվում՝ խուսափել այնպիսի վարքագծի դրսեւորումից, որի 

արդյունքում նույն փաստական հանգամանքներում մի մասնավոր անձ մյուսի նկատմամբ 

որոշակի առավելություն է ստանում:  

 Պարզաբանում՝  

Կանոն 25-ը և 26-ը փոխկապակացված են՝ երկուսն էլ վերաբերում են խտրական 

վերաբերմունքի արգելքին։  

Խտրականության արգելքը ոչ միայն վարվելակերպի նորմ է, այլև՝ էթիկական․ 

առնչվում է օբյեկտիվության էթիկական սկզբունքի հետ։  

ՀՀ Սահմանադրությունն արգելում է խտրականությունը (հոդված 29): Հանրային 

ծառայողը պետք է զերծ մնա խտրական պահվածքից ցանկացած անձի հանդեպ: 

Խտրականությունը տարբերակված վերաբերմունք է էապես նման վիճակում 

գտնվող անձանց նկատմամբ՝ առանց օբյեկտիվ հիմքերի, ու պայմանավորված անձի 

այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսին են սեռը, մաշկի գույնը, ազգությունը, 

քաղաքացիությունը, սեռական կողմնորոշումը, քաղաքական հայացքները, 

կրոնական համոզմունքները, և այլ հատկանիշներ, որոնք շարադրված են 

Սահմանադրության 29-րդ հոդվածում, այդ թվում՝ ցանկացած անձնական ու 
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սոցիալական բնույթի հանգմանքներ։ Այս սկզբունքը ամրագրված է կանոն 26-ում, 

որում նշվում է այն մասին, որ ծառայողը պետք է բացառի այնպիսի իրավիճակ, երբ 

նույն իրավիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ դրսևորում է տարբեր 

վերաբերմունք, որի արդյունքում նրանցից մեկը հայտնվում է առավել բարենպաստ 

վիճակում։  

Օրինակ՝ Ա ընկերությունը և Բ ընկերությունը ներկրում են այգեգործական 

ապրանքներ Հոլանդիայից։ Երկուսն էլ ՀՀ-ում գրանցված ընկերություններ 

են, մասնագիտացված են Հոլանդիայից այգեգործական ապրանքների 

ներկրման մեջ և երկուսն էլ ունեն Հոլանդիայում գործող Գարդեն Գրուպ 

կազմակերպության հետ պայմանագրեր նրանց ապրանքները ՀՀ-ում 

ներկրելու և ներկայացնելու մասին։ Չնայած երկու ընկերությունները 

ներկրման բոլոր չափանիշներով գտնվուն են նույնանման իրավիճակում, 

նրանց նկատմամբ կիրառվում է մաքսային արժեքի որոշման տարբեր 

մեթոդներ՝ Ա ընկերության ապրանքների նկատմամբ կիրառվում է 

ապրանքի գնի մեթոդը, իսկ Բ ընկերության ապրանքների նկատմամբ՝  

այսպես կոչված «հսկիչ գնի» մեթոդը։ Մաքսային ծառայության կողմից որևէ 

պարզաբանում չի տրվում նման տարբերակված մոտեցման համար։ 

Արդյունքում՝ Ա ընկերությունը հայտնվում է իր մրցակցի նկատմամբ 

բարենպաստ վիճակում, իսկ Բ ընկերությունը ենթարկվում է 

տարբերակված վերաբերմունքի՝ առանց որևէ օբյեկտիվ հիմքի և ողջամիտ 

բացատրության։ Նման տարբերակված վերաբերմունքը իրավաբանորեն 

խտրական վերաբերմունք է։ 

Ցանկացած տարբերակված վերաբերմունք խտրականություն չէ։ Քանի դեռ 

տարբերակված վերաբերմունքը պայմանավորված է օբյեկտիվ պատճառ(ներ)ով, 

արարքը խտրական չէ, իսկ երբ նման վերաբերմունքը զուրկ է օբյեկտիվ հիմքերից, 

դա խտրականություն է։  

Օրինակներ՝ 

• Հայկական արտադրության ապրանքների ներմուծման արգելք 

Ադրբեջանի մաքսային իշխանությունների կողմից՝ զուտ այն հիմքով, 

որ ապրանքները հայկական արտադրության են։ 

               Պատասխան․ արգելքը խտրականություն է, քանի որ դրանց 

հայկական արտադրության լինելու հանգամանքը օբյեկտիվ 

հիմք չէ մաքսային գործողություններում և 

քաղաքականություններում։ 

• Մաքսային ծառայությունը անվասայլակով տեղաշարժվող 

քաղաքացուն որոշում է սպասարկել բոլորից առանձին՝ նրան 
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առաջնորդելով սպասարկման բաժին առանձին մուտքով, որը գտնվում 

է շենքի ետնամուտում։  

Պատասխան․ վերաբերմունքը խտրական է, քանի որ 

մասնաշենքը պետք է ունենա համընդհանուր դիզիայն, 

որպեսզի հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձինք 

բոլորի հետ միասին ի վիճակի լինել մուտք գործել 

սպասարկման բաժին և բոլորի հետ միասին օգտվեն մաքսային 

ծառայություններից։ Դա բխում է մատչելիության ընդհանուր 

սկզբունքից (Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 3, մաս 1-ին, կետ 10)։ 

• Մաքսային ծառայողը սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է․ 

«աղանդավորական գրականության ներմուծման համար պետք է 

կիրառել ոչ թե գործարքի արժեքի մեթոդը, այլ պահուստային («հսկիչ 

գնի») մեթոդը, որպեսզի աղանդավորները որքան հնարավոր է քիչ 

ներմուծեն իրենց  վնասակար գրականությունը»։ 

Պատասխան․ վերաբերմունքը խտրական է, ծառայողի կարծիքը 

հիմնված է կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ 

կարծրատիպային նախապաշարմունքների վրա, որոնք հեռու 

են օբյեկտիվ իրականությունից։ Կրոնական 

կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորվում է 

օրենքով, որի հիման վրա կազմակերպությունների 

գործունեությունը կարող է արգելվել միայն այն դեպքում, եթե 

կազմակերպությունը քարոզում է բռնություն, 

անհանդուրժողականություն ու ատելություն։  

• Մաքսային ծառայողին ազատել են աշխատանքից այն բանի համար, որ 

մասնակցել է ընդդիմության հանրահավաքին։ 

Պատասխան․ վերաբերմունքը խտրական է, քանի որ 

հանրահավաքին մասնակցելը (անկախ նրանից, 

ընդդիմության, թե իշխանության ուժերի հրավիրած 

հանրահավաք է) օրենքով սահմանված 

անհամատեղելիության հիմք չէ մաքսային ծառայողի 

պաշտոնին։ Անհամատեղելիություն կառաջանա այն դեպքում, 

երբ ծառայողը, մասնակցելով հանրահավաքին, միաժամանակ 

ելույթ ունենա և խստորեն քննադատի իշխանություններին` 

խախտելով քաղաքական չեզոքության պահանջը։ Բայց 

նույնիսկ այդ դեպքում պետք է հաշվի առնել համաչափության 

սկզբունքը և  բավարարվել առավել նվազ խստության տույժ 
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սահմանելով, այլ ոչ թե ծառայողին աշխատանքից ազատելով, 

որը տույժերի աստիճանակարգում ամենախիստ տույժի 

տեսակն է։  

• Ծառայության ստորաբաժանման ղեկավարը որոշել է  չբարձրացնել 

կին ծառայողի պաշտոնը՝ հաշվի առնելով մայրության արձակուրդ 

գնալու հավանականությունը։  

Պատասխան․ սա գենդերային խտրականության տեսակ է, որը 

խտրականության տարածված տեսակ է։ Մայրության 

արձակուրդ գնալու հեռանկարը պաշտոնը չբարձրացնելու 

համար օբյեկտիվ, օրենքով սահմանված հիմք չէ։ Հետևաբար, 

ի տարբերություն տղամարդ ծառայողների, ում հետ կին 

ծառայողը աշխատավայրում գտնվում է հավասար 

իրավիճակում, կին ծառայողի նկատմամբ դրսևորվել է 

տարբերակված վերաբերմունք, որը չունի օբյեկտիվ, այսինքն 

աշխատանքի կամ պաշտոնի իրական պահանջներից  բխող 

օբյեկտիվ հիմք։ Հետևաբար, տարբերակված վերաբերմունքը 

խտրական է։  

Ուղեցույց՝  

ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագիրք 

1. Հանրության հետ հարաբերությունները  

Հասարակությունն ակնկալում է, որ մաքսային 

ծառայության աշխատակիցների հետ իրենց 

հարաբերություններն ընթանան բարեխղճության, 

քաղաքավարության, անաչառության, ազնվության և 

պրոֆեսիոնալիզմի հիման վրա: Ծառայության բարձր 

մակարդակ ապահովելու համար բոլոր 

աշխատակիցները պետք է պահպանեն ազնվության, 

անաչառության, բնավորության ու վարքագծի բարձր 

չափանիշներ՝ ապահովելու համար կառավարության 

պատշաճ գործունեությունը և հանրային վստահությունը 

ծառայության հանդեպ։ 

 

Կանոն 27 

Ծառայողը մասնավոր/անձնական խնդիրներ լուծելիս չպետք է վկայակոչի իր պաշտոնական 

կարգավիճակը կամ հանրային իշխանության այն մարմինը, որտեղ նա աշխատում է՝ զուտ այդ 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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հանգամանքով պայմանավորված որեւէ տեսակի կամ ծավալի առավելություն ստանալու 

նպատակով:  

Պարզաբանում՝ Հանրային ծառայողը չպետք է օգտագործի իր պաշտոնը կամ 

հանրային ծառայության մեջ իր դիրքը որևէ արտոնյալ վերաբերմունք ստանալու 

համար՝ լինի դա ծառայության մեջ գտնվելիս, թե տանը կամ մասնավոր կյանքի որևէ 

այլ ոլորտում։ Հակառակ դեպքում նման վերաբերմունքը կհակասի այնպիսի 

էթիկական սկզբունքների, ինչպիսին է մասնավոր շահը հանրային շահից 

ստորադասելու (կանոն 5), հասարակության և պետության շահերն անձնականից 

բարձր դասելու սկզբունքները (կանոն 9)։ Նման վերաբերմունքը կհակասի նաև 18-

րդ կանոնի 7-րդ կետի պարտադիր նորմին, համաձայն որի ծառայողը պարտավոր է 

չօգտագործել պետական պաշտոնը մասնավոր շահի համար։ Եվ վերջապես, նման 

վերաբերմունքը կարող է հանգեցնել նաև կանոն 33- խախտմանը, քանի որ «որևէ 

տեսակի կամ ծավալի առավելություն ստանալը» կարող  է մեկնաբանվել կանոն 33-

ի իմաստով որպես «ոչ նյութական առավելություն» ստանալը ։ 

Օրինակ՝  մաքսային ծառայողը ընտանիքի հետ մեկնում է արտերկիր 

հանգստանալու։ Օդանավակայանում, ուղևորների գրանցման ու 

հաշվառման պատուհանի մոտ ընտանիքի հետ սպասում է, մինչև իր հերթը 

մոտենա։ Հերթը բավականին մեծ է ու տևական ժամանակ կպահանջվի, 

մինչև նրանց հերթը մոտենա։ Ավիաընկերության ներկայացուցիչը ճանաչում 

է նրան, մոտենում է ու առաջարկում առանց հերթի սպասարկել։ Սակայն նա 

շնորհակալություն է հայտնում ու հրաժարվում է առաջարկից՝ ասելով, որ 

կսպասի, մինչև հերթը հասնի։ 

• Տե՛ս կանոն 18-ի 7-րդ կետում ներկայացված օրինակը։ 

             Ուղեցույց՝  

Հատված Եվրոպայի խորհրդի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 

ծառայողների վարքագծի կանոններ» տեխնիկական փաստաթղթից․ 

կետ 10.5: 

Հանրային ծառայողը չպետք է ստանա չերաշխավորված արտոնյալ 

վերաբերմունք: Այս կանոնի նպատակն է կանխել հանրային 

ծառայության վերածումը հովանավորչության ոչ ֆորմալ ցանցի: 

Հանրային ծառայողը չպետք է ներկայացնի որևէ կորպորատիվ շահ, 

որը բազմակի արտոնություններ է տեղաբաշխում իր անդամների 

միջև: Հանրային ծառայողը նաև պետք է զերծ մնա և չխրախուսի 

ցանկացած պատկերացում առ այն, թե նրա կարգավիճակն ու 

իշխանությունը (կամ այլ հանրային ծառայողինը) հիմք են 
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հանրային մարմինների, մասնավոր անձանց կամ բիզնեսների 

արտոնյալ վերաբերմունքին արժանանալու համար: 

 

Կանոն 28 

Ծառայողը չպետք է արտոնյալ վերաբերմունք դրսևորի որեւէ մեկի 

նկատմամբ՝ պայմանավորված հանրային ծառայության համակարգում այդ անձի 

ունեցած պաշտոնով։  

Պարզաբանում՝ Եթե կանոն 27-ը վերաբերում է անձնական/մասնավոր ոլորտում 

արտոնյալ վերաբերմունք ստանալուն ուղղված արարքին, կանոն 28-ը վերաբերում 

է այլ անձանց նկատմամբ արտոնյալ վերաբերմունք դրսևորելուն ուղղված արարքին։ 

Այլ կերպ ասած, նորմը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ հանրային ծառայողը 

ցուցաբերում է այլ անձի նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք, որի արդյունքում այդ 

անձի համար ստեղծվում են արտոնյալ պայմաններ (արտոնություններ, 

բացառություններ և նպաստավոր այլ պայմաններ) միևնույն կամ նման վիճակում 

գտնվող այլ անձանց համեմատ։ «Այլ անձանց» արտահայտությունը հավասարապես 

վերաբերում է ինչպես աշխատակիցներին, գործընկերներին, այնպես էլ 

ծառայությունից դուրս ցանկացած քաղաքացու։ Ծառայողը պետք է զերծ մնա 

այնպիսի պատկերացումից, թե աշխատավայրում կամ հանրային ծառայության 

ոլորտում նրա կարգավիճակն ու իշխանությունը հիմք են տալիս իրեն արտոնյալ 

պայմաններ ստեղծել այլ անձանց համար։ Նման վարքագիծը ոչ միայն օրենքի 

գերակայության սկզբունքի խախտում է, այլև պարունակում է կոռուպցիոն 

վտանգներ, ստեղծում է շահերի բախման իրավիճակներ։ ։ է։  

Օրինակ՝ (հատված ծառայողական քննության նյութերից) 

Ծառայողական քննության ընթացքում մաքսային ծառայողը իր 

գրավոր բացատրությամբ հայտնել է, որ աշխատանքային 

պարտականություններն իրականացնելիս աշխատավայրում՝ 

անգարում իրեն է մոտեցել քաղաքացի Մ.-ն և խնդրել 

ուսումնասիրել իր մոտ առկա փաստաթղթերը և հայտնել իրեն, թե 

արդյոք դրանք ամբողջական էին ավտոմեքենաների մաքսային 

ձևակերպումներն իրականացնելու համար։ Նա նաև հայտնել է, որ 

ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում 

պարզվել է, որ բացակայում են մի շարք փաստաթղթեր, որոնք 

անհրաժեշտ էր տպել և կցել արդեն իսկ առկա փաստաթղթերի 

փաթեթին, և քանի որ աշխատավայրում հնարավորություն չկար 

այդ փաստաթղթերը տպել, ինքը քաղաքացուն խորհուրդ է տվել 
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մոտենալ մոտակա խաչմերուկում գտնվող սուպերմարկետ և 

այնտեղ տպել։ Հայտնել է նաև, որ որոշ ժամանակ անց, երբ ինքը 

գտնվել է անգարի մուտքի մոտ, որոշել է զանգել Մ.-ին և ճշտել 

արդյոք նա գտել է իր նշած վայրը և կարողացել է տպել բացակայող 

փաստաթղթերը, որին ի պատասխան Մ.-ն հայտնել է, որ այդ 

փաստաթղթերը տպել է և խնդրել է ևս մեկ անգամ ուսումնասիրել 

իր մոտ առկա փաստաթղթերը՝ հայտնելով, որ ինքը մուտքի մոտ է, 

հերթի մեջ։ Մաքսային ծառայողը նաև հայտնել է, որ քանի որ ինքը 

գտնվում էր դրսում, որոշել է անձամբ մոտենալ Մ.-ին և ստուգել 

փաստաթղթերը, Փաստաթղթերի ամբողջականությունը ստուգել է 

քաղաքացու մեքենայի մեջ, որը տևել է 10 րոպե, քանի որ 

փաստաթղթերը վերաբերում էին մի քանի ավտոմեքենաների, 

դրանք ամբողջական էին, բավարար մաքսային ձևակերպումներ 

իրականացնելու համար 

 

 

Կանոն 29 

Ծառայողը ըստ անհրաժեշտության պետք է հայտնի իր ինքնությունը ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս այլ անձանց հետ հաղորդակցության ժամանակ՝ 

նամակագրությամբ կամ հեռախոսով։  

 

Կանոն 30 

Ծառայողը ծառայողական պարտականություններն իրականացնելիս օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով պետք է կրի համազգեստ, անվանաքարտ կամ որոշ եզակի 

նույնականացնող պաշտոնապես սահմանված համարներ (օրինակ՝ կրծքանշանի համարը 

կամ այլ)։ Այս կանոնից բացառություն է, երբ անվանաքարտի կամ կրծքանշանի կրումը կարող 

է վտանգ ներկայացնել ծառայողի անձնական անվտանգությանը, կամ կարող է վտանգել կամ 

խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների իրականացմանը:  

Պարզաբանում` Կանոն 29—ի նպատակն է քաղաքացիների հետ հաղորդակցվելիս 

մաքսային ծառայության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը 

ապահովելը, որոնք բաց կառավարման համակարգի երկու կարևոր սկզբունքներն 

են։ Հասարակության անդամներն իրավունք ունեն իմանալու, թե ով  է իրենց 

հանրային ծառայություն տրամադրում։ Դա բխում է հանրային ծառայության 

բնույթից։ և հանրային մարմինների նկատմամբ հանրային վերահսկողության 

անհրաժեշտությունից։ Քաղաքացիներին դիմելիս մաքսային ծառայողները պետք է 
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վերջիններիս հասկանալի ձևով ներկայանան՝ հայտնելով պաշտոնը, սպայական 

կամ դասային կոչումը, ազգանունը և ստորաբաժանումը, ինչպես նաև քաղաքացու 

խնդրանքով ներկայացնել նաև ծառայողի անհատական կրծքանշանի հերթական 

համարը.Ակնկալվում է, որ մաքսային ծառայության բոլոր աշխատակիցները 

հեռախոսով խոսելիս, նամակագրություն վարելիս նույնպես պետք է ներկայանան՝ 

հատկապես քաղաքացու կողմից նման պահանջ ներկայացվելու դեպքում։   

Նմանապես, ըստ կանոն 30-ի, մաքսային ծառայողները  պետք է կրեն համազգեստ, 

անվանաքարտ կամ որևէ տարբերանշան։ Այս ամենը ծառայում է մաքսային 

ծառայության՝ հասարակության նկատմամբ հաշվետվողականությանը, մաքսային 

ծառայության նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդմանը, ինչպես նաև 

նպաստում է հանրային վերահսկողության իրականացմանը  մաքսային 

ծառայություն տրամադրող հանրային այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Նշվածից 

թույլատրելի են բացառություններ միայն այն դեպքերի համար,  որոնք սահմանված 

են օրենքով, հետապնդում են իրավաչափ նպատակ և անհրաժեշտ են 

ժողովրդավարական հասարակությունում։ Դրանք են, օրինակ, երբ անվանաքարտի 

կամ տարբերանշանի կրումը կարող է վտանգել ծառայողի անձնական 

անվտանգությունը, անիմաստ դարձնել տվյալ մաքսաին գործողությունը, օրինակ,,  

երբ կատարվում է քողարկված մաքսային գործողություն ու դրա համար անհրաժեշտ 

է, որ մաքսային ծառայողը հանդես գա ծպտյալ եղանակով։ ։  

Օրինակ՝ ՊԵԿ-ի տարածած տեղեկատվության  համաձայն, 2022 թվականի 

դեկտեմբերին Երևանի  «Ապավեն Տերմինալ» ՓԲ ընկերության մաքսային 

հսկողության գոտում ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի և Երևանի 

մաքսային սպասարկման կենտրոն-մաքսատուն վարչությունների 

աշխատակիցները համատեղ մաքսային զննման են ենթարկել ԱՄՆ-ից 

«Ֆասթ Ընդ Սեյֆ» ՍՊ ընկերության միջոցով Ի.Մ.-ի անունից 4 քաղաքացու 

անունով ՀՀ ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանիները: 

Զննման արդյունքում ներմուծված միջազգային սուրհանդակային 

առաքանիներից մեկում առկա փաթեթներից հայտնաբերվել է շուրջ 650 գրամ 

ընդհանուր քաշով «մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց: Միջազգային 

սուրհանդակային մյուս առաքանիի փաթեթներից հայտնաբերվել է 1562 

գրամ ընդհանուր քաշով «մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց: Մեկ այլ 

քաղաքացու անվամբ Հայաստան ներմուծված միջազգային 

սուրհանդակային առաքանիից հայտնաբերվել է շուրջ 1050 գրամ ընդհանուր 

քաշով թմրամիջոց, իսկ մյուս միջազգային սուրհանդակային առաքանիում 

հայտնաբերվել է 334 գրամ ընդհանուր քաշով «մարիխուանա» տեսակի 

թմրամիջոց: Նույն օրը որոշում է կայացվել անցկացնել օպերատիվ-

https://petekamutner.am/mdNews.aspx?sid=src&nid=9478&fbclid=IwAR1iV0dBSkqR9MdX70AaIn87tF7oLySgGUAWkeQYQ7C67HhunEHOevqAydw
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հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում՝ «Վերահսկելի 

մատակարարում և գնում» օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումը: 

Որոշվել է կազմակերպել ներմուծված սուրհանդակային առաքանիների 

առաքումը և հանձնումը՝ փոխարինված զանգվածներով: Դրա 

արդյունքում,  ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության 

օպերատիվ հետախուզության բաժնի և օպերատիվ-տեսչական բաժնի 

աշխատակիցների կողմից Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներից, ինչպես 

նաև Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքից առաքանիներն ստանալուց 

հետո ձերբակալվել և կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի 

վարչություն են տեղափոխվել ՀՀ 4 քաղաքացի:  

Վերը նշվածից կարելի է եզրահանգել, որ ՊԵԿ աշխատակիցները գործել են 

քողարկված կերպով՝ իրենց ներկայացնելով որպես առաքանիերը առաքող 

սուրահանդակային ծառայության աշխատակիցներ։ Բնականաբար, նրանք 

գործել են առանց մաքսային տարբերանշանների և կեղծ անձնական 

տվյալներրով, սակայն այդ ամենը եղել է օրենքով սահմանված կարգով և 

հետապնդել է իրավաչափ նպատակ, որն է՝ հանցավորության դեմ պայքարը։  

Ուղեցույց`  ԿԿՀ-ի տիպային կանոններ  

Կանոն 53 

Հանրային ծառայողը պարտավոր է ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս՝ այլ անձանց հետ 

հաղորդակցության ժամանակ, այդ թվում՝ նամակագրությամբ կամ 

հեռախոսով հաղորդակցվելիս, ներկայանալ՝ հայտնելով անունը, 

ազգանունը, և այն մարմինը, որը ինքը ներկայացնում է՝ բացառությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի: 

 

Բաժին 4.  Նվերների, այդ թվում՝ պարգևների, հյուրընկալության և 

զեղչերի ընդունման արգելք  

 

• Կանոններ 31-40 

 

Նախաբան․ Նվերի ընդունման  իրավաչափությունը որոշելու «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքով և Կանոններով սահմանված հիմնական չափանիշն այն է, թե արդյո՞ք կարող է 

ընկալվել, որ նվերը տրվել է հանրային ծառայողի լիազորությունների իրականացման հետ 

կապված ։ Որոշ դեպքերում այս պայմանը կարող է լիարժեքորեն արտահայտված չլինել, 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
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մինչդեռ ընդհանուր առմամբ կան մի քանի ընդհանուր պայմաններ որոնց առկայությամբ 

կարելի է հստակորեն որոշել, թե արդյո՞ք առկա է  կապ նվերի և հանրային ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման միջև։ Այդ պայմանների մասին նշված են ստորև 

ներկայացված նորմերում։  

————————————————————————————————․ 

Կանոն 31 

Ծառայողը չպետք է ընդունի նվեր և չպետք է տա այն հետագայում ընդունելու 

համաձայնություն, եթե նման նվերը ողջամտորեն չի տրամադրվում ծառայող չհանդիսացող 

անձի (սա ներառում է ցանկացած գույքային առավելություն, այդ թվում՝ ներված պահանջ, 

անհատույց կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջում, անհատույց հանձնված 

գույք կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով վաճառված գույք,  անհատույց կամ ակնհայտ 

անհամարժեք ցածր գնով մատուցված ծառայություն կամ կատարված աշխատանք, արտոնյալ 

փոխառություն, ուրիշի գույքի անհատույց օգտագործում կամ այլ գործողություններ, որոնց 

հետևանքով անձն ստանում է օգուտ կամ առավելություն, որը կարող է ընկալվել որպես 

մաքսային ծառայողի լիազորությունների իրականացման հետ կապ ունեցող)։  

Պարզաբանում՝ Վարքագծի իրավաչափությունը գնահատվում է արարքի օբյեկտիվ 

հատկանիշի հիմքով՝ անկախ սուբյեկտիվ գործոնից։ Որպեսզի արարքը համարվի 

խախտում, բավարար է հիմնավորելը, որ տվյալ նվերը տվյալ հանգամանքում 

մաքսային  ծառայող չհանդիսացող անձին ողջամտորեն չէր տրամադրվի, 

հետևաբար, նվերը կապված է նրա լիազորությունների իրականացման հետ։ 

Այսինքն, կանոնի առարկան ծառայողի կողմից նվերի ընդունումն է բացառապես 

ծառայողական  լիազորությունների իրականացման հետ կապված։ Դա 

հաստատվում է նաև կանոնի վերջին նախադասությամբ, ըստ որի նվերի 

արդունքում ստացված առավելությունը կամ օգուտը պետք է ընկալվի որպես 

մաքսային ծառայողի լիազորությունների հետ կապված։ Արարքը որպես այդպիսին 

պետք է ընկալվի ոչ թե հանրային ծառայողի կամ նվիրատուի ընկալումով, այլ 

անաչառ երրորդ-անձ (օբյեկտիվ) դիտորդի ընկալումով, որը թույլ է տալիս կիրառել 

կանխավարկած՝ առանց ապացույցի առկայության  

Այդուհանդերձ, պետք  նկատի ունենալ, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ՀՕ-

540-Ն օրենքով փոփոխվել է Հանրային ծառայության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածը, 

որի արդյունքում առաջացել է հակասություն սույն կանոնի և 29-րդ հոդվածի միջև։ 

Եթե սույն կանոնում նվերի և ծառայողի պարտականությունների միջև կապը 

որոշվում է օբյեկտիվ դիտորդի ընկալումով (ողջամիտ ենթադրությամբ), Օրենքի 

29—րդ հոդվածում սահմանված է այնպես, որ այդ կապի առկայությունը պետք է 

հիմնավորել հաստատապես, այլ ոչ թե ենթադրությամբ։ Այսինքն, Օրենքում 

ապացուցման առարկան փաստն է, իրականությունը, իրողությունը, մինչդեռ 
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Կանոնում մնացել է նախկին կարգավորումը, որի ներքո պետք է ապացուցել ոչ թե 

իրականությունը, այլ դրա հավանականությունը։  

Օրինակ 1. Մաքսային ծառայողը ծառայողական ուղևորություն է 

կատարում Հայաստանի մարզերից մեկում։ Երեկոյան տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարն այդ ծառայողին հրավիրում է 

տուն, և, բացի սովորական հյուրասիրությունից, հանրային ծառայողին 

նվիրում է մեկ արկղ գինի (12 շիշ)՝ իր հետ տանելու համար։ Հանրային 

ծառայողն ընդունում է նվերը, բայց, քանի որ նրա և համայնքի ղեկավարի 

միջև չկան ու չեն եղել սերտ անձնական հարաբերություններ, այդ 

հյուրասիրությունը ցանկացած ողջամիտ դիտորդի  կողմից ողջամտորեն 

կարող է ընկալվել, որ տրվել է մաքսային ծառայողի լիազորությունների 

իրականացման հետ կապված։ 

Օրինակ 2. Հանրային ծառայողի զավակի հարսանիքին մեկ այլ պաշտոնյա 

տվել է հինգ հազար դոլարը գերազանցող ոսկյա շղթա։ Արդյո՞ք դա 

թույլատրվելի նվեր է։ Պետք է հիմավորել որ առկա է կապ նվերի և 

հանրային ծառայողի լիզորությունների միջև։  հետ։ Ինչպե՞ս հիմնավոր դա։ 

Նման կապի առկայությունը հնարավոր չէ հիմնավորել ապացույցով, քանի 

որ նման ապացույց հնարավոր չէ գտնել․ ոչ մեկը չի տակ վկայագիր այն 

մասին, որ նվերը տրվել է հանրային ծառայողի լիազորությունների 

կապակցությամբ։ Դրա փոխարեն նշված կապի առկայությունը 

հիմավորվում է հետևյալ կանխավարկածով․ արդյո՞ք նվիրատուն ունեցել 

է անձնական պատճառ նվերը տալու համար։ Նման պատճառ կարող է 

լինել, օրինակ, ազգակցական կապը կամ երկարատև մտերիմ 

հարաբերություններ ընտանիքների միջև, և այլն։ Այսինքն, բոլոր 

դեպքերում միայն սերտ անձնական կամ բարեկամական կապի 

առկայությունը  կարող է հիմնավորել նման թանկարժեք նվերի տալը 

տվյալ հասարակությունում՝ հասարակայնորեն ընդունված բարոյական 

նորմերի ներքո։ Բայց նույնիսկ նման մտերմիկ կապերի առկայությունը 

կարող է բավարար չլինել նման թանկարժեք նվերի տալը զուտ անձնական 

դրդապատճառներով արդարացնելը։ Այդուհանդերձ, եթե քննությամբ 

պարզվի, որ պաշտոնյան և տվյալ հանրային ծառայողը երկարատև 

անձնական, մտերմիկ ընտանեկան կապեր չեն ունցել, կանխավարկածի 

ուժով կարելի է որոշել, որ նվերը տրվել է հանրային ծառայողի 

լիազորությունների հետ կապված։ Կանխավարկածի ուժով հարցին 

մոտենալը լիավին իրավաչափ կլինի քանի որ դա բխում է սույն կանոնի 

առաջին և վերջին նախադասություններից առ այն, որ նվերի կապը 
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լիազորությունների իրականացման հետ որոշվում է ողջամիտ 

ենթադրությամբ, այլ ոչ թե ապացույցի առկայությամբ։ Եթե նման արարքը 

կողմնակի անաչառ, օբյեկտիվ դիտորդի մոտ կթողի միայն այն 

տպավորությունը (ընկալումը), որ նվերը տրվել է հանրային ծառայողի 

լիազորությունների հետ կապված, նշանակում է արարքը հենց այդպես էլ 

պետք է մեկնաբանվի։  

 

«Նվեր» հասկացության սահմանումը բխում է  «Հանրային ծառայության մասին» 

օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ կետից։ Այդուհաներձ, պետք է նկատի ունենալ, որ 2022 

թվականի դեկտեմբերի 29-ին ՀՕ-540-Ն օրենքով 29-րդ հոդվածը ենթարկվել է 

փոփոխության, որում ընդլայնվել է «Նվեր» հասկացությունը և ներառում է նաև 

դրամական միջոցները (կանխիկ, անկանխիկ կամ որևէ այլ ձևով արտահայտված), 

ինչպես նաև կրիպտոարժույթը։  

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ «նվեր» հասկացությունը մեկնաբանվում է լայնորեն 

ու չի սահմանափակվում միայն առարկայով։ Դա ներառում է ցանկացած գույքային 

առավելություն կամ օգուտ, որոնք մաքսային ծառայողը ստանում է կանոնում 

նկարագրված տարբեր գործարքների միջոցով։ 

Օրինակ՝ Պետական մարմնի կապալառու կազմակերպությունը 

գնումների հարցերով պատասխանատու ծառայողին առաջարկում է օգնել 

նրա որդու բուժման ծախսերը հոգալու հարցում։  

Նվեր հասկացության ներքո նկարագրված գործարքների իրավական 

սահմանումները տրված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում։ Այսպես՝ օրենսգրքի 

397-րդ հոդվածը սահմանում է պահանջի զիջում հասկացությունը, 431-րդ հոդվածը՝ 

ներված պահանջը (պարտքը ներելը), 594-րդ հոդվածը՝ գույքի անհատույց 

հանձնումը, 685-րդ հոդվածը՝ գույքի անհատույց օգտագործումը, և այլն։ 

Տե՛ս նաև «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածը և Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովի՝ Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային 

կանոնների  46-րդ կանոնը, որոնցում սահմանված են հանրային ծառայողի կողմից 

նվեր ընդունելու սահմանափակման մասին նույնանման դրույթներ։  

Ուղեցույց 1. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պատրաստել է 

հետևյալ ուղեցույցը ի պաշտոնե նվեր ընդունելու արգելքների 

մասին, որում ամփոփված են Հանրային ծառայության մասին 

օրենքով սահմանված բոլոր կարգավորումները և 

սահմանափակումները  (սեղմեք պատկերը ուղեցույցը 

բացելու համար)։ 
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https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
http://cpcarmenia.am/hy/news/item/2018/04/05/news93/
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Ուղեցույց 2.  նաև «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 9-րդ 

կետի համաձայն, եթե կարող է ողջամտորեն ընկալվել, որ նվերը տրվել է 

ծառայողական կամ պաշտոնեական լիազորությունների հետ կապված, 

ծառայողը պետք է անմիջապես հնգօրյա ժամկետում տեղյակ պահի ՊԵԿ-ի 

բարեվարքության հարցերով կազմակերպչին ու հայցի խորհրդատվական 

կարծիք նրանից, ու եթե վերջինս գտնում է, որ նվերը անթուլյատրելի է, ծառայողը 

պարտավոր է վերադարձնել նվերը կամ վճարի դրան համարժեք հատուցում 

խորհրդատվական կարծիքն ստանալուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում: Եթե 

սահմանված ժամկետում նվերը վերադարձնելը կամ համարժեք հատուցում 

վճարելը հնարավոր չէ, ծառայողը պարտավոր է սահմանված կարգով նվերը 

հանձնել պետությանը։ 

 

Կանոն 32 

Ծառայողը չպետք է տա նվեր այլ հանրային ծառայողի, եթե նման նվերը ողջամտորեն չի 

տրամադրվում հանրային ծառայող չհանդիսացող անձի (սա ներառում է ցանկացած գույքային 

առավելություն, այդ թվում՝ ներված պահանջ, անհատույց կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր 

գնով պահանջի զիջում, անհատույց հանձնված գույք կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով 

վաճառված գույք,  անհատույց կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով մատուցված 

ծառայություն կամ կատարված աշխատանք, արտոնյալ փոխառություն, ուրիշի գույքի 

անհատույց օգտագործում կամ այլ գործողություններ, որոնց հետևանքով անձն ստանում է 

օգուտ կամ առավելություն, որը կարող է ընկալվել որպես հանրային ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման հետ կապ ունեցող)։ Նվերը համարվում է ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման հետ կապ ունեցող ստորև ներկայացված 

հանգամանքներից առնվազն մեկի առկայության դեպքում՝ 

1) Նվիրատուն միանշանակ ասում է կամ, այլապես, իրավիճակի հանգամանքներից ելնելով 

պարզ է, որ նվերը տրամադրվել է, տրամադրվում է կամ տրամադրվելու է որպես մաքսային 

ծառայողի լիազորությունների իրականացման մաս հանդիսացող՝ կատարված 

գործողության գնահատականք, 

2) Նվիրատուի և մաքսային ծառայողի միջև գոյություն չունի որևէ անձնական 

հարաբերություն, որը չի առնչվում մաքսային ծառայության հետ, ինչը կարող էր նվերը 

տալու առիթ լինել,  

3) Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մաքսային ծառայողը որոշում է կայացրել կամ կատարել 

է գործողություն՝ գտնվելով ծառայության մեջ, որն ազդել է նվիրատուի շահերի վրա, կամ 

ակնկալվում է, որ նա կկայացնի նման որոշում կամ կկատարի գործողություն 

կանխատեսելի ժամանակահատվածում։ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
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Պարզաբանում՝ Կանոնը կարգավորում է ծառայողի կողմից նվեր տալու 

սահմանափակումները։ Արարքի հասցեատերը միայն հանրային ծառայողն է։ 

Հետևաբար, եթե նվերը տրվել է հանրային (այդ թվում մաքսային) ծառայող 

չհանդիսացող անձի, կանոնը կիրառելի չէ։  

Ինչպես կանոն 31-ում, սույն կանոնում նույնպես վարքագիծը գնահատվում է 

արարքի օբյեկտիվ հատկանիշի տեսանկյունից՝ անկախ սուբյեկտիվ գործոնից։ 

Ըստ այդմ, որպեսզի արարքը համարվի խախտում, բավարար է հիմնավորելը, որ 

տվյալ նվերը տվյալ հանգամանքում ողջամտորեն չի տրամադրվում  ծառայող 

չհանդիսացող անձի։ Նվերը ծառայողի կողմից այլ ծառայողին պետք է 

տրամադրված լինի բացառապես ծառայողական  լիազորությունների 

իրականացման հետ կապված։  

«Նվեր» հասկացությունը սահմանված է նույնությամբ, ինչպես կանոն 31-ում։ 

Հետևաբար, կանոն 31-ի ուղեցույցները  կիրառելի են սույն կանոնի նկատմամբ։  

Այդուհանդերձ, ի տարբերություն կանոն 31-ի, որում նվերի կապը ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման հետ հաստատվում է ոչ թե փաստացի, այլ 

ենթադրաբար, այն է՝ ողջամիտ անաչառ դիտորդի սուբյեկտիվ ընկալմամբ, 

կանոն 32-ում այդ կապը հաստատվում է կոնկրետ երեք փաստական 

հանգամանքներից առնվազն մեկի առկայությամբ։  

Առաջին փաստական հանգամանքն այն է, որ մաքսային ծառայողը տրամադրել 

է (տրամադրում է կամ տրամադրելու է) նվեր այլ  հանրային ծառայողի  ի նշան 

երախտագիտության կամ շնորհակալության այնպիսի գործողության 

կատարման դիմաց, որն իր լիազորությունների մաս է կազմում։  

Օրինակ՝ Մաքսային բաժանմունքի գլխավոր տեսուչը խնդրել է մաքսային 

տեսուչին իր զարմիկի մեքենայի մաքսային ստուգումը իրականացնել 

որքան հնարավոր է արագ, քանի որ նա շտապում էր որքան հնարավոր է 

շուտ հատել պետական սահմանը։ Տեսուչն ընդառաջել է նրան, ու թեև 

մանրմասնորեն ստուգել է բեռնախցիկը, մեքենայի խցիկը զննել է 

մակերեսորեն՝ ավելորդ ձգձգումից խուսափելու համար։ Հաջորդ օրը 

գլխավոր տեսուչը մեկ շիշ կոնյակ է տվել տեսուչին ի նշան 

երախտագիտության նախորդ օրվա «լավության դիմաց»։      

Երկրորդ փաստական հանգանանքն այն է, որ նվերը տրվում է մի անձի, ում հետ 

նվիրատուն չունի անձնական որևէ հարաբերություն (որը հակառակ դեպքում 

կհամարվեր նվեր տալու առիթ), ու այդ պարագայում նվերի տրամադրումը 

կարող է բացատրվել միայն նրանով, որ նվերը տրվել է ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման հետ կապված  
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Օրինակ՝ Մաքսային ծառայող  Ա․Ն․-ն ՀՀ մի քաղաքացու համար ստեղծել 

է բարենպաստ պայմաններ՝ ապահովելով նրա անարգել մուտքը 

մաքսատուն, իսկ մաքսային գործառնությունների բաժնի ավագ 

մաքսային տեսուչ Մ․Մ-ն  օժանդակել էր այդ քաղաքացուն նրա 

հաճախորդ Ղազախստանի քաղաքացի Ե.Ա.-ին պատկանող 

ավտոմեքենաների մաքսազերծումը անարգել, առանց որևէ խոընդոտի և 

արտահերթ կազմակերպելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ստացվել է 

օպերատիվ տեղեկություն, որ մաքսային ծառայող Մ․Մ-ն  մաքսային 

ծառայող Ա․Ն․-ից  ստացել է չորս հատ անվադող իր նոր գնած մեքենայի 

համար։ Օպերատիվ տվյալի մշակումը ցույց է տվել, որ նվերն ամենայն 

հավանականությամբ ստացվել էր Ղազախստանի քաղաքացի Ե․Ա․-ից։ 

Թեև հնարավոր չի եղել այնուհետև ապացուցել, որ Մ․Մ․-ն նվերը ստացել 

էր Ղազախստանի քաղաքացուն պատկանող մեքենայի մաքսազերծումը 

անարգել, առանց խոչընդոտի և արտահերթ կազմակերպելու դիմաց, 

սակայն այն փաստը, որ մաքսային ծառայող Ա․Ն․-ն տվել էր նվեր 

մաքսային ծառայող Մ․Մ․-ին, այն էլ՝ ոչ ավանդական նվեր, այլ չորս հատ 

անվադողերեր, արդեն իսկ բավարար էր ապացուցելու համար, որ Ա․Ն․-ն 

Մ․Մ-ին տվել էր ոչ թույլատրելի նվեր, քանի որ նման նվեր հանրային 

ծառայողները սովորաբար մեկը մյուսին չեն տալիս՝ բացառությամբ եթե 

նրանց միջև լինեին սերտ ազգակցական, ընտանեկան կապեր, որոնք, 

տվյալ դեպքում, բացակայում էին։ Նման փաստական հիմքերը ինքնին 

բավարար է, որ նվերը համարվի անթույլատրելի և Հանրային 

ծառայության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 9-րդ մասի հիմքով այդ նվերը 

վերադարձվի, կամ վճարվի դրա համարժեք հատուցում կամ նվերը 

հանձնվի պետությանը։  

 

 

Երրորդ փաստական հանգամանքն այն է, որ մաքսային ծառայողը կայացրել է 

որոշում կամ կատարել է գործողություն, որն ազդել է նվիրատուի  շահերի վրա, 

կամ առկա են փաստեր, ըստ որոնց ակնկալվում է, որ կանխատեսելի 

ժամանակահատվածում կայացնելու է նման որոշում կամ կատարելու է նման 

գործողություն։  

Օրինակ՝ «Կարմիր ուղի» մաքսայի հսկողության ընթացակարգի 

շրջանակում  մաքսային տեսուչը կատարել է «X» ներմուծող ըներության 

տրանսպորտային միջոցի բացթողման մասին որոշում՝ կատարելով 

տվյալների մասնակի ստուգում և ապրանքի մասնակի զննում։ Որոշ 



64 
 

ժամանակ անց ստացել է նվեր մաքսային բաժանմունքի պետի կողմից։  X 

ներմուծող ընկերության տնօրենը մաքսային բաժանմունքի պետի  

եղբայրն է։   

Այսպիսով, վերը նշված երեք փաստական հանգամանքներից յուրաքանչյուրի 

առկայությունը ինքնին բավարար է հաստատված համարելու համար, որ 

մաքսային ծառայողը տվել է նվեր այլ մաքսային ն ծառայողի իր 

լիազորությունների իրականացման հետ կապված։ 

Ուղեցույց՝ ներկայացվում է հատված ԱՄՆ կառավարության 

Արդարադատության դեպարտամենտի Էթիկայի հարցերով 

գերատեսչական գրասենյակի կարգավորող փաստաթղթից․  

«Աշխատակիցը պետք է հակված լինի մերժելու նույնիսկ 

թույլատրելի նվերը, եթե համապատասխան փաստերի 

տիրապետող ողջամիտ անձը  կարող է հարցականի տակ դնել 

աշխատակցի  բարեվարքությունը և անաչառությունը նվերի 

ընդունման պարագայում՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները․  

▪ Նվերը շուկայական բարձր գին ունի, 

▪ Նվերն ընդունելու պահը ստեղծում է տպավորություն, որ 

նվիրատուն ցանկանում է պաշտոնեական լիազորությունների 

վրա ազդեցություն ձեռք բերել,  

▪ Նվերը տրվել է մի անձի կողմից, ով ունի շահեր, որոնց վրա 

կարող են էապես բացասական ազդեցություն ունենալ 

ծառայողի կողմից իր պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարումը կամ չկատարումը։  

▪ Նվերի ընդունումը նվիրատուին էապես անհամաչափ 

մատչելիության հնարավորություն կընձեռի»։ 

 

Կանոն 33 

Ծառայողը չպետք է ընդունի նվերներ կամ ոչ նյութական առավելություն, եթե կարող է 

ընկալվել, որ այն ի զորու է ազդել իր լիազորությունների պատշաճ իրականացմանը։ Ոչ 

նյութական առավելություն կարող է լինել, օրինակ, արտոնյալ դիրքը կամ բարիքներից արագ 

օգտվելու հնարավորությունը, ինչի դեպքում դրանց դրամական արժեքն ակնհայտ չէ։ 

Պարզաբանում՝  «Նվեր»  հասկացությունը մեկնաբանվում է նույնությամբ, ինչպես 31 և 

32-րդ կանոններում։ Ի լրումն նվերի, կանոնում նշվում է նաև ոչ նյութական 

առավելության մասին՝ որպես ծառայողի լիազորություների պատշաճ իրականացման 

վրա ազդող հանգամանք։ Ոչ նյութական առավելությունը «նվեր»  հասկացության 

սահմանումից տարանջատված է, ունի ինքնուրույն իմաստ և կարող է Կանոնների 

https://www.justice.gov/jmd/gifts-and-entertainment
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խախտման ինքնուրույն հիմք հանդիսանալ։  Կանոնը սահմանում է ոչ նյութական 

առավելության երկու օրինակ՝ արտոնյալ դիրք և բարիքներից արագ օգտվելու 

հնարավորություն՝ անկախ դրանց դրամական արժեքի ակնհայտ լինելուց։  

Ապացուցման առարկա է ոչ թե նվերի կամ ոչ նյութական առավելության փաստացի 

ազդեցությունը ծառայողի լիազորությունների պատշաճ իրականացման վրա, այլ նման 

ազդեցության առկայության ընկալումը ողջամիտ անաչառ դիտորդի (երրորդ անձի) 

կողմից։ Այլ կերպ ասած, անհրաժեշտ է ապացուցել ոչ թե ազդեցության տեղի ունեցած 

լինելու իրողությունը, այլ՝ դրա հավանականությունը։ Ազդեցության տեղի ունեցած 

լինելու հավանականությունը առավել հեշտ է ապացուցել, քան դրա փաստացի 

իրողությունը։ Բնականաբար, այդ հանգամանքն առավել մեծ զգոնություն է պահանջում 

ծառայողներից վարքագծի տվյալ նորմը չխախտելու համար։  

Տե՛ս նաև Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի՝ Հանրային ծառայողի 

վարքագծի տիպային կանոնների  47-րդ կանոնը, որում սահմանված է ոչ նյութական 

առավելության մասին նույնանման դրույթ։  

 Օրինակ 1.  Հանրային ծառայողն ականատես է լինում, որ իր գործընկերը 

պարբերաբար հաճախորդներից ընդունում է շռայլ նվերներ։ Մի քանի անգամ 

հաճախորդները նույնիսկ նվիրել են թանկարժեք իրեր և գործընկերը 

հպարտորեն դրանք ցույց է տվել հանրային ծառայողին։ Ժամանակ առ 

ժամանակ գործընկերն իր նվերներից որոշներով կիսվում էր ծառայողի հետ, ով 

պատրաստակամորեն ընդունում էր դրանք և գործընկերոջ վարքագծի մասին 

հաղորդում չէր ներկայացնում։ Ծառայողի համար պետք է որ ակնհայտ լիներ որ 

նվերը տրվել է ոչ թե անձնական հարաբերություններից ելնելով, այլ՝ ծառայողի 

լինելու հանգամանքում՝ ամենայն հավանականությամբ նրան նույնպես 

անօրինական գործողությունների մեջ ներքաշելու նպատակով։   

           Օրինակ 2. Նախարարության համակարգչային տեխնիկայի մատակարար 

ընկերությունը, որը նաև իրականացնում է նախարարության համակարգչային 

տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկումը, հանրային ծառայողին առաջարկում 

է տանը օգտագործելու համար համակարգիչ՝ առանց որևէ վարձատրության։ 

Ժամանակի ընթացքում մտերիմ հարաբերություններ են ստեղծվում 

կազմակերպության ղեկավարի ու ծառայողի միջև։ Աշխատանքի հետ կապված 

ծառայողը մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում և ստիպված է լինում որոշ 

ժամանակ էլ տանը աշխատել, որի համար պարբերաբար պետք է լինում 

համակարգիչը։ Ծառայողը դեռ չի կարող սեփական միջոցներով ձեռք բերել 

համակարգիչ, իսկ կապալառու ընկերության ղեկավարն առաջարկում է պահել 

համակարգիչն այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Ծառայողն ընդունում է 

առաջարկը։ Նախարարության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523


66 
 

պայմանագիրը նախատեսված է երկարաձգել առաջիկա երեք ամսվա 

ընթացքում, և ծառայողը հանդիսանում է պայմանագրի մրցույթային 

հանձնաժողովի անդամ, ով ներկայացված հայտերից որոշելու է հաղթողին։ 

Կապալառու կազմակերպությունը նույնպես ներկայացրել է մրցույթային հայտ։ 

Ծառայողը կապալառու ընկերությունից ստացել է ոչ նյութական 

առավելություն՝ համակարգչային տեխնիկա, որը նրան հնարավորություն է 

տվել տանը աշխատել։ Նման վարքագիծը սույն կանոնի խախտում է։ Ի 

հավելումն, համակարգիչն ընդունելու պահին նրա մոտ առաջացել է 

պոտենցիալ կամ թվացյալ շահերի բախում, իսկ մրցույթի պահին՝ իրական 

շահերի բախում, որն էլ կանոն 41-ի խախտում է։     

Ուղեցույց՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի՝ Հանրային 

պաշտոնյաների վարքագծի կանոնակարգի մասին  R (2000) 10 

հանձնարարականի 19-րդ հոդվածում կարող եք գտնել ոչ պատշաճ 

առավելությանը արձագանքելու մի շարք ուղեցույցներ։  

Հոդված 19 – ոչ պատշաճ առաջարկություններին արձագանքելը 

Եթե հանրային պաշտոնյային առաջարկում են ոչ պատշաճ 

առավելություն, նա պետք է ձեռնարկի հետևյալ քայլերը իրեն 

պաշտպանելու համար․  

• մերժել ոչ պատշաճ առավելությունը․ որևէ կարիք չկա ընդունել դա 

որպես ապացույց օգտագործելու համար,  

• փորձել պարզել անձին, ով կատարել է առաջարկությունը,  

• խուսափել նրա հետ երկար հաղորդակցվելուց, սակայն 

առաջարկություն կատարելու պատճառն իմանալը կարող է 

օգտակար ապացույց լինել,  

• եթե նվերը հնարավոր չէ մերժել կամ վերադարձնել ուղարկողին, այն 

պետք է պահել, սակայն ոչ երկար ժամանակ, 

• հնարավորության դեպքում գտեք ք վկաներ, օրինակ, մոտակայքում 

գտնվող ձեր աշխատանքային գործընկերները,  

• որքան հնարավոր է արագ պատրաստեք զեկուցագիր 

առավելություն առաջարկելու փորձ կատարելու մասին․ ցանկալի է 

պաշտոնական գրանցամատյանում,  

• որքան հնարավոր է արագ զեկուցեք առավելություն կատարելու 

փորձի մասին նրա ղեկավարին կամ էլ ուղղակիորեն զեկուցեք 

համապատասխան իրավապահ մարմնի,  

• շարունակեք աշխատել նորմալ կերպով՝ հատկապես այն հարցի 

շուրջ, որի առնչությամբ ոչ պատշաճ առաջարկությունը կատարվել 

է։  

https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit


67 
 

Կանոն 34 

Ծառայողը չպետք է ընդունի որևէ նվեր, որը կարող է ունենալ իրական կամ հնարավոր 

ազդեցություն իր ծառայողական պարտականությունների կատարման օբյեկտիվության վրա, 

կամ տրվել է հարաբերություններ սկսելու, դրանք ամրապնդելու կամ զարգացնելու, որևէ 

գործողություն կատարելու կամ արտոնյալ դիրք ստանալու նպատակով: 

Պարզաբանում` սույն կանոնում նվեր ընդունելու արարքը գնահատվում է այդ 

արարքի օբյեկտիվ հատկանիշի ներքո, որն է՝ ծառայողական 

պարտականությունների օբյեկտիվության վրա նվերի ընդունման ենթադրյալ 

ազդեցությունը։ Ապացուցման առարկան ոչ թե նվերի արդեն ունեցած 

ազդեցությունն է, այլ իրական կամ հնարավոր ազդեցության հավանականությունը։ 

Նման հանգամանքում նվեր ընդունողի կամ նվիրատուի սուբյեկտիվ ընկալումները 

էական չեն, թեև տույժի տեսակը որոշելիս անհրաժեշտ է, ելնելով համաչափության 

սկզբունքից, հաշվի առնել այդ հանգամանը։  

Նվեր ընդունելու  արարքը գնահատվում է նաև նվիրատուի կոնկրետ 

նպատակներով, որոնք սահմանված են կանոնում։ Դրանք են հարաբերություններ 

սկսելու, ամրապնդելու կամ զարգացնելու, որևէ գործողություն կատարելուն կամ 

արտոնյալ դիրք ստանալուն ուղղված նպատակները։ Ապացուցման առարկան 

նվիրատուի՝ նշված նպատակներից որևէ մեկի առկայությունն է։ Այս պարագայում 

նվեր ընդունողի սուբյեկտիվ ընկալումը կամ մտադրությունը (օրինակ՝ որ նա չի 

ընկալել, որ նվերը տրվում էր նշված նպատակներից որևէ մեկով) էական 

նշանակություն չունեն։  

Օրինակ՝ կանոն 33-ի առաջին օրինակում հանրային ծառայողը իր 

գործընկերոջից պարբերաբար ընդունել է նվերներ՝ իմանալով, որ դրանք 

անթույլտրելի նվերներ էին և նույնիսկ պարունակում էին կոռուպցիոն ռիսկեր։ 

Սույն կանոնի իմաստով կարևոր է պարզելը, թե ինչ նպատակով էին նվերները 

տրվել։ Դատելով հանգամանքներից, նվերը տրվել էր այդ ծառայողին 

անօրինական հարաբերությունների մեջ ներքաշելու ու այդ նպատակով 

հարաբերություններ սկսելու ու ամրապնդելու համար։     

Ուղեցույց` Գլոբալ հակակոռուպցիոն ուղեցույցի հետևյալ սկզբունքներով 

կարող եք ստուգել նվիրատուի և նվեր ընդունող դիտավորության 

համատեղելիությունը բարեվարքության նորմերին։  

▪ Բարեխիղճ նվեր․ որը տրվում է պատշաճ նպատակով․ նվերը կամ 

հյուրասիրությունը արվում է ի նշան երախտագիտության, իսկ եթե 

ճանապարհածախսի փոխհատուցում է՝ իրական գործնական 

նպատակով։   

https://www.antibriberyguidance.org/sites/default/files/9.%20Gifts%20%26%20Hospitality%20-%20Anti-Bribery%20Guidance.pdf
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▪ Ոչ մի պարտականություն․ նվերը կամ հյուրասիրությունը չի 

ստեղծում որևէ պարտավորություն կամ սպասելիք ստացողի վրա։  

▪ Ոչ մի ոչ պատշաճ ազդեցություն․ չի դիտարկվի, որ կատարված 

ծախսը նպատակ ուներ կամ կարող էր ոչ պատշաճ ազդեցություն 

գործել որևէ առևտրային գործարքի կամ հանրային 

քաղաքականության կիրառման վրա։    

▪ Կատարվել է բաց կերպով․ չի կատարվի գաղտնի կերպով և առանց 

փաստաթղթավորման․ հակառակ դեպքում նպատակը դրվում է 

հարցականի տակ։  

▪ Օրինականություն․ համապատասխան օրենքներով սահմանված 

կարգով։ 

▪ Համապատասխանում է շահագրգիռ կողմերի ընկալումներին․ 

շահագրգիռ կողմերը բացասական վերաբերմունք չեն ցուցաբերի 

տվյալ գործողության նկատմամբ՝ դրա մասին իմանալու դեպքում։ 

▪ Համաչափություն․ կատարված ծախսի արժեքը և բնույթը 

անհամաչափ չէ իրադարձությանը։ 

▪ Համապատասխանում է ստացող կազմակերպության  կանոններին․ 

նվերը, հյուրասիրությունը կամ ծախսերի հատուցումը 

համապատասխանում է ստացող կազմակերպության վարքագծի 

կանոններին կամ նորմերին։  

▪ Ոչ հաճախ․ նվերներ կամ հյուրասիրություն տալը կամ ստանալը 

հաճախ չի կատարվում տվողի և ընդունողի միջև։  

▪ Փաստաթղթավորված․ ծախսերն ամբողջությամբ 

փաստաթղթավորվելու են, այդ թվում՝ նպատակը, հաստատումները 

և արժեքը։ 

▪ Վերահսկողություն․ նվերները, հյուրասիրությունների ծախսերը և 

դրանք կարգավորող ընթացակարգերը և քաղաքականությունը 

վերահսկվում են ղեկավարության կողմից՝ տնօրենների կամ 

սեփականատերերի խորհրդին ներկայացվող  պարբերական 

զեկույցներով․ 

Կանոն 35 

Նվերների ընդունումը պետք է  հստակ թույլատրելի լինի միայն այն դեպքում, եթե դրանք՝  

1) ունեն նվազագույն կամ սիմվոլիկ արժեք (մինչև 60 հազար դրամ),  

2) գտնվում են քաղաքավարության, հյուրընկալության կամ արարողակարգի սովորական 

չափանիշների մեջ,  

3) չեն վտանգում մաքսային ծառայողի կամ մաքսային մարմնի բարեվարքությունը։  

Պարզաբանում` Կանոնը սահմանում է թույլատրելի նվեր հասկացությունը և դրա  

շրջանակը։ Թույլատրելի է նվերը, որի արժեքը չի գերազանցում 60,000 ՀՀ դրամը և 
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որի ընդունումը չի խախտում կանոնում նշված մյուս երկու  պայմանները միասին 

վերցրած, ինչպես նաև, եթե նվերներն ընդունվել են 31, 33 և 34-րդ կանոնների 

պայմանների համաձայն։ Այս վերջին պայմանը բխում է սույն կանոնի 3-րդ կետի 

բովանդակությունից։ Այսինքն, նույնիսկ եթե նվերի արժեքը չի գերազանցում 60,000 

դրամը և գտնվում է քաղաքավարության, հյուրընկալության կամ արարողակարգի 

սովորական չափանիշների մեջ, սակայն դրա ընդունումը չի համապատասխանում 

31, 33 և 34 կանոններով սահմանված պայմաններից մեկին, նվերը վտանգում է 

մաքսային ծառայողի կամ մաքսային մարմնի բարեվարքությունը։     

 Օրինակ 1.  Մաքսային ծառայողը ընդունել է նվեր, որի արժեքը 40,000 ՀՀ 

դրամ է, սակայն նվերը կարող է ընկալվել ծառայողի լիազորությունների 

իրականացման հետ կապ ունեցող`կանոն 31-ի կետ 3-ի իմաստով, 

հետևաբար, նվերի ընդունումով վտանգվել է մաքսային ծառայողի և 

մաքսային մարմնի բարեվարքությունը՝կանոն 35-ի 3-րդ ենթակետի հիմքով)։   

Օրինակ 2. Մաքսային ծառայողը ընդունել է նվեր, որի արժեքը 10,000 դրամ 

է, սակայն նվերի վրա պատկերված են վուլգար արտահայտություններ ու 

գռեհիկ պատկերներ, որոնք հակասում են հասարակական բարոյական 

նորմերին և, որպես այդպիսին, հակասում են նաև քաղաքավարության 

չափանիշներին՝ կանոն 31-ի կետ 2-ի հիմքով։ 

Նվերի արժեքի գնահատման հիմքը դրա ողջամիտ շուկայական գինն է, որը 

«հնարավոր է գնահատել բաց աղբյուրների միջոցով» (Օրենք, հոդված 29, մաս 7)։ Այս 

դրույթից բխում է կանխավարկած, որ եթե մաքսային ծառայողը ընդունել է նվերը, 

նշանակում է գիտակցել է, որ դրա շուկայական գինը 60,000 դրամից ցածր է, որի 

պայմանում այլև անիմաստ կլինի ծառայողի կողմից հետագայում պնդելը, որը 

նվերն ընդունելիս չգիտեր, որ դրա շուկայական գինը գերազանցել է սահմանված 

առավելագույն չափը։ Միևնույն ժամանակ, օբյեկտիվորեն կարող են լինել այնպիսի 

հանգամանքներ, որոնց պարագայում ծառայողի համար հնարավոր չլինի մինչև 

նվերի ընդունելը իմանալ նվերի շուկայական կամ մոտավոր գինը։ Այդուհանդերձ, 

Էական է ոչ թե նվերի շուկայական գինը իմանալու կամ չիմանալու հանգամանքը, 

այլ որ դրա արժեքը գերազանցել է սահմանված չափը և որ նվերը չի գտնվել 

քաղաքավարության, հյուրընկալության կամ արարողակարգի սովորական 

չափանիշների մեջ կամ նվերի ընդունումը վտանգել է մաքսային ծառայողի կամ 

մաքսային մարմնի բարեվարքությունը։ 

Օրինակ 3 ծառայողը ստացել է նվեր` oծանելիք, որի արժեքը 90,000 դրամ 

է։ Իր բացատրության մեջ նշել է, որ չգիտեր ու չէր կարող իմանալ, որ նվերն 

արժեր այդքան, քանի որ նվերը ստացել էր կապալառու ընկերության 

ներկայացուցչի կողմից Նոր Տարվա կապակցությամբ կազմակերպված 
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պաշտոնական միջոցառման ժամանակ և այդ պահին քաղաքավարի չէր 

լինի իր կողմից նվերի գնի կամ իրական արժեքի մասին հարց տալը։ 

Միևնույն ժամանակ նշել է, որ նվերը  տրվել է ոչ միայն իրեն, այլ նաև այլ 

հյուրերի, որ նվերը քաղաքավարության, հյուրընկալության և 

արարողակարգի սովորական չափանիշների մեջ էր և չէր կարող վտանգել 

իր՝ մաքսային ծառայողի բարեվարքությունը, քանի որ ինքը 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չէր գտնվում կապալառու 

ընկերության և նրա ներկայացուցչի հետ։   

Մաքսային ծառայողի պնդումը, որ չէր իմացել նվերի արժեքի մասին, որ 

նվերների տրվել էին նաև այլ ծառայողների և որ ինքը չէր գտնվում 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ կապալառու ընկերության 

հետ, Էական հանգամանքներ չէին կանոն 35-ի համար։ Էական 

հանգամանք էր, որ նվերը տրվել էր ծառայողի լիազորությունների հետ 

կապված, քանի որ որևէ այլ, անձնական դրդապատճառ չէր կարող 

ունենալ կապալառու ընկերության ներկայացուցիչը նվերը տալու համար։  

Հետևաբար,  նվերի ընդունումով խախտվել է մաքսային ծառայողի 

բարեվարքությունը՝ կանոն 35-ի 3-րդ ենթակետի հիմքով։    

 

 

Կանոն 36 

Եթե որևէ իրավիճակում անհնար է հրաժարվել նվերներից, որոնք չեն համապատասխանում 

վերոնշյալ պահանջներին, ապա ծառայողը պարտավոր է այդ մասին գրավոր զեկուցել իր 

անմիջական ղեկավարին հետագա վարքագծի մասով ցուցում ստանալու նպատակով։ 

Անմիջական ղեկավարը գրավոր տեղեկացնում է ծառայողին նվերը, հյուրասիրությունը կամ 

այլ առավելության տրամադրման մերժման անհրաժեշտության կամ մաքսային մարմնում 

գերատեսչական պահպանման ենթակա լինելու, որպես բարեգործություն օգտագործվելու 

կամ ծառայողի կողմից տնօրինվելու հնարավորության մասին։  

Պարզաբանում` Կարող են ծագել իրավիճակներ, երբ նվերից հրաժարվելն 

օբյեկտիվորեն անհնար է, հատկապես, երբ նվերը ոչ թե առարկա է,  այլ ծառայություն 

կամ հյուրասիրություն։ Նման իրավիճակներ ծագում են, օրինակ, գործնական 

ուղևորությունների ընթացքում հյուրընկալող կողմի հյուրասիրության արդյունքում։ 

Մինչդեռ, հյուրասիրությունը 31-րդ կանոնի իմաստով նվեր է, քանի որ համարվում է 

գործողություն, որի արդյունքում  ծառայողը ստանում է օգուտ կամ առավելություն։  

Սույն կանոնը կարգավորում է այնպիսի իրավիճակ, երբ ծառայողն ընդունել է նվերը, 

որից հետո  զեկուցել է այդ մասին իր անմիջական ղեկավարին իր հետագա քայլերի 
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անհրաժեշտության մասին։ Այս համատեքստում նվերի ընդունելը չի կարող 

պատասխանատվության հիմք հանդիսանալ։ Այսպիսով, սույն կանոնը կարգավորում է 

ծառայողի վարքագիծը նվերն ընդունելուց հետո, որպեսզի ծառայողի կողմից վարքագծի 

հետագա խախտում տեղի չունենա ու չվնասի մաքսային ծառայության նկատմամբ 

հանրային վստահությունը։  

Օրինակ՝ Մաքսային ծառայողն իր ընտանիքի հետ ընթրում է քաղաքի բանուկ 

միջավայրում գտնվող մի ռեստորանում։ Հարևան սեղանին նկատում է «Կարգո 

Էմ» ընկերության տնօրենին, ով պատրաստվում էր դուրս գալ ռեստորանից։ Մեկ 

օր առաջ նա մաքսազերծել էր ընկերության ներկրած շինարարական բեռները։ 

Ընկերությունը պարբերաբար իրականացնում էր բեռների փոխադրումներ։ 

Ծառայողը նրան բարևում է ու շարունակում է ընթրիքը։ Ընթրիքն ավարտելուց 

հետո մատուցողին խնդրում է ներկայացնել հաշիվը, սակայն մատուցողն ասում 

է, որ հարևան սեղանին նստած պարոնը վճարել է նրա հաշիվը՝ որպես 

հյուրասիրություն, որը կազմել է 8,000 դրամ։  

Հարց․ արդյոք ծառայողը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել իր 

ղեկավարին։  

Պատասխան․ այո, պարտավոր է տեղեկացնել։ Հյուրասիրությունը 31-րդ 

կանոնի իմաստով նվեր է, քանի որ համարվում է գործողություն, որի 

արդյունքում  ծառայողը ստացել է գույքային օգուտ կամ գույքային 

առավելություն։ Օբյեկտիվ անաչառ դիտորդի տեսանկյունից այդ 

հյուրասիրությունը կարող է ընկալվել որպես ծառայողի 

լիազորությունների հետ կապ ունեցող, հետևաբար, նվերը ստացվել է 31-

րդ կանոնի խախտմամբ։ Այդուհանդերձ, ծառայողը չէր կարող նախօրոք 

հրաժարվել նվերից կամ այդ մասին տեղյակ պահել իր ղեկավարին, քանի 

որ նվերը տրվել է առանց իր գիտության։ Նման հանգամանքում ծառայողը, 

անկախ նվերի արժեքից, պարտավոր է նվերն ընդունելուց հետո այդ 

մասին տեղյակ պահել իր ղեկավարին, ու այդ դեպքում չի ծագի 

պատասխանատվության որևէ հիմք։ 

 Ուղեցույց․ Հանրային ծառայության մասին օրենքի29-րդ հոդվածի 5-

րդ մասի հիմքով «հյուրասիրություն» է համարվում այն նվերը, որն 

առաջարկվել, տրվել կամ ստացվել է պաշտոնական 

հարաբերություններ սկսելու, դրանք ամրապնդելու կամ 

զարգացնելու նպատակով: Այն ընդգրկում է, բայց չի 

սահմանափակվում ընդունելության, ժամանցային, սոցիալական 

կամ սպորտային միջոցառումների հրավերներով և 

առաջարկներով: 
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Կանոն 37 

Այն դեպքում, երբ ստացվել են թանկարժեք (60,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը 

գերազանցող) նվերներ, (օրինակ, օտարերկրյա պետական մարմինների կողմից մշակութային 

կամ արարողակարգային նկատառումներով), ապա տվյալ նվերը պետք է հանձնվի մաքսային 

մարմնին և ներառվի մարմնի հաշվեկշռում։  

Պարզաբանում` Կանոն 37-ի նպատակն է սահմանելը, որ 60,000 դրամը գերազանցող 

արժողությամբ նվերը թանկարժեք նվեր է և եթե դա թույլատրելի թանկարժեք նվեր է, 

բոլոր դեպքերում պետք է հանձնել ՀՀ մաքսային ծառայությանը և գրանցել 

համապատասխան գրանցամատյանում։  Կանոն 37-ը պետք է կարդալ Հանրային 

ծառայության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 6-րդ մասի ընդհանուր համատեքստում, 

ըստ որի եթե նվերի արժեքը գերազանցում է 60,000 դրանը այն համարվում է 

պետական կամ համայնքային սեփականություն: Այսպիսով, թույլատրելի 

թանկարժեք նվերներն են, որոնք ընդունվել են 31, 33, 34 և 35-րդ կանոնների 

պայմանների պահպանմամբ, սակայն նրանց արժեքը գերազանցել է 60,000 ՀՀ դրամը։ 

Այս կանոնից որևէ բացառություն չի սահմանվում։  

Օրինակ 1. կանոն 35-ի օրինակ 3-ում նկարագրված իրավիճակում 

ծառայողը ստացած նվերը՝ 90,000 դրամ արժողության օծանելիքը պետք է 

հանձնի մաքսային ծառաթյունը՝ անկախ նրանից, թե այդ նվերը ստացվել 

է 31, 33, 34 և 35-րդ կանոնների պայմանների խախտումով, կամ թե նվերը 

խախտում է ծառայողի կամ մաքսային ծառայության բարեվարքությունը, 

թե՝ ոչ։  

Օրինակ 2.  Հանրային ծառայողի զավակի հարսանիքին ստացվել են բազմաթիվ թանկարժեք 

նվերներ հարազատներից, ընկերներից, գործընկերներից, այլ հրավիրված պաշտոնյաներից։ 

Հանրային ծառայության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն՝ զավակը 

հանրային ծառայողի հետ փոխկապակցված անձ է։ Հետևաբար, գործում են նույն հոդվածի 2-

րդ և 10-րդ մասերի կարգավորումները։ 2-րդ մասի համաձայն՝ հանրային ծառայողը 

պարտավոր էր միջոցներ ձեռնարկել, որ իր հետ փոխկապակցված անձինք չընդունեին 

նվերներ հարսանիքի ժամանակ, որոնք կարող էին կապված լինել իր լիազորությունների 

հետ։ Այդուհանդերձ, եթե դա հնարավոր չի եղել կատարել հարսանեական արարողության 

ժամանակ, 9-րդ մասի համաձայն հանրային ծառայողը պարտավոր է նվերները ստանալուց 

հետո ոչ ուշ քան 5-օրյա ժամկետում տեղյակ պահել իր գերատեսչության, տվյալ դեպքում՝ 

ՊԵԿ-ի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչին այն մասին, որ հարսանեական 

արարողության ժամանակ իր հետ փոխկապակցված անձը ստացել է թանկարժեք նվերներ 

ենթադրաբար՝ իր լիազորությունների հետ կապված։ Բարեվարքության հարցերով 

կազմակերպիչը պարտավոր է 10-օրյա ժամկետում տրամադրել կարծիք նվերների 
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թույլատրելի կամ անթույլատրելի (արգելված) լինելու մասին։ Եթե տրամադրվում է կարծիք 

նվերների անթույլատրելի լինելու մասին, հանրային ծառայողը պարտավոր է 10-օրյա 

ժամկետում այդ նվերները վերադարձնել կամ վճարել դրանց համարժեք հատուցում։ Կանոն 

38 

Բոլոր դեպքերում և անկախ ստացված նվերի արժեքից, ծառայողը պետք է գրավոր տեղեկացնի 

ստացած նվերի մասին իր անմիջական ղեկավարին և տվյալ ապրանքը պետք է գրանցվի 

հատուկ այդ նպատակով վարվող գրանցամատյանում։ Գրանցամատյանում պետք է նշվի նվեր 

ստացած ծառայողի և նվիրատուի տվյալները, ապրանքների նկարագրությունն ու դրանց 

մոտավոր արժեքը։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 38-ը կարգավորում է նվերների մասին վերադասին 

տեղեկացնելու և նվերների՝ համապատասխան ռեեստրոււմ գրանցման հիմքերը և 

ընթացակարգը։ Բոլոր նվերներ մասին, անկախ դրանց արժեքից և դրանց թույլատրելի 

կամ անթույլատրելի լինելու հանգամանքից, անհրաժեշտ է տեղեկացնել անմիջական 

ղեկավարին։ Ինչ վերաբերում է գրանցմանը, միայն թույլատրելի և 40,000 դրամը 

չգերազանցող արժողությամբ նվերները ենթակա չեն հաշվառման՝ բացառությամբ, 

եթե նույն նույն աղբյուրից վեց ամսվա ընթացքում պարբերաբար ստացվել են հինգ և 

ավելի անգամ նվերներ՝ ըստ Հանրային ծառայության մասին օրենքի 30-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի։ Հաշվառման ենթակա չեն նաև օտարերկրյա պետությունների, 

միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ անձանց կողմից հրապարակային 

կարգով տրվող արարողակարգային նվերները։  

Օրինակ՝  կանոն 31-ի և կանոն 35-ի բոլոր օրինակներում ստացված նվերների 

մասին պետք է տեղեկացնել վերադասին։ Իսկ նվերների գրանցամատյանում 

կարիք չկա գրանցել միայն թույատրելի և 40,000 դրամ արժողությունը 

չգերազանցող նվերները։ ։   

Ուղեցույց՝ Նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման, Ռեեստրի 

վարման կարգերը, Ռեեստրում լրացման և հրապարակման ենթակա 

տվյալների ցանկը, ներկայացված տվյալներում փոփոխությունների 

կատարման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման 

դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը, ինչպես 

նաև խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման մեթոդական ուղեցույցը 

սահմանում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ 

 

Կանոն 39 

Չի թույլատրվում  ծառայողների պաշտոնական գործուղումների անվճար տրանսպորտային 

փոխադրման տեղեր կամ ծառայողներին առաջարկվող զիջումներ և զեղճեր տրամադրելու 
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բանակցություններ վարել այնպիսի ընկերությունների հետ, որոնց մասով ծառայողներն 

իրականացնում են օրենքից բխող իրենց լիազորությունները։  

Պարզաբանում` Նկարագրված իրավիճակները վերաբերում են նաև շահերի 

բախմանը։ Այդուհանդերձ, նկատի ունենալով, որ նման բանակցություններ վարելը 

կարող է հանգեցնել այնպիսի օգուտի կամ առավելության, որը, անկախ 

իրողությունից, կարող է ընկալվել որպես մաքսային ծառայողի լիազորությունների 

հետ կապ ունեցող («նվեր» հասկացության սահմանումը կանոն 31-ում), 

նպատակահարմար է համարվել սույն կանոնը սահմանել նվերների ընդունման 

սահմանափակումների մասում։ 

 Օրինակ՝  «X» ընկերությունը զբաղվում է տրանսպորտային 

փոխադրումներում և  բեռնափոխադրումներով։ Տրանսպորտային 

փոխադրումները ընդրգկում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսին են 

պետական ու մասնավոր կազմակերպություններին փոխադրամիջոցներ 

տրամադրելը, տոմսերի ամրագրում ու վաճառք իրականացնելը, 

տրանսպորտային ապահովագրումներ կատարելը։ Պետական իրավասու 

մարմինը բանակցում է X ընկերության հետ հանրային ծառայողների 

գործուղումների համար տրանսպորտային ծառայությունների  զեղչային 

փաթեթ գնելու համար։ Սակայն բանակցությունների ընթացքում տեղեկանում 

են, որ X ընկերությունը զբաղվում է նաև բեռնափոխադրումներով ու այդ 

առումով կոնկրետ մաքսային ծառայողների համար X ընկերության 

ծառայություններից օգտվելը կարող է ստեղծել շահերի բախման 

իրավիճակներ։   

 

Կանոն 40 

Այն դեպքում երբ անձն ինքնուրույն չի կարողանում որոշել արդյոք ստացված առավելությունը 

նվեր է համարվում օրենքի իմաստով, թե ոչ, կամ թույլատրելի է, թե ոչ, պետք է դիմի Պետական 

եկամուտների կոմիտեի բարեվարքության հարցերով պատասխանատուին՝ հետագա 

վարքագծի մասով ուղղորդում ստանալու նպատակով։ 

Պարզաբանում` Հանրային ծառայության մասին օրենքով սահմանվում է 

բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի հանրային ծառայության պաշտոն 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմի 

կառավարման ստորաբաժանումներում  (հոդված 46): Բարեվարքության հարցերով 

կազմակերպչի լիազորությունների մեջ է մտնում, ի թիվս այլնի, հանրային 

ծառայողներին վարքագծի կանոնների, անհամատեղելիության վերաբերյալ 

մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը։ Նույնը նախատեսված է նաև 
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ԿԿՀ-ի հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոններով, որի 13-րդ 

կանոնով նախատեսվում է, որ  Հանրային ծառայողը կարող է Կանոնների դրսևորման 

առնչությամբ մասնագիտական խորհրդատվության համար դիմել հանրային 

իշխանության տվյալ մարմնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչին։ 

Ելնելով վերը նշվածից, ՊԵԿ-ի կառույցում նախատեսված է բարեվարքության 

հարցերով պատասխանատուի պաշտոն։ Յուրաքանչյուր ծառայող Կանոնների բոլոր 

դրույթների վերաբերյալ մասնագիտական խորհրատվություն ստանալու համար 

կարող է դիմել բարեվարքության հարցերով պատասխանատուին։  

Ուղեցույց` ՊԵԿ-ում նախատեսվում է ունենալ բարեվարքության հարցերով 

պատասխանատու, ում մաքսային ծառայողները կարող են դիմել Կանոնների 

նորմերի մեկնաբանման բարեվարքության այլ հարցերի շուրջի  

պարզաբանումներ ստանալու համար։  

Ինչպես նշվել է կանոն 31-ի ներքո,  Հանրային ծառայության մասին օրենքի 29-րդ 

հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն, եթե ծառայողը ակնկալում է, որ նվերը տրվել է 

ծառայողական կամ պաշտոնեական լիազորությունների հետ կապված, նա 

պետք է հնգօրյա ժամկետում դիմի ՊԵԿ-ի բարեվարքության հարցերով 

կազմակերպչին խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար, ու եթե վերջինս 

գտնի, որ նվերն անթուլյատրելի է, ծառայողը պարտավոր է վերադարձնել նվերը 

կամ վճարի դրան համարժեք հատուցում։  

 

 

Բաժին 5.  Շահերի բախում 

• Կանոններ 40-58 

 

Նախաբան․ Շահերի բախումից խուսափելն ու դրա ճիշտ կառավարումը ճիշտ վարքագծի 

անկյունաքարն են: Չլուծված շահերի բախումները նվազեցնում են հանրային ծառայության 

նկատմամբ վստահությունը և հաճախ վերածվում են պաշտոնի չարաշահման ու կոռուպցիայի 

դեպքերի: Ծառայողը պարտավոր է ցուցաբերել զգոնություն և խուսափել այնպիսի 

իրավիճակներից, երբ անձնական շահերն ազդում են իր լիազորությունների պատշաճ 

կատարման վրա, նախատեսված կարգով իր վերադասին կամ անմիջական ղեկավարին կամ 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին` Հանրային ծառայության մասին օրենքով 

նախատեսված կարգով ներկայացնի շահերի բախման մասին հայտարարագիր, կատարի 

Հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված դրույթների և վերաբերելի մյուս 

իրավական ակտերի պահանջները, երբ ստեղծել են կամ հավանական է, որ կստեղծվեն 

շահերի բախման իրավիճակներ։  

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
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————————————————————— 

Կանոն 41 

Շահերի բախումն իրավիճակ է, երբ պաշտոն զբաղեցնող անձն իր լիազորություններն 

իրականացնելիս կատարում է գործողություն կամ ընդունում որոշում, որը ողջամտորեն 

կարող է մեկնաբանվել որպես իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի անձնական շահերով 

առաջնորդվել։ Եթե ծառայողի կողմից կամ իր մասնակցությամբ իր լիազորությունների 

շրջանակում գործողության կատարումը կամ որոշման ընդունումը կարող է հանգեցնել 

շահերի բախման, ապա ծառայողը պարտավոր է իր անմիջական ղեկավարին ներկայացնել 

գրավոր հայտարարություն շահերի բախմանը վերաբերող հանգամանքների մասին, որը 

ենթակա է քննարկման անհապաղ։ Նախքան անմիջական ղեկավարի գրավոր 

համաձայնությունն ստանալը անձը պետք է ձեռնպահ մնա հարցի վերաբերյալ գործողություն 

կատարելուց կամ որոշում կայացնելուց։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 41-ի բովանդակությունը կարելի է բաժանել երկու մասերի։ 

Առաջին պարբերությամբ ներկայացված է շահերի բախման իրավական սահմանումը, 

իսկ երկրորդ պարբերությամբ ներկայացված է շահերի բախմանը արձագանքելու 

ընթացակարգային կարգը։    

Շահերի բախումը իրավիճակ է, երբ ծառայողը իր լիազորություններն իրականացնելիս 

առաջնորդվում է ոչ թե ծառայողական, այլ իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի 

անձնական շահերով, քանի որ ունի մասնավոր կարգավիճակից բխող շահեր։  

Շահեր բախման իրավիճակը պետք է լինի իրական կամ պոտենցիալ։ Դա բխում է նաև 

Հանրային ծառայության մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթից (մասնավոր 

շահերն ազդում են կամ կարող են ազդել): Տեսականորեն, շահերի բախումը լինում է նաև 

թվացյալ (երբ շահերի բախում առկա չէ,  ներկա իրավիճակն էլ չի կարղ պոտենցիալ 

շահերի բախման իրավիճակի հանգեցնել, բայց օբյեկտիվ դիտորդին կարող է թվալ, որ 

շահերի բախումը կամ դրա հնարավորությունն առկա է):  

Շահերի բախման իրավիճակը գնահատվում է ողջամիտ օբյեկտիվ դիտորդի (անաչառ 

երրորդ անձ) տեսանկյունից (ողջամտորեն կարող է մեկնաբանվել)։ Այսպիսով, կանոնը 

կառուցված է օբյեկտիվ, այլ ոչ թե սուբյեկտիվ պատասխանատվության հենքի վրա։ 

Նման հանգամանքում ծառայողի սուբյեկտիվ ընկալումը կամ դիտավորության 

առկայությունը կամ բացակայությունը էական հանգամանք չէ, սակայն անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել տույժի համաչափության հարցը լուծելիս։  

Ինչ վերաբերում է ընթացակարգային պահանջին, դրույթը սահմանում է, որ մինչև 

շահերի բախմանը հանգեցնող գործողության կատարումը կամ որոշման ընդունումը 

ծառայողը պարտավոր է իր անմիջական ղեկավարին ներկայացնել գրավոր 

հայտարարություն շահերի բախմանը վերաբերող հանգամանքների մասին։ Նման 
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հաղորդում չներկայացնելը, անկախ արդյունքից, ինքնուրույն խախտում է։ Ծառայողի 

ներկայացրած հաղորդումը ենթակա է քննարկման անհապաղ, որի արդյունքում 

ծառայողը գրավոր տեղեկացվում է որոշման մասին, իսկ մինչ այդ ծառայողը 

պարտավոր է ձեռնպահ մնալ որևէ գործողություն կատարելուց կամ որևէ որոշում 

ընդունելուց։  

Օրինակ 1. Հանրային ծառայողն իրականացնում է այն ձեռնարկության 

տեսչական ստուգում, որի ղեկավարը հանրային ծառայողի նկատմամբ 

քաղաքացիական հայց է ներկայացրել դատարան։  

Օրինակ 2.  Մերձավոր ազգակցությումբ կապված հանրային ծառայողները 

աշխատում են համատեղ և նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց 

նկատմամբ անմիջական ենթակայության և վերահսկողության հետ։  

Օրինակ 3. Թափուր հաստիքի մրցույթի հարցազրույցի փուլի ժամանակ 

պետական կառույցի ղեկավարը հնչեցրել է արտահայտություն, համաձայն որի՝ 

քանի դեռ վերջինս զբաղեցում է իր պաշտոնը, թեկնածուն չի կարող աշխատել 

նույն մարմնում: 

Օրինակ 4. Պետական քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձի եղբայրը 

ներգրավվել է պետական գնումների գործընթացներում։ Քաղաքական 

պաշտոնի ստանձնումից հետո վերջինիս եղբոր ղեկավարած ընկերությունները 

մասնակցել են պետական քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձի 

աշխատավայր հանդիսացող պետական մարմնի կողմից պատվիրված գնման 

գործընթացներին, ճանաչվել են հաղթող և հանդիսացել են մատակարար։   

 Ուղեցույց՝  

«Շահերի բախում» հասկացության իրավական բովանդակությունը 

առավել մանրամասնորեն ներկայացված է Օրենքի 33-րդ հոդվածում։ 

Հաշվի առնելով, որ Կանոնների 4-րդ կանոնի համաձայն՝ 

Կանոններով սահմանված վարքագծի կանոնները լրացնում ու 

պարզաբանում են Օրենքով ամրագրված վարքագծի սկզբունքները, 

Օրենքի 33-րդ հոդվածի սահմանումները ու դրանց 

մեկնաբանությունները կարող են օգտագործվել Կանոններում 

«շահերի բախում» հասկացության մեկնաբանության համար։  

 

Կանոն 42 

Շահերի բախման դեպքում ծառայողը պետք է զերծ մնա իր պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարումից։  

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
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Պարզաբանում՝ Կանոն 42-ը հստակորեն արգելում է ծառայողին կատարել իր 

պաշտոնեական պարտականությունները շահերի բախման իրավիճակի առկայության 

պարագայում։ Կանոնի բովանդակությունից բխում է, որ ծառայողը պարտավոր է 

դրսևորել նման վարքագիծ ոչ միայն ղեկավարի կողմից գրավոր որոշումը ստանալու 

արդյունքում, ինչպես սահմանված է կանոն 41-ում, այլ նաև այն դեպքում, երբ 

ինքնուրույն է հանգում եզրահանգման, որ հայտնվել է շահերի բախման իրավիճակում։  

Օրինակ՝ կանոն 41-ում նշված բոլոր չորս օրինակներում հանրային 

ծառայողները պետք է կասեցնեն իրենց այն պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարումը, որոնց առումով նրանք գտնում են, որ 

ունեն շահերի բախման իրավիճակում։ Ծառայողները պարտավոր են դա անել 

այն պահից, երբ իր անմիջական ղեկավարներին ներկայացնում են, կանոն 41-

ի կարգով, գրավոր հայտարարություն շահերի բախմանը վերաբերող 

հանգամանքների մասին, ու եթե այդ կանոնում նշվում է տվյալ հարցի 

վերաբերյալ վերաբերյալ գործողություն կատարելուց կամ որոշում 

կայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին, սույն կանոնում նշվում է 

պաշտոնեական պարտականությունների զերծ մնալու պարտականության 

մասին   

Ուղեցույց՝ Հանրային ծառայության մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետի համաձայն, ծառայողը պետք է ձեռնպահ մնա շահերի բախման 

իրավիճակում գործողություն (անգործություն) կատարելուց կամ 

որոշում ընդունելուց, այդ թվում՝ որոշման կայացմանն ուղղված 

նախապատրաստական աշխատանքներին (փաստաթղթերի 

նախագծերի կազմում, քննարկումների կազմակերպում, որոշման վրա 

ազդեցություն ունեցող հանձնախմբերի ձևավորում և այլն) 

մասնակցելուց կամ այլ կերպ որոշման կայացման գործընթացին 

մասնակցելուց: 

 

Կանոն 43 

Այն դեպքում, երբ անձն ինքնուրույն չի կարողանում որոշել արդյոք առկա է շահերի բախման 

իրավիճակ, պետք է դիմի ՊԵԿ բարեվարքության հարցերով պատասխանատուին՝ հետագա 

վարքագծի մասով ուղղորդում ստանալու նպատակով։   

Ծառայողը կարող է ներդրումներ կատարել բաժնետոմսերում կամ այլ արժեթղթերում, 

սակայն նա չի կարող ծառայող հանդիսանալու պաշտոնական կարգավիճակով մասնակցել 

որևէ կոնկրետ հարցի, որում ինքը կամ որևէ անձ, ում շահերը վերագրվում են իրեն, ունեն 

ֆինանսական շահ, և եթե տվյալ մասնակցությունը ուղղակի կամ ենթադրյալ ազդեցություն 
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կարող է ունենալ հարցի ելքի վրա։ Ծառայողի անձնական ֆինանսական 

շահագրգռվածությունը առկա է «Հանրային ծառայողի մասին» օրենքով սահմանված 

փոխկապակցված անձի, ինչպես նաև այն անձի ֆինանսական կամ այլ շահի առկայության 

դեպքում, ում հետ ծառայողը վարել է բանակցություններ կամ ունի պայմանավորվածություն՝ 

կապված ապագա աշխատանքի հետ։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 43-ը բաղկացած է երկու մասից, որոնք իրար հետ չունեն 

բովանդակային կապ։  

Առաջին մասում սահմանված է նույնանման կարգավորում, ինչ կանոն 40-ում՝ 

բարեվարքության հարցերով պատասխանատուին դիմելու առումով։ Ծառայողը, մինչև 

շահերի բախման մասին վերադասին տեղեկացնելը, եթե վստահ չէ շահերի բախման 

իրավիճակի առկայության մասին, կարող է խորհրդատվություն ստանալու նպատակով 

դիմել ՊԵԿ բարեվարքության հարցերով պատասխանատու պաշտոնատար անձին։ Նման 

վարքագիծ խրախուսվում է բոլոր պետական մարմինների ծառայողների համար։ 

Այդուհանդերձ, եթե ծառայողը վստահ է, որ հայտնվել է կամ հայտնվելու է շահերի 

բախման իրավիճակում, եթե կատարի որոշակի գործողություն կամ ցուցաբերի 

անգործություն, պարտավոր է 10-օրյա ժամկետում իր վերադաս անձին կամ անմիջական 

ղեկավարին ներկայացնել գրավոր հայտարարություն շահերի բախմանը վերաբերող 

հանգամանքների մասին։ Այս ընթացակարգը սահմանված է Հանրային ծառայության 

մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի 5-րդ կետով։  

Կանոն 43-ի երկրորդ մասում սահմանվում է սահմանափակում ծառայողի այնպիսի 

գործողությունների նկատմամբ, երբ իր ծառայողական պարտականությունները 

կատարելիս ծառայողը բախվում է անձնական ֆինանսական շահագրգռվածության հետ, 

քանի որ տվյալ ընկերության բաժնետոմսերում կամ այլ արժեթղթերում կատարել է 

ֆինանսական ներդրումներ։  

Օրինակ՝ X Ընկերությունը պարբերաբար կատարում է ապրանքների ներմուծում։ 

Մաքսային հսկողության շրջանակում կատարվում է ապրանքների մաքսային 

արժեքի որոշում։ Ծառայողը ներգրավված է մաքսային արժեքի որոշման 

գործընթացնում։ Ծառայողը միևնույն ժամանակ հանդիսանում է X ընկերության 

բաժնետոմսների սեփականատեր իր կնոջ հետ միասին, որոնք շուկայական 

կայուն արժեք ունեն։ Մաքսային արժեքի որոշման գործընթացի սկզբում որոշվել 

է կիրառել համանման ապրանքների գործարքի գնի մեթոդը՝ Մաքսային 

կարգավորման օրենքի 81-րդ հոդվածի հիմքով, սակայն  կազմակերպության հետ 

հարցի քննարկումից հետո որոշվել է կիրառել գործարքի գնի մեթոդը, որն 

օբյեկտիվորեն առավել բարենպաստ հաշվարկի մեթոդ է ներուծողի համար։ 

Հարց․ արդյո՞ք ծառայողն ունի շահերի բախում տվյալ իրավիճակում։  
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Պատասխան․ ոչ, եթե հնարավոր է հիմնավորել, որ ծառայողը ընկերության 

ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման գործընթացում իր 

մասնակցությամբ չէր կարող ունենալ ուղղակի կամ ենթադրյալ 

ազդեցություն մաքսային արժեքի գնի մեթոդի փոփոխման հարցում։  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ չի պահանջվում ապացուցել 

նման ազդեցության իրականում տեղի ունեցած լինելը։ Բավական է 

ապացուցելը, որ նման ազդեցությունը ենթադրաբար կարող էր տեղի 

ունենալ։Նման իրավիճակում դժվար կլինի հիմնավորելը, որ ծառայողը 

նույնիսկ ենթադրյալ ազդեցություն չէր կարող ունենալ մաքսային արժեքի 

որոշման մեթոդի հարցի լուծման վրա, քանի որ ծառայողը անձամբ, ի 

պաշտոն ներգրավված էր այդ գործընթացքում։ Ապացուցման նման 

կանոնի համաձայն առավել նպատակահարմար կլինի, որ նման 

հանգամանքում ծառայողը հենց սկզբում նախընտրի ընդհանրապես 

չմասնակցել նման գործընթացին՝ անկախ այն հանգամանքից, թե ինքը 

օբյեկտիվորեն հնարավորություն ունի հարցի լուծման վրա ազդեցություն 

ունենալ, թե՝ ոչ։ 

Թեև սույն կանոնը չի սահմանում ծառայողի կողմից ղեկավարությանը գործարքի 

մասին տեղեկությունը բացահայտելու պարտականություն, նման պարտականություն  

ծագում է կանոն 46-ի հիմքով։   

 

Կանոն 44 

Ծառայողը չպետք է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավվի որևէ որոշման մեջ, որը 

կարող է ազդել սեփական ներդրումների արժեքի վրա։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 44-ը պետք է կարդալ կանոն 43-ի համատեքստում, քանի որ 

նկարագրում է մի վարքագիծ, որը ընդհանուր գծերով նկարագրված է կանոն 43-ում։  Այս 

դրույթում նույնպես խոսվում է ծառայողի ներդրումների և իր լիազորությունների միջև 

կապի մասին,  որի արդյունքը ոչ թե որևէ որոշման կայացման վրա ազդեցության 

հանգամանքն է, այլ իր անձնական ներդրումների արժեքը։ 

Օրինակ՝  Վերը նշված օրինակում մաքսային ծառայողն ի պաշտոնե 

ներգրավված է եղել X ընկերության մաքսային արժեքի որոշման 

գործընթացում, որի արդյունքում որոշում է կայացվել կիրառել ապրանքի 

գնի հաշվարկի մեթոդը, որը տնտեսապես բարենպաստ լուծում է ներմուծող 

ընկերության համար։ Հետևաբար, դա կարող է ունենալ  բարենպաստ 

հետևանք մաքսային ծառայողի հետ փոխկապակցված անձի վրա, որը 

նշանակում է՝ նաև սեփական ֆինանսական ներդրումների վրա։  
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Ուղեցույց՝ Գլոբալ հակակոռուպցիոն ուղեցույցում շահերի բախումը 

սահմանվում է հետևյալ կերպ․  

 «Շահերի բախում տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ բախվում են 

(կամ շատ հավանական է, որ կբախվեն) անձի՝ ընտանիքի, 

ընկերների, աշխատանքի, կամավոր աշխատանքի կամ 

քաղաքական շահերի հետ կապված բազմաթիվ շահեր, 

պարտականություններ կամ պարտավորություններ: Դրանք ունեն 

ընդհանրություններ՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ 

հետաքրքրությունները, որ մարդիկ անխուսափելիորեն ունեն, և 

դրանք անհրաժեշտաբար չեն ներառում ոչ պատշաճ կամ 

կառուպցիոն վարքագիծ, թեև կարող են հանգեցնել նման 

վարքագծի»։ 

 

Կանոն 45 

Ծառայողը չպետք է օգտագործի իր ծառայողական պարտականությունների իրականացման 

ընթացքում ձեռք բերված որևէ ոչ հրապարակային տեղեկատվություն իր անձնական կամ 

այլոց շահերի առաջմղման նպատակով։   

Պարզաբանում՝ «Ոչ հրապարակային» տեղեկատվությունը պետական, 

ծառայողական, բանկային, առևտրային ու հարկային և օրենքով սահմանված այլ 

գաղտնի տեղեկություններ են, որոնք համապատասխանաբար սահմանված են 

Պետական ու ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքով,  Քաղաքացիական 

օրենսգրքով, Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով, Հարկային օրենսգրքով ու այլ 

նմանատիպ օրենքներով։ Ի հավելումն, պետական կամ ծառայողական գաղտնիք 

են նաև «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ 

հոդվածով սահմանված պետական գաղտնիք պարունակող, մասնավորապես՝ 

օպեատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների 

հաստիքային գաղտնի աշխատակիցների կամ համագործակցող անձանց մասին 

տեղեկությունները, որենք առկա են նաև ՊԵԿ համակարգում։ Մաքսային 

կարգավորման մասին օրենքի 225-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պետական, 

բանկային, ապահովագրական, առևտրային, ծառայողական գաղտնիք կազմող 

տեղեկությունները մաքսային մարմինները կամ դրանց պաշտոնատար անձինք 

չեն կարող հրապարակել, օգտագործել անձնական նպատակների համար, 

տրամադրել երրորդ անձանց, այդ թվում` պետական մարմինների, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

https://www.antibriberyguidance.org/sites/default/files/11.%20Conflicts%20of%20Interest%20-%20Anti-Bribery%20Guidance.pdf
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=26193
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74658
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74658
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=51416
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=109017
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=169292
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=169292
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Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի 2-

րդ ենթակետի համաձայն՝ պետական, բանկային, առևտրային, ծառայողական 

գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հրապարակելը, անձնական նպատակներով 

օգտագործելը ծառայողական կարգապահական և վարքագծի 

(էթիկայի) կանոնների միանգամյա կոպիտ խախտումներ են, որոնք մաքսային 

ծառայողին ծառայությունից ազատելու հիմք են։  

Նույն օրենքի 263-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պետական, բանկային, 

առևտրային, ծառայողական գաղտնիք և այլ գաղտնիք պարունակող 

տեղեկությունները հրապարակման ենթակա չեն, և չեն կարող օգտագործել 

մաքսային ներկայացուցիչը կամ նրա աշխատողները` ի շահ իրենց կամ երրորդ 

անձանց, տրամադրվել երրորդ անձանց, այդ թվում` պետական մարմիններին, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ 

Բացի վերը նշվածից, տեղեկատվությունը ոչ հրապարակային է նաև այն դեպքում, 

որը թեև չի պատկանում վերը նշված տեղեկություններից որևէ մեկի խմբին, 

սակայն սահմանված է որպես այդպիսին մաքսային օրենսդրությամբ կամ 

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով։ 

 Օրինակ 1. Մաքսային ծառայության մասին 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ հատուկ հանձնարարություններ կատարող 

մաքսային ծառայողի վերաբերյալ տեղեկություններն օրենքով 

սահմանված դեպքերում կարող են հրապարակվել միայն այդ ծառայողի 

գրավոր համաձայնությամբ: Դա նշանակում է, որ նման տվյալները ոչ 

հրապարակային են։ 

Օրինակ 2. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ անձնական տվյալներ մշակելը օրինական է, եթե  տվյալները մշակվել 

են օրենքի պահանջների պահպանմամբ և տվյալների սուբյեկտը տվել է իր 

համաձայնությունը, կամ եթե տվյալները ձեռք են բերվել անձնական տվյալների 

հանրամատչելի աղբյուրներից:Ոչ հրապարակային տեղեկությունների 

օգտագործման սահմանափակումներ են նախատեսված նաև նախկին 

ծառայողների համար։ Դա սահմանված է կանոն 52-ում։  

Ուղեցույց`  ՀՄԿ-ի Բարեվարքության զարգացման ուղեցույցում 

շահերի բախումը սահմանված հետևյալ կերպ․  

«Իրավիճակ, որում անձը կամ կազմակերպությունը, որում անձը 

աշխատում է, որը կարող է լինել կառավարական, 

ձեռնարկատիրական, լրատվական կամ քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպություն, բախվում է իր պաշտոնից 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64613
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=98338
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/integrity_guide.pdf?la=en
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բխող պարտականությունների ու պահանջների և իր մասնավոր 

շահերի միջև ընտրություն կատարելու հետ։  

 

Կանոն 46 

Եթե ծառայողը ենթադրում է, որ առկա է շահերի բախում իր մասնավոր կամ ընտանեկան 

բաժնետոմսերի կամ արժեթղթերի հետ կապված գործառնություններով պայմանավորված, 

այդ մասին պետք է տեղեկացնի իր անմիջական ղեկավարին։  

Պարզաբանում` Կանոններում սահմանված են բազմաթիվ նորմեր ծառայողների 

կողմից ղեկավարությանը որոշակի տեղեկություն բացահայտելու 

պարտականության մասին։ Դա շահերի բախման կանխարգելման կարևոր գործիք 

է։ Սույն կանոնը պատկանում է նման նորմերի շարքին ու կարգավորում է մի 

իրավիճակ, երբ ծառայողը պարտավոր է իր ղեկավարին բացահայտել կատարված 

անձնական ֆինանսական գործարքի մասին, եթե ենթադրում է, որ գործարքի 

արդյունքում հայտնվել է շահերի բախման իրավիճակում։ Կանոնը չի 

նախատեսում օբյեկտիվ պատասխանատվության հիմք․ խախտումը բխում է 

ծառայողի սուբյեկտիվ ընկալումից առ այն, թե արդյոք նա ենթադրել է, որ տվյալ 

ֆինանսկան գործարքը կատարելով հայտնվել է շահերի բախման իրավիճակում։ 

Եթե՝ այո, ծառայողը պարտավոր է եղել բացահայտել այդ տեղեկությունը իր 

անմիջական ղեկավարին, որը չկատարելը կանոնի խախտում է։  

Օրինակ՝ Պետական մարմնի գնումների կազմակերպման վարչությունը 

կազմակերպել է բաց հրապարակային մրցույթ և ընդունել է հայտեր։ 

Ձևավորվել է գնահատող հանձնաժողով։ Հայտերը բացելուց և 

ուսումնասիրությունից պարզ է դարձել, որ դիմել է մի 

կազմակերպություն, որում հանձնաժողովի անդամը ունի 

բաժնետոմսեր։ Հանձնաժողովի անդամը ունի շահերի բախում, որը 

կարող է ազդել նրա կողմից անաչառ որոշման կայացման վրա։ Նման 

հանգամանքում հանձնաժողովի անդամի համար անհնարին կլիներ 

պնդելը, որինքը չէր կարող «չենթադրել», որ ուներ շահերի բախում, քանի 

որ շահերի բախումը իր՝ որպես գնահատող հանձնաժողովի անդամի 

գործառույթի և իր բաժնետոմսերի հետ կապված մասնավոր 

գործառնություններով պայմանավորված ակնհայտ է։   

Բացահայտելու պարտականությունը ծագում է նաև այնպիսի իրավիճակում, որը 

նկարագրված է կանոն 43-ում։ Սակայն այս կանոնում գործարքը բացահայտելու 

պարտականություն բառացիորեն սահմանված չէ, բայց դրա փոխարեն 

սահմանված է բարեվարքության հարցերով պատասխանատուին դիմելու 
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կարգավորում` խորհրդատվություն ստանալու և իր ապագա վարքագիծը 

կարգավորելու նպատակով։        

Ուղեցույց՝ ԵԽ ՆԿ Հանրային պաշտոնյաների վարքագծի կանոնակարգի 

մասին  R (2000) 10 հանձնարարականում շահերի բախումը սահմանված է 

հետևյալ կերպ․  

Հոդված 13 – Շահերի բախում 

1. Շահերի բախում առաջանում է այնպիսի իրավիճակում, երբ հանրային 

պաշտոնյան ունի մասնավոր շահեր, որոնք այնպիսին են որ կազդեն կամ 

թվում է, որ կազդեն նրա կողմից իր պարտականությունների անաչառ ու 

օբյեկտիվ կատարման վրա։   

 

Կանոն 47 

Ծառայողը պետք է հրաժարվի այն իրավիճակում իր լիազորություններն իրականացնելուց, 

որոնք վերաբերում են այն կազմակերպության ֆինանսական շահերին, որի մոտ ծառայողը 

փնտրում է աշխատանք։ 

Պարզաբանում` «Փնտրում է» հասկացությունը մեկնաբանվում է լայնորեն։ Այն 

ներառում է այնպիսի իրավիճակ, երբ ծառայողը դիմել է կազմակերպությունում 

աշխատանքի անցնելու համար, ինչպես նաև, երբ նրա դիմումը դեռ ընթացքի մեջ 

է, սակայն որոշում դեռ չի կայացվել։ Ներառում է նաև այնպիսի 

գործողություններ, ինչպիսին են կազմակերպության ներկայացուցչի հետ 

հեռախոսային խոսակցություն ունենալը, հանդիպում ունենալը, գրագրություն 

անելը և այլ գործողություններ, որոնք կատարվել են կազմակերպությունում 

աշխատանքի անցնելու նպատակով և որոնք բացահայտում են այդպիսի 

նպատակ ունենալը՝ անկախ հետագա արդյունքից։  

 Օրինակ՝ Անուշավանը երիտասարդ մաքսային տեսուչ է։ Վերջին մեկ 

տարում մասնագիտացել է պարենամթերք ներմուծող 

ընկերությունների մաքսազերծումների մաքսային 

գործողություններում։ Անուշավանի գործնական հատկությունների, 

«գործին լավ տիրապետելու» հմտությունների մասին պարենամթերք 

մատակարարող խոշոր կազմակերպության ներկայացուցիչը 

տեղեկացրել  է կազմակերպության տնօրենին, ով էլ առաջարկելլ է 

Անուշավանին «աչքի տակ ունենալ»։ Մի օր էլ մատակարարը 

Անուշավանին ճաշի է հրավիրել, որի ժամանակ առաջարկել է 

աշխատանքի անցնել իր ընկերությունում որպես մաքսային բրոքեր։ 

Անուշավանը խոստացել է մտածել ու հայտնել իր որոշման մասին։ 

https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
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Հաջորդ օրը Անուշավանը հայտնել է, որ համաձայն է, սակայն խնդրել 

է երկու ամիս ժամանակ, որին կազմակերպության ղեկավարը 

համաձայնվել է։ Այդ ընթացքում Անուշավանը շարունակել է զբաղվել 

իր սովորական լիազորություններով՝ այդ թվում նաև տվյալ 

ընկերության ներմուծումների մաքսազերծմամբ։ Անուշավանը որոշել է 

իր հանդիպման ու որոշման մասին տեղյակ չպահել իր ղեկավարին՝ 

համարելով, որ դա իր անձնական գործն է։  Անուշավանի վարքագիծը 

կանոն 47-ի խախտում է, քանի որ պարենամթերք մատակարարող 

ընկերության մոտ աշխատանք փնտրելու ողջ ընթացքում պետք է 

ձեռնպահ մնար այդ ընկերության ապրանքների մաքսազերծում 

կատարելուց։   

Սույն կանոնը պետք է կարդալ նաև կանոն 43-ի վերջին նախադասության 

համատեքստում, ըստ որի ծառայողի ֆինանսական շահագրգռվածությունը 

առկա է նաև այն անձի ֆինանսական կամ այլ շահի առկայության դեպքում, ում 

հետ ծառայողը ունի պայմանավորվածություն՝ կապված ապագա աշխատանքի 

հետ։  

Ուղեցույց`  ՏՀԶԿ-ի «Հանրային ծառայողների շահերի բախման 

կառավարման ուղեցույցում» շահերի բախումը սահմանված է հետևյալ 

կերպ․  

«Պաշտոնատար անձի պաշտոնեական պարտականությունների և 

մասնավոր շահերի միջև բախում, որում պաշտոնատար անձն ունի 

մասնավոր կարգավիճակից բխող շահեր, ինչը կարող է անբարենպաստ 

ազդեցություն ունենալ անձի պաշտոնեական պարտականությունների և 

գործառույթների վրա»։ 

 

Կանոն 48 

Այն դեպքում, երբ օրենսդրությունը չի արգելում այլ գործունեությամբ զբաղվելը, ծառայողը այդ 

գործունեությամբ զբաղվելուց առաջ պետք է գրավոր թույլտվություն ստանա իր անմիջական 

ղեկավարից։ Նման հարցը անմիջական ղեկավարի հետ քննարկելու ժամանակ ծառայողը 

պետք է կարողանա հավաստել, որ նման գործունեությունը չի առաջացնելու շահերի բախում 

և բացասաբար չի անդրադառնալու ծառայողի պաշտոնեական պարտականությունների 

իրականացմանը։ Նշված գործունեությունը պետք է իրականացվի առանց պետական 

սեփականություն հանդիսացող գույքն ու ռեսուրսներն օգտագործելու և ծառայողի 

աշխատանքային ժամերից դուրս։ 

https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf
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Պարզաբանում՝  պոտենցիալ կամ իրական շահերի բախում կարող է առաջանալ 

այնպիսի իրավիճակում, երբ ծառայողը մաքսային ծառայությունից բացի 

աշխատում է կամ ծավալում է գործունեություն որևէ այլ կազմակերպությունում։ 

Կանոնում օգտագործվում է «գործունեություն» տերմինը, որը պետք է հասկանալ 

լայն իմաստով․ այն չի ներառում միայն վճարովի աշխատանք որևէ 

կազմակերպությունում, այլ կարող է ներառել նաև հասարակական, անվճար 

հիմունքներով գործունեություն որևէ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունում, օրինակ՝ հասարակական կազմակերպությունում, 

հիմնադրամում, կամ, օրինակ, որևէ սպորտային ֆեդերացիայում։ Ծառայողները 

պարտավոր են բոլոր դեպքերում տեղեկացնել իրենց ղեկավարին նման 

արտաքին գործունեության ցանկացած դեպքի մասին։  

Կանոնը նաև սահմանում է, որ այլ գործունեությամբ զբաղվելիս ծառայողը պետք 

է խուսափի մաքսային ծառայության գույքը և ռեսուրսներն օգտագործելուց՝ այդ 

թվում նաև մաքսային ծառայության աշխատանքային ժամերին այլ 

գործունեությամբ զբաղվելուց։ 

 Օրինակ՝  Արմենը աշխատում է մաքսային ծառայությունում որպես 

գլխավոր տեսուչ։ Նաև նաև  «Կանաչների շարժում» հասարակական 

կազմակերպության անդամ է։ Կազմակերպությունը զբաղվում է 

բնապահպանական խնդիրներով։ Հաշվի առնելով, որ կազմակերպության 

գործունեությունը չի առնչվում մաքսային ծառայությանը, Արմենը 

որոշում է, որ հասարակական կազմակերպությանը անդամակցելը իր 

անձնական գործն է՝ հատկապես, որ չի ստանում որևէ աշխատավարձ 

ընկերությունից։  Մի օր Արմենը ապրանքներ մաքսազերծելիս 

հայտարարագրում կարդում է իր կազմակերպության անունը որպես 

ներմուծող։ Կազմակերպությունը ներմուծում էր մեծ քանակությամբ 

բնապահպանական գրականություն, որի մի մասը նախատեսված էր 

վաճառքի համար։ Արմենը կատարում է մաքսային գործողությունը, 

սակայն մտածում է, թե արդյոք ճիշտ է արել, որ ավելի վաղ  տեղյակ չի 

պահել հասարակական կազմակերպությունում իր գործունեության 

մասին։ Արմենի վարքագիծը կանոն 48-ի խախտում է։  Եթե նա 

հասարակական կազմակերպությունում գործունեություն ծավալելու 

մասին գրավոր թույլտվություն ստացած լիներ իր ղեկավարից, 

խախտումը տեղի ունեցած չէր լինի։  

Պետք է նկատի ունենալ, որ որոշ պաշտոնների համար կարող է լինել այլ 

գործունեությամբ զբաղվելու օրենքով սահմանված արգելք, որի դեպքում Կանոն 

48-ը կիրառելի չէ։ 
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Ուղեցույց՝  

Հանրային պաշտոնյաների վարքագծի կանոնակարգի մասին  Եվրոպայի 

խորհրդի նախարարների կոմիտեի R (2000) 10 հանձնարարականը 

Հոդված 15 - Արտաքին անհամատեղելի շահեր 

1. Հանրային պաշտոնյան չպետք է ներգրավվի որևէ գործունեության 

մեջ կամ գործարքում կամ ձեռք բերի որևէ պաշտոն կամ գործառույթ, լինի 

դա վարձատրվող կամ անվճար, որն անհամատեղելի է կամ խաթարում է 

իր՝ որպես հանրային պաշտոնյա պարտականությունների պատշաճ 

կատարումը։ Այն դեպքում, երբ պարզ չէ, թե արդյոք տվյալ 

գործունեությունը համատեղելի է իր պաշտոնի հետ, նա պետք է 

խորհրդատվություն հայցի իր վերադասից: 

2. Պետք է օրենքով սահմանվի պահանջ, որ հանրային պաշտոնյան 

տեղեկացնի իր հանրային ծառայության գործատուին հանրային 

ծառայությոնից դուրս որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

մտադրության մասին, և ստանա թույլտվություն նման գործունեությամբ 

զբաղվելու համար, վճարովի թե անվճար, այդ թվում՝ որոշակի 

պաշտոններ կամ գործառույթներ ընդունելու կապակցությամբ։ 

3. Հանրային պաշտոնյան պետք է ենթարկվի այլ կազմակերպությանը 

անդամակցելու կամ հարելու մասին տեղեկացնելու ցանկացած 

օրինական պահանջի, եթե նման գործունեությունը կարող է շեղել նրան 

իր պաշտոնից կամ որպես հանրային պաշտոնյա իր 

պարտականությունների պատշաճ կատարումից։   

 

Կանոն 49 

Ծառայողը չի կարող վարձատրվել պետական բյուջեից բացի այլ աղբյուրից ծառայողի իր 

գործառույթներն ու պարտականություններն իրականացնելու համար։  

Պարզաբանում՝ Սահմանափակումը վերաբերում է այն դեպքին, երբ վարձատրությունը 

կատարվում է այնպիսի գործունեության համար, որը ծառայողի՝ Մաքսային 

ծառայությունում իր գործառույթների ու պարտականությունների մաս է կազմում։ 

Սահմանափակումը բացարձակ է և որևէ բացառություն սահմանված չէ։  

 Օրինակ՝ Արմինեն աշխատում է մաքսային ծառայությունում որպես առաջին 

կարգի մասնագետ։ ՀՀ կառավարության և ԱՄՆ միջազգային զարգացման 

գործակալության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, 

իրականացվում է մաքսային ծառայության բարեփոխումների ծրագիր, որում 

ներգրավված են փորձագետներ ԱՄՆ-ից, ԵՄ-ից, Մաքսաին ծառայությունից և 

https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
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քաղաքացական հասարակությունից։ Արմինեն ներգրավվում է ծրագրում որպես 

փորձագետ Մաքսային ծառայության կողմից։ Ի տարբերություն ԱՄՆ, ԵՄ 

փորձագետների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչի, ովքեր 

ստանում են վարձատրություն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունից՝ 

ծրագրի շրջանակներում կատարած էքսպերտային աշխատանքի դիմաց, 

Արմինեն վարձատրություն չի ստանում, քանի որ ծրագրում ներգրավված է 

այնպիսի աշխատանք կատարելու համար, որը նրա՝ Մաքսային 

ծառայությունում աշխատանքային գործառույթների և պարտականությունների 

մեջ է մտնում։   

 

Կանոն 50 

Եթե ծառայողի ընտանիքի որևէ անդամ կամ ազգական իրականացնում է այնպիսի 

աշխատանք, որը ծառայողը չէր կարող իրականացնել՝ հաշվի առնելով շահերի բախման 

իրավիճակը (ընտանիքի անդամը աշխատում է որպես մաքսային բրոքեր, միջազգային 

փոխադրող՝ հաշվապակական ծառայություններ մատուցող և այլն), ապա պարտավոր է այդ 

մասին գրավոր զեկուցել իր անմիջական ղեկավարին՝ պարզելու տվյալ իրավիճակում շահերի 

բախման առկայության հանգամանքը։  

Պարզաբանում՝ Սույն կանոնը վերաբերում է ծառայողի կողմից ընտանիքի անդամի 

կամ ազգականի աշխատանքի բնույթի մասին ղեկավարին բացահայտելու 

պարտականությանը։ Ի տարբերություն կանոն 41-ի, որտեղ շահերի բախումը 

առաջանում է ծառայողի կողմից կոնկրետ գործուղություն կատարելու կամ որոշում 

ընդունելու արդունքում, սույն կանոնում շահերի բախումն առաջանում է ընտանիքի 

անդամի կամ ազգականի կողմից այլ կազմակերպությունում որոշակի աշխատանք 

կատարելու հանգամանքից։  

Օրինակ՝ Ա-ն նշանակվել է մաքսային բաժանմունքի պետ։ Մեկ տարի անց 

նրա որդին իրեն տեղեկացրել է, որ աշխատանքի է անցել 

հանքարդյունահանման ձեռնարկությունում որպես մաքսային բրոքեր։ 

Հանքարդյունահանման ձեռնարկությունը պարբերաբար իրականացնում 

է միջազգային բեռնափոխադրումներ՝ ներմուծելով 

հանքարդյունահանման սարքավորումներ և  արտահանելով մետաղների 

հանքանյութ։ Մաքսազերծումները կատարվելու են այն մաքսային 

բաժանմունքում, որտեղ Ա-ն նշանակվել է պետ։ Նաև պարտավոր է իր 

որդու՝ հանքարդյունահանման ձեռնարկություն որպես մաքսային բրոքեր 

ընդունվելու հանգամանքը բացահայտել իր ղեկավարին։  
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Կանոն 51 

Ծառայողը չպետք է պետական մարմինների առջև այն կազմակերպությունների շահերը 

ներկայացնի, որոնց հետ վերջինս հաղորդակցվել է ծառայողական պարտականությունների 

իրականացման ժամանակ։ 

Պարզաբանում՝ Կանոնի նպատակն է կարգավորել ծառայողի անաչառ վարքագիծը 

պետական մարմինների առջև։ Սույն կանոնով արգելված վերաբերմունքը կարող է 

առավե հաճախ տեղի ունենալ նախկին մաքսային ծառայողների մոտ՝ Մաքսային 

ծառայությունում աշխատանքը թողնելուց հետո։ Նույնիսկ երբ իր նոր 

աշխատանքում նախկին ծառայողը հարաբերվում է պետական մարմինների հետ, 

նա պետք է ձեռնպահ մնա այն կազմակերպությունների շահերը ներկայացնելուց, 

որոնց հետ հաղորդակցվել է Մաքսային ծառայությունում ծառայողական 

պարտականությունների իրականացման ժամանակ։ Հակառակ դեպքում նա 

կհայտնվի շահերի բախման իրավիճակում, քանի որ որպես մաքսային ծառայող 

տվյալ կազմակերպության հետ շփվելիս նա ձեռք էր բերել տեղեկություններ, որոնք 

նա կարող է օգտագործել որպես առավելություն պետական մարմնի հետ շփվելիս։ 

Այս առումով սույն կանոնը պետք է կարդալ հաջորդ կանոնների համատեքստում, 

որոնք վերաբերում են ի պաշտոնե ձեռք բերված տեղեկությունների օգտագործման 

նկատմամբ սահմանափակումներին մասնավոր գործունեության ոլորտում։  

                           Օրինակ՝ Գայանեն աշխատել է Մաքսային ծառայությունում որպես 

իրավաբան։ Ի պաշտոնե ներկայացրել է Մաքսային 

ծառայության շահերը տարբեր դատավարություններում։ Կես 

տարի առաջ թողել է իր աշխատանքը մաքսային 

ծառայությունում, ստացել է փաստաբանի որակավորում ու 

սկսել զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ։ Ստացել է 

առաջարկ ներկայացնել մի շարք կազմակերպությունների 

շահերը պետական մարմիններում՝ վարչական ակտերի 

բողոքարկման վարույթներում։ Ի թիվս այլ 

կազմակերպությունների, ներկայացրել է նաև «X» ընկերթյան 

շահերը, որի դեմ Ծայայության կողմից հարուցված են եղել 

բազմաթիվ վարչական վարույթներ Մաքսային ծառայության 

կողմից՝ ներմուծուների կապակցությամբ։ Նույն «X» 

ընկերության հետ, որպես մաքսային ծառայող, նախկինում 

բազմաթիվ անգամ հաղորդակցվել է հարուցված վարչական 

վարույթների շրջանակներում։ Կանոն 51-ը արգելում է 

Գայանեին, որպես նախկին մաքսային ծառայողի, ներկայացնել 

«X» ընկերության շահերը պետական մարմինների առջև։ 
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Գայանեն կարող է խնդիրներ ունենալ նաև Փաստաբանների 

վարքագծի կանոնագրքի հիմքով, եթե իր  փաստաբանական 

գործունեությամբ խախտի մաքսային ծառայողների վարքագծի 

նորմերը։  

 

Կանոն 52 

Նախկին ծառայող հանդիսացող անձը պետք է բացառի այնպիսի տեղեկատվության 

բացահայտումը, որը վերջինիս հայտնի է դարձել ծառայողական պարտականությունների 

իրականացման ժամանակ, և որը հանդիսանում է ոչ հրապարակային տեղեկատվություն։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 45-ի պարզաբանման մեջ ներկայացված է, թե ինչ է 

նշանակում է ոչ-հրապարակային տեղեկատվությունը։ Այդ պարզաբանումները 

կիրառելի են նաև սույն կանոնի ներքո։  

Ի տարբերություն կանոն 45-ի, սույն կանոնը վերաբերում է ոչ հրապարակային 

տեղեկատվության օգտագործման սահմանափակմանը նախկին ծառայողի կողմից։ 

Շատ երկրներ իրենց բարեվարքության նորմերում սահմանում են առանձին 

դրույթներ նախկին պաշտոնատար անձանց վարքագծի սահմանափակումների 

մասին։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ նախկին ծառայողները իրենց 

պաշտոնավարման ընթացքում ի պաշտոնե ունեցել են հասանելիություն այնպիսի 

տեղեկությունների, որոնք կարող են օգտագործել հանրային ծառայությունը 

թողնելուց հետո՝ մասնավոր շահի նպատակներով, սակայն՝ ի վնաս հանրային 

մարմնի։։  

Օրինակ՝ Ծառայողը պետական մարմնում եղել է գնումների բաց մրցույթի 

գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը։ Ի պաշտոնե նրան հասանելի 

են եղել մի շարք մրցույթների մասնակից կազմակերպությունների 

հայտերի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Հերթական մրցույթից առաջ նա 

դադարեցրել է իր աշխատանքային հարաբերությունները պետական 

մարմնի հետ և աշխատանքի է անցել մրցույթի մասնակից մասնավոր 

ընկերություններից մեկում։ Հայտը պատրաստելիս օգտագործել է 

մրցակից ընկերությունների վերաբերյալ ոչ հրապարակային 

տեղեկությունները, որոնք նրան հասանելի էին դարձել նախկին 

մրցույթների հայտներն ուսումնասիրելիս։ Նման վարքագիծը կանոն 52-ի 

խախտում է։    

 

Կանոն 53 



91 
 

Նախկին ծառայող հանդիսացող անձը չպետք է դրսևորի այնպիսի վարքագիծ, որը կնվազեցնի 

հանրային վստահությունը մաքսային մարմնի բարեվարքության նկատմամբ։  

 

Կանոն 54 

Ծառայողը չպետք է ընդունվի աշխատանքի այն գործատուի մոտ կամ դառնալ 

կազմակերպության աշխատողը, որի նկատմամբ նա անմիջական հսկողություն է 

իրականացրել իր պաշտոնավարման ընթացքում, քանի դեռ չի անցել օրենքով սահմանված 

որոշակի ժամանակահատված։  

Պարզաբանում՝ Այս երկու կանոնները նույնպես կարգավորում են նախկին 

ծառայողների վարքագիծը։ Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, շատ երկրներ հանրային 

մարմինների վարքագծի կանոնագրքերում սահմանում են նախկին ծառայողների 

վարքագծի առանձին կարգավորումներ, որոնք հիմնականում վերաբերում են 

պաշտոնավարման ժամանակ նրանց հասանելի դարձած ոչ հրապարակային 

տեղեկությունների օգտագործմանը հանրային ծառայությոնը լքելուց հետո։ Նույն 

մոտեցումն ունի նաև ՀՄԿ-ն էթիկայի և վարվելակերպի իր տիպային կանոնագրքում 

(տե՛ս ստորև ուղեցույցում):  

 Կանոն 53-ը ընդհանուր բնույթի նորմ է և վերաբերում է նախկին ծառայողի 

ցանկացած վարքագծի, որը խաթարում է մաքսային մարմնի նկատմամբ հանրային 

վստահությունը։ Ընդ որում, կանոն 53-ում սահմանված չէ որևէ կոնկրետ 

ժամանակահատված նախկին ծառայողի անթույլատրելի վարքագծի համար։ Դա 

նշանակում է, որ կանոնի կիրառության համար ժամանակային որևէ 

սահմանափակում չկա։  Պետք է նկատի ունենալ, ինչպես նշվեց վերևում, որ նման 

նորմերը հիմնականում վերաբերում են պաշտոնավարման ընթացքում հասանելի ոչ 

հրապարակային տեղեկության օգտագործմանը հանրային ծառայությունը լքելուց 

հետո՝ մասնավոր շահի նպատակով։  

 Օրինակ՝ Պետական մարմինը գնումների բաց մրցույթում հաղթող է 

ճանաչել X ընկերությանը։ Որոշումից կարճ ժամանակ անց մրցույթային 

հանձնաժողովի ղեկավարի դադարեցնում է իր աշխատանքային 

հարաբերությունները ծառայության հետ, իսկ մեկ ամիս անց աշխատանքի 

է անցում X ընկերությունում՝ ղեկավար պաշտոնի։ Կարող է ձևավորվել 

տպավորություն, որ նախկին ծառայողը իր պաշտոնը ստացել է ի նշան 

երախտագիտության մրցույթը շահելուն աջակցելու դիմաց։  

Կանոն 54-ը կարգավորում է կոնկրետ իրավիճակ, որն է՝ երբ ծառայողը 

դադարեցնում է աշխատանքային հարաբերությունները մաքսային ծառայության 

հետ և ընդունվում է աշխատանքի այն կազմակերպությունում, որի առնչությամբ 
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ծառայողն իրականացրել է մաքսային հսկողություն։ Կանոնը սահմանում է, որ 

ծառայողը կարող է ընդունվել նոր աշխատանքի միայն որոշակի ժամանակ 

անցնելուց հետո։ Գրականության մեջ այդ ժամանակահատվածը կոչվում է 

«հովացման ժամանակատված» (cooling period)։ Կանոնի վերջին նախադասության 

մեջ նշվում է, որ այդ ժամակահատվածը պետք է սահմանված լինի օրենքով։ 

Հանրային ծառայության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի 

համաձայն՝ այդ ժամանակահատվածը 1 տարի է։  

Օրինակ՝ Տե՛ս կանոն 50-ի օրինակը։ Եթե մաքսային բաժանմունքի պետը 

իրականացրել է մաքսային հսկողություն հանքարդյունահանման 

ձեռնարկության արտահանումների և ներմուծումների նկատմամբ, և եթե 

նա որոշի դուրս գալ պետական ծառայությունից ու աշխատանքի անցնել 

հանքարդյունահանման ձեռնարկությունում (անկախ նոր աշխատանքի 

բնույթից), նա կարող է դա անել առնվազն մեկ տարի անց։  

Ուղեցույց՝ ՀՄԿ-ի էթիկայի ու վարվելակերպի տիպային 

կանոնագրքի 5.7 կետում սահմանված են պետական ծառայողի 

վարքագծի հետևյալ սահմանափակումները հանրային պաշտոնը 

թողնելուց հետո։  

5.7   Աշխատանքը պետական պաշտոնը թողնելուց հետո 

Մաքսային ծառայության նախկին աշխատակիցները պետք է 

սահմանափակեն կառավարության մարմինների հետ 

հաղորդակցվելը և նրանց առջև այն անձանց կամ 

կազմակերպություններին ներկայացնելը,  ում հետ մաքսային 

նախկին ծառայողները շփվել են, երբ աշխատում էին մաքսային 

ծառայությունում։  

Կանոն 55 

Ծառայողը պարտավոր է չբացահայտել ցանկացած ոչ հրապարակային պաշտոնական 

տեղեկատվություն, որը ձեռք է բերվել պաշտոնեական պարտականությունների 

իրականացման ընթացքում, (մասնավորապես ծառայողական պարտականությունների 

կատարման ժամանակ օգտագործվող ավտոմատացված համակարգերից ստացված 

տեղեկատվություն)։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը ներառում է ցանկացած 

տեղեկատվություն, որը ծառայողը ձեռք է բերում ծառայողական պարտականություննների 

իրականացման ժամանակ, և, որը նա գիտի կամ ողջամտորեն պետք է իմանա, որը հասանելի 

չէ լայն հանրությանը, ինչպես նաև օրենքով գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունը։ Այս 

կանոնը տարածվում է էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային եղանակով պահվող բոլոր 

փաստաթղթերի, գրառումների և տեղեկատվության վրա։ Ծառայողները պարտավոր են նաև 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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պահպանել պաշտոնական գործարքներ իրականացնող անհատների և ընկերությունների 

գաղտնիությունը։  

Պարզաբանում՝ Եթե կանոն 45-ը վերաբերում է ոչ հրապարակային 

տեղեկատվության հրապարակման արգելքին, սույն կանոնը սահմանում է ոչ 

հրապարակային «պաշտոնական» տեղեկատվության հրապարակման արգելքին ։ 

Հաջորդ պարբերությամբ պարզաբանվում է, թե ինչ է նշանակում ոչ 

հրապարակայյին պաշտոնական տեղեկատվությունը, որն է․  ցանկացած 

տեղեկատվություն, որը ծառայողը ձեռք է բերում ծառայողական 

պարտականություննների իրականացման ժամանակ, և, որը նա գիտի կամ 

ողջամտորեն պետք է իմանա, որը հասանելի չէ լայն հանրությանը, ինչպես նաև 

օրենքով գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունը։ Այպիսով, ոչ հրապարակային 

պաշտոնական տեղեկատվությունը երկու տեսակի տեղեկատվություն է․ առաջին, 

դա տեղեկատվություն է, որը օրենքով սահմանված պետական կամ ծառայողական 

գաղտնիք չէ, սակայն ծառայողը դա ձեռք է բերում ծառայողական 

պարտականություննների իրականացման ժամանակ ու գիտի կամ ողջամտորեն 

պետք է իմանա, որը դա հասանելի չէ լայն հանրությանը։ Երկրորդ, դա 

տեղեկատվություն է, որը օրենքով սահմանված պետական կամ ծառայողական 

գաղտնիք է։   

Ի հավելումն, սույն կանոնում սահմանված է արարքի սուբյեկտիվ հատկանիշը, որն 

է՝ ծառայողը գիտի կամ ողջամտորեն պետք է իմանա, որ տվյալ տեղեկությունը ոչ 

հրապարակային է, քանի որ հասանելի չէ հասարակությանը կամ էլ օրենքի ուժով 

պետական կամ ծառայողական գաղտնիք է։ Անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն 

դարձնել, որ կանոնը չի շեշտում անձնական շահը որպես տեղեկությունը 

բացահայտելու նպատակ։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե տեղեկության բացահայտումը 

չի կատարվել  անձնական շահի հետապնդումով, արարքը համարվում է սույն 

կանոնի խախտում։ 

Օրինակ՝ Ծառայողը պետական գնման բաց հրապարակային մրցույթի 

գնահատող հանձնաժողովի անդամ է; Հանձնաժողովը պատրաստվում է 

կազմակերպել մրցույթ, սակայն մրցույթի հայտարարության ու հրավերի 

տեքստերն առայժմ չեն հրապարակվում։ Ծառայողը տեղեկացնում է իր 

մտերիմ ընկերոջը կազմակերպվելիք մրցույթի մասին՝ այդ թվում նաև որոշ 

տեղեկություններ գնման առարկայի բնութագրերի մասին։ Նրա մտերիմը 

ղեկավարում էր X ընկերությունը, որը նախկինում մասնակցել էր գնման 

մրցույթների։ Որոշ ժամանակ անց մրցույթի հայտարարությունը և 

հրավերը հրապարակվում են տեղեկագրում։ Քանի որ X ընկերությունը 

ավելի վաղ էր իմացել մրցույթի, այդ թվում նաև գնման առարկայի 
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բնութագրերի մասին, մրցույթի փուլում կազմակերպությունը ունեցել է 

առավելություն իր մրցակիցների նկատմամբ։  

Պատասխան   Տվյալ դեպքում ծառայողը խախտել է կանոն 55-ի 

պայմանները․ մրցույթի վերաբերյալ տեղեկությունը ոչ 

հրապարակային պաշտոնական տեղեկություն է, որը ծառայողը ձեռք 

է բերել իր ծառայողական պարտականությունների կատարման 

ընթացքում։ Ծառայողը գիտեր ու չէր կարող չիմանալ, որ մրցույթի 

մասին տեղեկությունը, թեև օրենքով սահմանված պետական կամ 

ծառայողական գաղնիք չէր, սակայն ոչ հրապարակային էր, քանի որ 

մրցույթի հայտարարությունը և հրավերը հանձնաժողովի կողմից որոշ 

ժամանակ անհասանելի էր պահվում հասարակությունից։ Միևնույն 

ժամնանակ Էական չէ, թե արդյոք տեղեկությունը բացահայտելիս 

ծառայողը հետապնդել է անձնական շահ։     

Կանոնում չբացահայտելու վարքագծային պարտականությունը տարածվում է նաև 

«էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային եղանակով պահվող բոլոր փաստաթղթերի, 

գրառումների և տեղեկատվության վրա»։ Այս կանոնը սահմանված է բավականին 

լայն ու անորոշ ու այդ պատճառով կարող է հակասության մեջ մտնել, օրինակ,  

Անձնական տվյալների պաշտպանութան մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի հետ, ըստ 

որի անձնական տվյալի մշակումը (ձեռք բերելը, ամրագրելը օգտագործելը, 

հրապարակելը, և այլն) առանց տվյալ անձի թույլտվության օրինական է, եթե դա 

ձեռք է բերվել հանրամատչելի աղբյուրից։  

Օրինակ` ՊԵԿ-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված է «Վերադաս 

մաքսային մարմնի մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցամատյանի էջը», 

որում EXCEL ֆորմատով հրապարակված են մտավոր սեփականության 

իրավատերերի մեծ քանակով անձնական տվյալներ։ Դրանք 

հանրամատչելի տվյալներ են և դրանց օգտագործումը օրենքով 

սահմանված պատասխանատվություն չի կարող առաջացնել, մինչդեռ 

սույն կանոնի իմաստով դրանք էլեկտրոնային եղանակով ամրագրված 

գրառումներ ու տեղեկատվություն են։  

Նշանակում է նման տեղեկությունները չեն կարող համարվել ոչ հրապարակային 

պաշտոնական տեղեկություններ, քանի որ դրանք հանրամատչելի են, ինչդեռ, 

միևնույնն ժամանակ, նշված դրույթի առումով նման տեղեկությունները, այնքանով, 

որքանով էլեկտրոնային տեղեկություն կամ գրառում են, անցնում է ոչ 

հրապարակայն տեղեկության դասակարգման տակ՝ առաջացնելով շփոթություն։  

Նույն խնդիրը ծագում է նաև կանոնի վերջին դրույթի առնչությամբ․ «ծառայողները 

պարտավոր են նաև պահպանել պաշտոնական գործարքներ իրականացնող 

https://www.petekamutner.am/ContentList.aspx?itn=csCIIntelPropRegTrademarks
https://www.petekamutner.am/ContentList.aspx?itn=csCIIntelPropRegTrademarks
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անհատների և ընկերությունների գաղտնիությունը»։ Այս դրույթում անորոշ, թե ինչ է 

նշանակում «պաշտոնական գործարք» արտահայտությունը, որը պետք է 

հստակեցվի։ 

Ուղեցույց՝ Հանրային պաշտոնյաների վարքագծի կանոնակարգի 

մասին  Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի R (2000) 10 

հանձնարարականը։  

Հոդված 22. Հանրային մարմինների կողմից պահվող 

տեղեկատվությունը 

1. Հաշվի առնելով պետական մարմինների կողմից տնօրինվող 

տեղեկատվության հասանելիության համար նախատեսված 

ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված կառուցակարգը, 

պետական պաշտոնյան պետք է բացահայտի տեղեկատվությունը 

միայն իրեն աշխատող մարմնի նկատմամբ կիրառելի 

կանոններին և պահանջներին համապատասխան: 

2. Պետական պաշտոնյան պետք է ձեռնարկի համապատասխան 

միջոցներ՝ պաշտպանելու այն տեղեկատվության 

անվտանգությունն ու գաղտնիությունը, որոնց համար նա 

պատասխանատու է կամ որոնց մասին ինքը իրազեկ է։ 

3. Պետական պաշտոնատար անձը չպետք է ձգտի մատչելի 

դարձնել այնպիսի տեղեկատվություն, որն իրեն հարիր չէ: 

Պետական պաշտոնյան չպետք է չարաշահի այն 

տեղեկատվությունը, որը կարող է ձեռք բերել աշխատանքի 

ընթացքում կամ դրա արդյունքում։ 

 

Կանոն 56 

Պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակում է համարվում․  

1) պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրելը այն անձին, ով չունի այդ 

տեղեկատվությունը ստանալու լիազորություն, 

2) տեղեկատվության օգտագործումը անձական կամ մասնավոր շահի համար, և 

3) այն անձի նկատմամբ առավելություն ստանալը, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ծառայողին հայտնի է դարձել պաշտոնական լիազորությունների իրականացման 

ժամանակ։  

Պարզաբանում՝ Կանոն 56-ում բացատրվում է, թե ինչ է նշանակում կանոն 55-

ում նշված պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակումը։ Կանոնը 

սահմանում է երեք հանգամանքներ, որոնց առկայության պարագայում 

https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit


96 
 

համարվում է, որ հրապարակվել է պաշտոնական տեղեկատվություն։ Նշված 

երեք հանգամանքները պետք է առկա լինեն միասին։   

Առաջին, պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակում է համարվում, 

երբ ծառայողը տեղեկությունը տրամադրել է մի անձի, ով չուներ նման 

տեղեկություն ստանալու լիազորություն։ Որպես կանոն, դա այնպիսի 

տեղեկություն է, որը մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված է որպես ոչ 

հրապարակային տեղեկություն կամ օրենսդրությամբ սահմանված է որպես 

պետական, ծառայողական, հարկային, առևտրային կամ այլ գաղտնիք (տե՛ս 

կանոն 45-ի Պարզաբանումը)։ Երկրորդ, վերը նշված տեղեկությունների 

հրապարակումը պետք է կատարվի հրապարակողի կամ այլ անձի 

անձնական կամ մասնավոր շահերից ելնելով։ Երրորդ, տեղեկատվության 

հրապարակման արդյունքում երրորդ անձը ձեռք է բերում առավելություն այն 

անձի նկատմամբ, ում վերաբերյալ հրապարակվել է տեղեկատվությունը 

    Օրինակներ՝  

• տրամադրվել է տեղեկություն հատուկ հանձնարարություններ 

կատարող մաքսային ծառայողի վերաբերյալ, որը Մաքսային 

ծառայության մասին օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն ոչ հրապարակային տեղեկություն է․  

• տրամադրվել է տեղեկություն ներմուծող ընկերության 

հարկային վճարումների մասին, որը Հարկային օրենսգրքի 

համաձայն հարկային գաղտնիք է, հետևաբար, այլ անձը նման 

տեղեկատվություն ստանալու լիազորություն չունի։  

• մաքսային ձևակերպումների մասնագետը տրամադրել է իր 

ներկայացրած անձանց ապահովագրական գաղտնիք 

պարունակող տեղեկություններ, որն արգելված է Մաքսային 

օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի հիմքով։  

• Տրամադրվել է տեղեկություն ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկելի 

գնում  կատարած անձանց ինքնության մասին։ Այդ անձինք 

իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական 

գործունեություն ու Օպերատիվ Հետախուզական 

գործունեության մասին օրենքի 41-րդ հոդվածի՝ նրանց 

անձնական տվյալները գաղտնի են։   

Վերը նշված բոլոր օրինակներում հրապարակված տեղեկատվությունը ոչ 

հրապարակային է, քանի որ պարունակում է հարկային,  ապահովագրական 

կամ օպերատիվ հետախուզական գործունեության գաղտնիք: Հետևաբար, 

հաջորդ քայլով անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյո՞ք տեղեկատվությունը 

տրամադրվել է ծառայողի կամ երրորդ անձի անձնական կամ մասնավոր 
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շահերից ելնելով, և թե արդյո՞ք անձը, ում տրամադրվել է տեղեկատվությունը, 

ձեռք է բերել առավելություն այն անձի նկատմամբ, ում վերաբերյալ 

տրամադրվել է տեղեկատվությունը։  

 

Կանոն 57  

Ծառայողը պետք է ստորագրի պարտավորագիր, որով կստանձնի պարտավորություն 

չբացահայտել աշխատանքային պարտականությունների իրականացման ժամանակ իրեն 

հայտնի դարձած, հրապարակման ոչ ենթական տեղեկատվությունն այլ անձանց։  

Պարզաբանում՝  Կանոն 57-ը սահմանում է մի ընթացակարգ, որով ծառայողը 

անվերապահորեն պատասխանատվություն է ստանձնում չբացահայտել, 

չհրապարակել հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվություն, որը նրան հայտնի է 

դարձել իր աշխատանքային պարտականությունների իրականացման 

կապակցությամբ։ Կանոնը կարգավորում է այնպիսի իրավիճակ, երբ տվյալ 

տեղեկությունը օրենքով սահմանված գաղտնիք չէ, սակայն միևնույն ժամանակ ոչ 

հրապարակման ենթակա տեղեկություն է։  

Նման պարտավորագիր կարող է առաջարկվել աշխատանքային գործունեության 

սկզբում՝ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հետ միասին։ Պարտավորագիրը 

ապահովում է պարտականությունների որոշակիություն ու կանխատեսելիություն  և 

որպես այդպիսին հավելյալ երաշխիք է ծառայողի անիրավաչափ 

գործողությունները կանխարգելելու համար։ Պարտավորագիրը կարող է կանխել 

ապագայում այնպիսի արդարացումները, ինչպիսին են, որ ծառայողը չի իմացել կամ 

չէր կարող իմացած լինել օրենքով գաղտնիք չհանդիսացող, սակայն հրապարակման 

ոչ ենթակա տեղեկությունների՝ երրորդ անձան բացահայտման 

անթույլատրելիության մասին։  Պարտավորագրում կարող է սահմանվել նաև կանոն 

58-ի վերաբերյալ նշում։ 

Օրինակ՝ Կանոն 45-ի օրինակում՝ Մաքսային ծառայության մասին 39-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հատուկ հանձնարարություններ կատարող 

մաքսային ծառայողի վերաբերյալ տեղեկությունները չեն հանդիսանում 

պետական կամ ծառայողական գաղտնիք՝ Պետական կամ ծառայողական 

գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն։ Այդուհանդերձ, նման տեղեկությունը 

ոչ հրապարակային է, քանի որ կարող է հրապարակվել միայն ծառայողի 

գրավոր համաձայնությամբ։  

 

Կանոն 58 
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Պաշտոնական տեղեկությունների հրապարակումը արգելվում է և օրենքով սահմանված 

դեպքերում առաջացնում է պատասխանատվություն։ 

Պարզաբանում՝ Պաշտոնական տեղեկության սահմանումը տրված է կանոն 55-ում, 

ըստ որի այդպիսին են երկու տեսակի տեղեկությունները․ առաջին, դա ներառում է 

ցանկացած տեղեկատվություն, որը ծառայողը ձեռք է բերում ծառայողական 

պարտականություննների իրականացման ժամանակ, և որը նա գիտի կամ 

ողջամտորեն պետք է իմանա, որը հասանելի չէ լայն հանրությանը, երկրորդ, դա 

օրենքով գաղտնիք համարվող տեղեկատվություն է։ Կանոնում սահմանվում է նշված 

երկու տեսակի տեղեկությունների հրապարակման արգելք, մինչդեռ 

պատասխանատվության կարող է հանգեցնել միայն այն տեղեկատվոթյան 

հրապարակումը, որը օրենքով սահմանված գաղտնիք է (այդպիսին են պետական, 

ծառայողական, հարկային , բանկային և այլ գաղտնիքները)։  

 Մաքսային օրենսդրության մի շարք դրույթներով սահմանված են պաշտոնական 

տեղեկությունների հրապարակման արգելքներ ու դրանց համար 

պատասխանատվություն սահմանող դրույթներ։ Այդ մասին նշված է կանոն 45-ի 

պարզաբանման մեջ։ Մասնավորապես, նման դրույթներ են սահմանված Մաքսային 

կարգավորման մասին օրենք 225, 263 և 267-րդ հոդվածներով և Մաքսային 

ծառայության մասին օրենքի 25 և 48-րդ հոդվածներով:  

Օրինակ՝ մաքսային ծառայողը իր պաշտոնեական ծառայություններն 

իրականացնելիս տեղեկացել է, որ ներմուծողի բանկային հաշվի վրա 

դատարանի որոշումով կիրառվել է արգելանք։ Այդ մասին տեղեկացրել է իր 

մտերիմ ընկերոջը, ով լրագրող է։  Այդպիսով տեղի է ունեցել բանկային 

գաղտնիքի արտահոսք։ Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 48-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի հիմքով դադարեցվել են նրա լիազորությունները կոպիտ 

կարգապահական խախտում թույլ տալու համար։  

Ուղեցույց՝ Մաքսային ծառայության մասին օրենքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 10-րդ կետի համաձայն՝ Մաքսային ծառայողին ծառայությունից 

ազատելու հիմքերն են ծառայողական կարգապահական և վարքագծի 

կանոնները միանգամյա կոպիտ խախտելը կամ ծառայողական 

կարգապահական և վարքագծի կանոնները պարբերաբար խախտելը: Իսկ 

նույն հոդված 2-րդ մասի համաձայն՝ ծառայողական կարգապահական և 

վարքագծի կանոնների միանգամյա կոպիտ խախտումներ են պետական, 

բանկային, առևտրային, ծառայողական գաղտնիք կազմող 

տեղեկությունները հրապարակելը, անձնական նպատակներով 

օգտագործելը, երրորդ անձանց տրամադրելը, եթե դրանց տրամադրումը 

նախատեսված չէ օրենքով։ 
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Բաժին 6.  Քաղաքական չեզոքություն  

• Կանոններ 59-65 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ․ հանրային ծառայողն ունի միևնույն իրավունքներն ու ազատությունները, ինչ 

բոլոր քաղաքացիները և անձինք, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա 

վերաբերում է նաև քաղաքական ազատություններին ու իրավունքներին։ Սակայն 

պայմանավորված հանրային ծառայության պաշտոնի առանձնահատուկ բնույթով, հանրային 

ծառայողների իրավունքներն ու ազատությունները ենթակա են որոշակի 

սահմանափակումների, որոնք չեն կիրառվում հանրային ծառայությունում չընդգրկված 

քաղաքացիների նկատմամբ։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հանրային 

ծառայողներն ունեն պետությանը հավատարմություն դրսևորելու հատուկ 

պարտավորություն, նրանք պարտավոր են իրենց պաշտոնեական լիազորություններն 

իրականացնելիս դրսևորել քաղաքական չեզոքություն։ Դա չի նշանակում, որ նրանք չեն կարող 

ունենալ քաղաքական հայացքներ ու գաղափարներ ու արտահայտել դրանք։ Ուղղակի նրանք 

պարտավոր են այդ իրավունքներից օգտվելիս դրսևորել զսպվածություն։  

——————————————— 

Կանոն 59 

Ծառայողը պարտավոր է իր պաշտոնեական լիազորություններն իրականացնելիս լինել 

քաղաքականապես չեզոք։ 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Որպես հանրային իշխանության երաշխավոր՝ հանրային 

ծառայողը պատասխանատու է պետության ընդհանուր շահերի պաշտպանության 

համար։ Այդ նպատակից ելնելով, հանրային ծառայողը պարտավոր է դրսևորել 

քաղաքական չեզոքություն։ Ծառայողը չպետք է թույլ տա, որ իր քաղաքական 

կողմնորոշումը և գաղափարները միջամտեն կամ որևէ կերպ ազդեցություն 

ունենան իր պաշտոնեական լիազորությունների ու պարտականությունների 

կատարման վրա, քանի որ հակառակ դեպքում դա վտանգում է պետության 

շահերի պաշտպանությունը։ 

Այսպիսով, բացառապես հանրային իշխանության և պետության շահերի  

պաշտպանությամբ է պայմանավորված քաղաքական չեզոքություն դրևորելու 

էթիկական պահանջի սահմանումը հանրային ծառայողների համար։   

   Օրինակներ՝  

                              Ծառայողի քաղաքական չեզոքության խախտումներ են․  
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• կառավարության (սոցիալական, արտաքին, և այլն) 

քաղաքականությունը հրապարակայնորեն քննադատելը, 

• կուսակցական գործունեություն ծավալելը, 

• քաղաքական կուսակցության կամ կազմակերպության նկատմամբ 

հովանավորչություն դրսևորելը, 

• հանրահավաքում ելույթ ունենալը և իշխանություններին 

քննադատելը, 

• ծառայողի ներգրավվելը նախընտրական քարոզարշավում, 

• կուսակցության շահերին ծառայող պետական գնում կատարելը։ 

ՈՒՂԵՑՈՒՑՅ՝ Հանրային ծառայության մասին օրենքի 3-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ հանրային ծառայության 

պաշտոնն արժանիքահեն, կարիերային առաջընթացով 

բնութագրվող, քաղաքական չեզոքություն և մասնագիտական 

գործունեություն պահանջող հաստիքային միավոր է։ Նույն 

օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրային ծառայողը, 

ծառայության առանձնահատկություններին համապատասխան, 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 

քաղաքականապես չեզոք է: 

ԿԿՀ-ի հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոնների 

79-րդ կանոնի համաձայն՝ Հանրային ծառայողը պարտավոր է իր 

պարտականությունները կատարելիս դրսևորել քաղաքական 

զսպվածություն և չեզոքություն, այդ թվում՝ հրապարակայնորեն 

չարտահայտել իր քաղաքական տեսակետները, ձեռնպահ մնալ 

այնպիսի վարքագիծ դրսևորելուց, որը կարող է քաղաքական 

գործունեությամբ զբաղվելու տպավորություն ստեղծել: 

Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին 

մասին 1-ին կետի համաձայն՝ քաղաքացիական ծառայությունը՝ 

արժանիքահեն, կարիերային առաջընթացով բնութագրվող, 

քաղաքական չեզոքություն պահանջող մասնագիտական 

գործունեություն է։  

 

Կանոն 60 

Ծառայողը պարտավոր է հրապարակայնորեն չարտահայտել իր քաղաքական տեսակետները 

և չներգրավվել քաղաքական գործունեության մեջ։ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120832
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
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 ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Թեև ծառայողները, ինչպես բոլորը, ունեն արտահայտվելու 

ազատության իրավունք, ի տարբերություն սովորական քաղաքացիների նրանք 

պարտավոր են դրսևորել զսպվածություն իրենց գաղափարներն արտահայտելիս և 

իրենց համոզմունքներն ի ցույց դնելիս։ Տվյալ դեպքում կանոնը բացարձակապես 

արգելում է հրապարակայնորեն քաղաքական տեսակետ արտահայտելը և 

քաղաքական գործունեության մեջ ներգավվելը։ 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ կանոնի տեքստից բխում է, որ կանոնը 

արգելում է նշված արարքի կատարումը ոչ միայն աշխատավայրում կամ 

աշխատանքային լիազորությունների հետ կապված, այլև անձնական կյանքում։ 

Այսպիսով, կանոնը սահմանափակում է ծառայողի գործողությունները «լայն 

շրջանակով»՝ ոչ միայն աշխատավայրում, այլ նաև մասնավոր, անձնական 

տիրույթում։   

 Օրինակ՝ Ծառայողը մասնակցել է ընդդիմադիր քաղաքական 

կուսակցությունների կողմից կազմակերպված հանրահավաքին, որի 

ընթացքում հնչել են սուր քննադատություններ կառավարության հասցեին։ 

Հանրահավաքը լուսաբանվում էր բազմաթիվ լրագրողների կողմից, ովքեր 

նաև մասնակիցներից հարցազրույցներ էին վերցնում։ Շատ լրագրողներ 

աշխատում էին ուղիղ եթերում։ Լրագրողը նաև մոտեցել է ծառայողին ու 

խնդրել հարցազրույց տալ՝ այդ ընթացքում չանջատելով տեսախցիկը և ուղիղ 

հեռարձակումը։ Ծառայողը ներկայացել է, սակայն նշել է, որ չի ցանկանում 

հարցազրույց տալ։ Այդուհանդերձ, այդ դրվագը հեռարձակվել է լրագրողի 

մեկնաբանությամբ, որ պետական մարմինները թույլ չեն տալիս հանրային 

ծառայողներին հարցազրույց տալ։ Որոշ ժամանակ անց ծառայողը 

ենթարկվել է կարգապահական պատասխանատվության՝ ընդդիմության 

հրավիրած հանրահավաքին մասնակցելու հիմքով քաղաքական 

չեզոքությունը խախտելու համար։  

Մեկնաբանություն․ ծառայողը իր գործողություններով չի խախտել 

քաղաքական չեզոքությունը։ Նրա մասնակցությունը հանրահավաքին 

եղել է պասիվ եղանակով, իսկ զուտ ընդդիմության հավաքին 

մասնակցելը քաղաքական չեզոքության սկզբունքի խախտում ու 

կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր չեն կարող լինել։ 

Լրագրողին ներկայանալով, սակայն հարցազրույց տալուց 

հրաժարվելով ծառայողը դրսևորել է զսպվածություն, քանի որ  

հրապարակայնորեն քաղաքական տեսակետ չի արտահայտել 

հնչեցված քաղաքական ելույթների մասին։ Մինչդեռ լրագրողի 
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գործողություններում առկա են լրագրողական էթիկայի խախտումներ, 

որոնք չեն կարող վերագրվել ծառայողին։ 

 Ուղեցույց՝ ԿԿՀ-ի հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային 

կանոնների 82 կանոնի համաձայն՝ «հանրային ծառայողը 

պարտավոր է զերծ մնալ քաղաքական բնույթի հանրային 

ելույթներ ունենալուց, քաղաքական կողմնորոշում ունեցող 

հոդվածներ հրապարակելուց կամ սոցիալական էջերում 

քաղաքական որևէ կուսակցության օգտին կամ դրա դեմ 

գրառումներ կատարելուց, նմանատիպ գրառումներ հավանելուց 

կամ տարածելուց»: 

 

Կանոն 61 

Ծառայողը պետք է ձեռնպահ մնա պետության ներքին կամ արտաքին քաղաքականության և 

ծրագրերի վերաբերյալ անհարկի մեկնաբանությունների կատարումից։   

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Սույն կանոնը նույնպես կարգավորում է ծառայողի վարքագիծը 

«լայն» շրջանակով` աշխատավայրում և աշխատավայրից դուրս։ «Սնհարկի 

մեկնաբանություններ» տերմինը պրակտիկայում նշանակում է այնպիսի արարքներ, 

ինչպիսին են, օրինակ, սոցիալական տիրույթներում վիրավորական 

դատողությունները, ծաղր ու ծանակը, (տրոլլինգ), սադրող մտքերը, որոնք չեն 

հետապնդում կառուցողական, առարկայական նպատակ։ Արարքը ընկած է մի 

կողմից վիրավորանքի և մյուս կողմից ատելության խոսքի միջակայքում, ու թեև 

նման արտահայտությունները  իրավաբանորեն անօրինական չեն, սակայն դրանք 

վնասում են այն հանրային մարմնի նկատմամբ հասարակական վստահությունը, 

որում աշխատում է տվյալ ծառայողը և որին վերագրվում է տվյալ ծառայողի 

վարքագիծը պետության ներքին կամ արտաքին քաղաքականության կամ ծրագրերի 

վերաբերյալ հասարակական միջավայրում կարծիքներ արտահայտելիս։   

 Ուղեցույց՝ ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագրքի 6-րդ կետի 

համաձայն՝ «մաքսային աշխատակիցները պետք է նկատի ունենան, որ 

նրանք չպետք է կատարեն անպատշաճ մեկնաբանություններ 

հրապարակային միջավայրում այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, որոնք 

վերաբերում են կառավարության ներքին քաղաքականությանը և 

ծրագրերին առնչվող զգայուն թեմաների»։ 

 

Կանոն 62 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=164523
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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Ծառայողը չպետք է ունենա հանրային ելույթներ, հրապարակել հոդվածներ կամ սոցիալական 

էջերում գրառումներ կատարել քաղաքական կուսակցությունների օգտին կամ դեմ, կամ 

հրապարակային քննադատել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանությունների 

գործունեությունը, պետական մարմինների կողմից վարվող քաղաքականությունը, հարկային 

և մաքսային մարմնի, կամ այլ պետական մարմինների կողմից իրականացվող 

գործունեությունը։  

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Սույն կանոնը նույնպես կարգավորում է ծառայողի վարքագիծը 

և՛ աշխատանքային միջավայրում, և՛ դրանից դուրս։ Այսինքն, սույն կանոնի 

խախտում կհամարվի վերը նկարագրված հայտարարությունների կատարումը նաև 

աշխատանքային տարածքից դուրս և աշխատանքային ժամերից հետո՝ եթե դրանք 

հրապարակային բնույթի են։  

Հրապարակային է ցանկացած այն արտահայտությունը, որը հնչեցվել է առնվազն 

երկու անձի ներկայությամբ։ Իսկ եթե արտահայտությունը հնչեցվել է համացանցում, 

հրապարակային է ցանկացած արտահայտությունը, որը տարածվել է առնվազն 

երկու անձանց կամ որին հաղորդակից են դարձվել առնվազն երկու անձինք։  

Ծառայողը պետք է ձգտի հանրային հարթակներում հնչեցնել քաղաքական 

կուսակցությունների գործունեության վերաբերյալ չեզոք կարծիքներ՝ առանց նրանց 

սատարող կամ քննադատող կարծիքներ արտահայտելու։  

Նմանապես, ծառայողը պետք է ձգտի ձեռնպահ մնալ գործադիր, օրենսդիր և 

դատական իշխանությունների հասցեին, պետական մարմինների կողմից վարվող 

քաղաքականության, հարկային ու մաքսային մարմինների և բոլոր պետական 

մարմինների գործունեության վերաբերյալ բացասական, քննադատական 

կարծիքներ հրապարակային եղանակով հայտնելուց։   

Հասկանալի է, որ վերը նշվածը ծառայողի արտահայտվելու ազատության 

սահմանափակումներ են։ Սակայն դրանք իրավաչափ սահմանափակումներ են, 

քանի որ դրանց նպատակն է քաղաքական չեզոքության ապահովումը, իսկ, ինչպես 

նշվեց կանոն 59-ում, քաղաքական չեզոքության ապահովումն անհրաժեշտ է 

հանրային իշխանության և պետության շահերի պաշտպանության համար։   

   Օրինակներ՝  

• Ծառայողը մասնակցել է հանրահավաքի, ելույթ է ունեցել ու 

հանրահավաքի հարթակից քննադատել իշխանություններին։ 

• Ծառայողը Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի իր էջում տեղադրել է 

ծաղրանկար, որում գործադիր իշխանության հասցեին սուր 

քննադատություն է ներկայացրել։  
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• Ծառայողը հրապարակել է բաց նամակ իշխանություններին, որում 

քննադատել է խտրականության արգելքի մասին օրենքի  նախագիծը 

այն առումով, որ նրանում նախատեսվում է պաշտպանություն 

սեռական փոքրամասնության համայնքների համար։  

• Ծառայողը իր սոցիալական ցանցի էջում կոչ է արել իր 

համախոհներին ընտրություններին ձայնը տալ կոնկրետ 

կուսակցությանը և կուսակցության ներկայացուցիչներին։ 

• Մաքսային ծառայողը հաճախորդների հետ շփվելիս տրվում է 

քաղաքականության մասին նրանց հնչեցրած մտքերին և սկսում 

բարձրաձայն քննադատել գործադիր իշխանության 

վարչարարության եղանակը, հայտարարելով, որ «քաղաքացիները 

վարչական տույժի մատերիալ չեն»։ 

 

Կանոն 63 

Ծառայողը պարտավոր է ապահովել, որ իր քաղաքական հայացքները չազդեն կամ առերևույթ 

չազդեն իր լիազորությունների իրականացման վրա։ 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Ծառայողը չպետք է թույլ տա, որ իր քաղաքական կողմնորոշումը 

կամ գաղափարները միջամտեն կամ որևէ կերպ ազդեցություն ունենան իր 

պաշտոնեական լիազորությունների ու պարտականությունների կատարման վրա, 

քանի որ նման միջամտությունը ու ազդեցությունը կարող են վտանգել պետության 

շահերի պաշտպանությունը, իսկ դրանով էլ՝ հանրային իշխանությունը։ Ի 

հավելումն, քաղաքական հայացքների միջամտությունը ծառայողի 

լիազորությունների իրականացման վրա Մաքսային ծառայության նկատմամբ 

հանրային վստահությունը նվազեցնող վարքագիծ է։ Նաև, քաղաքական հայացքների 

ազդեցությունը կարող է նաև բարձրացնել ծառայողի անաչառության, շահերի 

բախման խնդիրներ։  

 ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ՝  

• Աշխատակազմի ժողովի ժամանակ հանրային ծառայողը 

ներկայացնում է առաջարկություններ այն մասին, թե ինչպես պետք է 

մյուս հանրային ծառայողները ներգրավվեն իշխող կուսակցության 

վերընտրությանն աջակցելու գործում։ Երբ նրան զգուշացնում են, որ դա 

անթույլատրելի է, քանի որ կհամարվի վարչական ռեսուրսի 

օգտագործում, նա պատասխանում է, որ դա պետք է կատարվի 

քողարկված կերպով ու անհրաժեշտության դեպքում պետք է 

խրախուսել աշխատակիցներին նման աջակցություն ցուցաբերելու 

գործում։ 
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• Մաքսային ծառայողը ծառայություններ մատուցելիս քաղաքացիների 

հետ զրույցի է բռնվում և կոչ անում չքվեարկել կոնկրետ քաղաքական 

ուժի օգտին։ Այդ օրը խնդրում է իր վերադասին թույլատրել իրեն 

աշխատանքը շուտ ավարտել, քանի որ ցանկանում է մասնակցել 

քաղաքական կուսակցությունների դաշինքի հրավիրած 

հանրահավաքին։  

   ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ՝ Սկզբունքը, որ քաղաքական հայացների 

ազդեցությունը ծառայողի պաշտոնեական լիազորությունների 

կատարման վրա բարձրացնում է նաև անաչառության 

բացակայոււթյան ու շահերի բախման խնդիր, ամրագրված է 

ինչպես Հանրային ծառայության մասին օրենքում (հոդված 33, 

որտեղ շահերի բախումը սահմանվում է ինչպես ծառայողի, 

այնպես էլ նրա հետ փոխկապակցված անձի շահերով 

առաջնորդվելը), այնպես էլ ԿԿՀ-ի Կանոններով, որտեղ շահերի 

բախումը սահմանված է ավելի լայն, մասնավորապես, որ նման 

իրավիճակ կարող է առաջանալ նաև ծառայողի՝ ուղղակի կամ 

անուղղակի անձնական շահով առաջնորդվելու դեպքում, որի 

ներքո անձնական շահը կարող է մեկնաբանվել նաև անձի 

անձնական քաղաքական հայացքները։  

Գլոբալ հակակոռուպցիոն ուղեցույցում շահերի բախումը սահմանվում 

է նաև անձի քաղաքական շահերի ու պարտավորությունների 

շրջանակում (տե՛ս նաև կանոն 44-ի Ուղեցույցում):  

 

Կանոն 64 

Ծառայողը չպետք է ներգրավվի քաղաքական գործունեության մեջ, որը ներառում է հանրային 

իշխանության մարմինների տարածքում և տեղեկատվական նյութերում կուսակցությունների 

կամ թեկնածուների լոգոները կամ այլ նշանները ցուցադրելը, քարոզարշավի նյութեր 

պատրաստելը, տարածելը և վարչական լոգիստիկ կամ այլ կերպ քաղաքական 

միջոցառումերին նպաստելը, մաքսային մարմիններում կամ դրանից դուրս որևէ թեկնածուին 

կամ կուսակցությանը կողմ կամ դեմ քարոզելը։  

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Կանոնը սահմանում է արգելքներ ընտրությունների ընթացքում 

քաղաքական կուսակցությունների կամ թեկնածուների օգտին քարոզչություն 

կատարելու համար։ Թեև քարոզչություն կատարելը, այդ թվում լոգո կամ այլ 

նշաններ ցուցադրելը, քարոզարշավի նյութեր պատրաստելը ու տարածելը 

արտահայտվելու և հավաքների ազատության իրավունքի դրսևորումներ են, 

երաշխավորված ՀՀ սահմանադրությամբ, այդ իրավունքների սահմանափակումը 

https://www.antibriberyguidance.org/sites/default/files/11.%20Conflicts%20of%20Interest%20-%20Anti-Bribery%20Guidance.pdf
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հանրային ծառայությունում քաղաքական չեզոքության ապահովման նպատակով 

իրավաչափ է ու դա նույնպես ամրագրված է սահմանադրությամբ։   

Կանոնը սահմանում է սահմանափակումների լայն ցանկ, սակայն ցանկը սպառիչ չէ, 

քանի որ այնպիսի արտահայտություն, ինչպիսին է «այլ կերպ քաղաքական 

միջոցառումներին նպաստելը» հնարավորություն է տալիս ցանկացած արարք, որը 

կատարվում է քաղաքական քարոզչության նպատակով ու նպաստում է 

քարոզչությանը, համարել քարոզչություն ու սահմանափակել սույն նորմով։  

Վերը նշվածի իմաստով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ որևէ քաղաքական 

կուսակցության հանրահավաքին մասնակցելը ինքնին դեռ չի նշանակում 

նպաստելը քարոզչությանը։ Նմանապես, աշխատավայրում գործընկերներին 

հորդորելը այս կամ այն թեկնածուին ձայն տալու համար  դեռ չի նշանակում 

քարոզչության իրականացում։ Անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ արարքը կատարվել է 

քարոզչության նպատակով։    

Կանոնում օգտագործված «Վարչական լոգիստիկ» արտահայտությունը նշանակում 

է վարչական ռեսուրսի օգտագործում։    

Կուսակցությունների կամ թեկնածուների լոգոները կամ այլ նշանները ցուցադրելը, 

քարոզարշավի նյութեր պատրաստելը, տարածելը և վարչական լոգիստիկ 

միջոցների օգտագործման արգելքը գործում է մաքսային ծառայության տարածքում, 

իսկ քարոզչություն իրականացնելու արգելքը գործում է և՛ մաքսային մարմինների 

տարածքում, և՛ տարածքից դուրս ցանկացած միջավայրում։  

 ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ՝  

• Ծառայողը աշխատավայրում բաճկոնի վրա կրում է քաղաքական 

կուսակցության խորհրդանիշ։ 

• Ծառայողը մասնակցել է քաղաքական թեկնածուի հրավիրած 

հանրահավաքին ու այդ ընթացքում բաժանել քարոզչական նյութեր։ 

• Ծառայողը իր գրասեղանի դիմաց, պատի վրա, փակցրել է թեկնածուի 

քարոզչական պաստառ։  

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ՝  

ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետական կամ 

համայնքային ծառայող հանդիսացող թեկնածուները 

նախընտրական քարոզչություն իրականացնելիս պետք է հաշվի 

առնեն հետևյալ սահմանափակումները, որը խախտելու դեպքում 

նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն․ 

2) արգելվում է նախընտրական քարոզչության նպատակով 

ծառայողական պարտականությունների իրականացման 
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համար տրամադրված տարածքների, տրանսպորտային և կապի 

միջոցների, նյութական ու մարդկային ռեսուրսների 

օգտագործումը, բացառությամբ «Հատուկ պետական 

պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության 

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

պետական պահպանության ենթակա բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող 

անվտանգության միջոցառումների։ 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 40.8-րդ 

հոդվածով վարչական պատասխանատվություն է սահմանված 

քարոզչություն իրականացնելու իրավունք չունեցող անձի կողմից 

նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու կամ 

նախընտրական քարոզչության նպատակով վարչական ռեսուրսը 

օգտագործելու համար: 

 

Կանոն 65 

Ծառայողը հանրային միջոցները քաղաքական գործունության համար տրամադրելու որևէ 

հանձնարարություն, պահանջ ստանալու դեպքում պետք է հրաժարվի նշված 

հանձնարարության կատարումից և այդ մասին գրավոր տեղեկացնի հանձնարարությունը 

տված պաշտոնատար անձի վերադասին։ Ծառայողը չպետք է իր ենթակային կամ այլ 

մաքսային ծառայողներին ներկայացնի հանրային միջոցները քաղաքական գործունեության 

համար տրամադրելու պահանջ կամ խնդրանք։  

 ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ՝ Սույն կանոնը սերտորեն կապված է կանոն 64-ում վարչական 

ռեսուրսի օգտագործման սահմանափակումների հետ։ Կանոնը սահմանում է 

երկկողմանի պարտականություն ծառայողի համար՝ մի կողմից վարչական 

ռեսուրս տրամադրելու մասին պահանջ կամ հանձնարարություն մերժելու և այդ 

մասին իրավասու անձին տեղեկացնելու պարտականությունը և մյուս կողմից 

նույնանման պահանջ կամ հանձնարարություն իր ենթակային ներկայացնելու 

անթույլատրելիության վերաբերյալ պարտականությունը։   

ՕՐԻՆԱԿ 1. Մաքսային ծառայողին վերադասը հրահանգել է ձգձգել 

կոնկրետ մաքսային բեռի ներմուծման հետ կապված մաքսային 

գործողությունները, քանի որ մաքսային բեռը ներառում է քարոզչական 

պաստառներ և բրոշյուրներ, որոնք օգտագործվելու են մի ընդդիմադիր 

կուսակության առաջնորդի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։  



108 
 

Պատասխան․ ըստ էության ծառայողին հրահանգվել է օգտագործել 

հանրային միջոցները (մաքսային հսկողությունը և 

համապատասխան մաքսային գործողությունները) քաղաքական 

գործունեության նպատակով։ Ծառայողը պարտավոր է այդ մասին 

տեղեկացնել հրահանգը տված անձի վերադասին։   

 ՕՐԻՆԱԿ 2. Մաքսային ծառայողին հրահանգ է տրվել մասնակցել ժամը 

17:00-ին իշխող կուսակցության կողմից կազմակերպվող նախընտրական 

հանրահավաքին՝ թեկնածուին աջակցելու նպատակով, ու այդ 

նպատակով ծառայողին թույլատրվել է աշխատանքից երկու ժամ շուտ 

դուրս գալ։  

Պատասխան․ աշխատանքային ժամին մասնակցելով 

նախընտրական հանրահավաքին ու դա անելով նախընտրական 

քարոզչության նպատակով ծառայողը կատարում է  կանոն 64-ով 

արգելված արարք, իսկ կանոն 65-ի համաձայն ծառայողը 

պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել հրահանգը տված 

պաշտոնատար անձի վերադասին, քանի որ ծառայողը ստացել է 

հանրային միջոցները (աշխատանքային երկու ժամերը) 

քաղաքական գործունեության համար (քաղաքական թեկնածուի 

օգտին քարոզչություն կատարելը) տրամադրելու 

հանձնարարություն։ 

 

Բաժին 7.  Մաքսային ծառայողի վարքագիծը ֆինանսական հարցերում  

• Կանոններ 66-67 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ․ Հանրային բարեվարքությունը նաև պահանջում է, որ վարքագծի սկզբունքները և 

նորմերը սահմանվեն ու կիրառվեն այնպես, որ հետևողականորեն ընդգծվի հանրային 

ծառայությունում հանրային շահի առաջնահերթությունը մասնավոր, օրինակ՝ ֆինանսական  

շահի նկատմամբ։ Դրանով է պայմանավորված բարեվարքության հասկացությունը առ այն, որ 

դա պետական համակարգում մասնավոր շահի նկատմամբ հանրային շահը համընդհանուր 

էթիկական արժեքներին, սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան գերադասելու ու 

պահպանելու գործունեություն է։  

—————————————————— 

Կանոն 66 

Վերադասի ու ենթակայի միջև մասնավոր ֆինանսական գործարքերը խստիվ արգելվում են։ 

Դա ներառում է փոխառություններ տրամադրելը, մեկ այլ ծառայողի համար 
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երաշխավորություն տրամադրելը, ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից 

տրամադրվող վարկերի համար երաշխավոր հանդիսանալը։  

Պարզաբանում․ Վերադաս-ենթակա հարաբերություններում ֆինանսական 

գործարքների  սահմանափակումներ սահմանելը տարածված է տարբեր 

պետությունների մասնավոր ու պետական կազմակերպություններում։ Դրա նպատակն 

է բարենպաստ ու գործնական աշխատանքային միջավայր ստեղծելը՝ կոլեգիալության,   

արհեստավարժության ու փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, քանի որ վերադասի ու 

ենթակայի միջև մասնավոր ֆինանսական գործարքները հաճախ հանգեցնում են 

հովանավորչության, կողմնակալության ու շահերի բախմանը։ Տվյալ դեպքում կանոնը 

սահմանում է բացարձակ բնույթի արգելք, արգելքը սահմանվում է միայն վերադաս-

ենթակա հարաբերություններում, և արգելքը սահմանվում է երեք տեսակի 

ֆինանսական գործարքների նկատմամբ, որոնք առավել տարածված են գործնական 

միջանձնային հարաբերություններում․ փոխառություն տրամադրելը (պարտքով 

գումար տրամադրելը), մեկ այլ ծառայողի համար որևէ գործարքում երաշխիք 

տրամադրելը և վարկի համար երաշխավոր հանդիսանալը։ Այս երեք տեսակի 

ֆինանսական գործարքների իրավական բնութագրերը տրված են Քաղաքացիական 

օրենսգրքում։    

Օրինակ 1.  Ծառայողը խնդրել է վերադասից պարտքով գումար տալ իրեն 

անձնական բիզնեսում ներդրում կատարելու համար։ Վերադասը նրան 

պարտքով կանխիկ գումար է տվել։ Բանավոր պայմանավորվել են, որ 

գումարը վերադարձվի երեք ամսվա ընթացքում։ Երեք ամիս անց ծառայողը 

վերադարձրել է գումարի մի մասը, իսկ մյուս մասի վերադարձնելը տարբեր 

պատճառաբանություններով ձգձգել է։ Մեկ տարի անց վերադասը դիմել է 

դատարան գումարի մնացած մասը տոկոսավճարներով վերադարձնելու 

պահանջով։ Դատական քննությունը տևել է երեք տարի։ Ծառայողը ի վերջո 

վերադարձրել է գումարի մնացած մասը, սակայն մերժել է տոկոսավճարի 

մասին պահանջը՝ պնդելով, որ գումարը երեք ամսում վերադարձնելու 

պայմանավորվածություն չի եղել։ Քանի որ փոխառության պայմանագիր չի 

կնքվել, վերադասին չի հաջողվել դատարանում ապացուցել, որ գումարն 

ամբողջությամբ երեք ամսվա ընթացքում վերադարձնելու 

պայմանավորվածությունը իրականում եղել է։ Նրանց հարաբերությունները 

այդ վեճի կապակցությամբ սրվել են, որն ազդել է նրանց աշխատանքային 

հարաբերությունների վրա։   

Օրինակ 2. Ծառայողը ցանկանում է  գնել մեքենա մեկ այլ ծառայողից, 

սակայն խնդրում է տարաժամկետել գումարի ամբողջական վճարումը վեց 

ամսով, որին չի համաձայնվում վաճառողը, նշելով, որ առաջարկում է 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658
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գումարը վճարել երեք ամսվա ընթացքում։ Նրանց միջև ծագում է վեճ։ 

Ծառայողը դիմում է իր վերադասին՝ խնդրելով միջնորդել։ Վերադասը 

դիմում է գնորդին, մյուս ծառայողին, ու նշում, որ ինքը հանդիսանում է 

երաշխավոր, որ ծառայողը վեց ամսվա ընթացքում կվճարի մեքենայի 

վաճառքի գումարը։ Կողմերը կնքում են եռակողմ պայմանագիր, որում 

վերադասը հանդես է գալիս որպես գործարքի երաշխավոր։ Վերադասի 

գործողությունը կանոն 66-ի խախտում է, քանի որ մեկ այլ ծառայողի համար 

երաշխավորություն է տրամադրել ֆինանսական գործարքում։ 

Օրինակ 3.  Ծառայողի վերադասը ցանկանում է վարկ վերցնել բանկից։ 

Բանկը պահանջում է, որ նրա ընտանիքի անդամը կամ մեկ այլ անձ հանդես 

գա որպես երաշխավոր՝ համոզվելու համար, որ նա պարտաճանաչ կերպով 

կվճարի վարկի տոկոսները և մայր գումաը նախատեսված ժամկետներում։ 

Վերադասը դիմում է իր ենթակային ու խնդրում, որ նա բանկի հետ կնքի 

երաշխավորության պայմանագիր։ Պայմանագրով սահմանվում է, որ 

երաշխավորը (վերադասի ենթական) պարտավորվում է վարկառուի 

փոխարեն կատարել նրա բոլոր վարկային պարտավորությունները, եթե 

վարկառուն ինչ որ պատճառով չկատարի դրանք, օրինակ՝ վճարել մայրի 

գումարը, վարկի տոկոսը, չվճարված տույժերն ու տուգանքները և վարկային 

պայմանագրով սահմանված այլ պրատավորություններ։ Վերադասի 

ենթակայի գործողությունը կանոն 66-ի խախտում է, քանի որ բանկում 

հանդես է եկել որպես երաշխավոր։  

 

Այսպիսով, վերը նշված երեք օրինակներում ներկայացված են այն 

ֆինանսական գործարքները, որոնք կանոն 66-ի հիմքով արգելված 

ֆինանսական գործարքներ են վերադասի ու ենթակայի միջև։                   

Ուղեցույց․ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է 

փոխառության,  երաշխիք տրամադրելու և բանկային վարկի 

երաշխավոր հանդիսանալու գալու հետևյալ իրավական 

սահմանումները․  

Հոդված 877. Փոխառության պայմանագիր 

Փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը (փոխատուն) մյուս կողմի 

(փոխառուի) սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային 

հատկանիշով որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է 

փոխատուին վերադարձնել միևնույն գումարի դրամ 
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(փոխառության գումարը) կամ փոխատուից ստացված գույքին 

հավասար քանակի և նույն տեսակի ու որակի գույք: 

Հոդված 375. Երաշխավորության պայմանագիր 

1. Երաշխավորը, երաշխավորության պայմանագրով, այլ անձի 

պարտատիրոջ առջև պարտավորվում է պատասխանատվություն 

կրել այդ անձի կողմից իր պարտավորությունը լրիվ կամ մասնակի 

կատարելու համար: 

 

Կանոն 67 

Պետական բյուջե վճարման ենթակա ցանկացած վճարի ստացման գործառույթը պետք է 

իրականացվի բացառապես ծառայության այն աշխատակիցների կողմից, ում պաշտոնական 

պարտականությունների մեջ մտնում է նման գործառույթի իրականացումը կամ լիազորված են 

իրականացնել նման գործառույթ:  

Պարզաբանում․ Ի տարբերություն կանոն 66-ի, որը վերաբերում է ծառայողի կողմից 

մասնավոր բնույթի ֆինանսական գործարքներ կատարելուն, սույն կանոնը 

վերաբերում է ծառայողի կողմից բացառապես իր պաշտոնեական լիազորություններից 

բխող ֆինանսական գործառույթներին, որտեղ նման գործառույթների մեջ է մտնում 

այնպիսի վճարներ ստանալը, որոնք ենթակա են վճարման պետական բյուջե։ Դա 

նշանակում է, որ ծառայողն իրավունք չունի ընդունել պետական բյուջե վճարվելիք 

գումարներ, եթե դրա լիազորությունը ծառայողը չունի։  

Օրինակ.  Ծառայողի գործընկերը, ում լիազորությունների մեջ է մտնում 

մաքսային վճարներ ստանալը, խնդրել է ծառայողին իրեն փոխարինել մեկ 

ժամով, քանի որ ինքը անհետաձգելի անձնական գործ ունի։ Ծառայողը 

համաձայնվել է։ Այդ ընթացքում ծառայողն ընդունել է մաքսային վճարման 

գումարներ ու սահմանված կարգով դրանք փոխանցել պետական բյուջե։  

Նույնիսկ եթե ծառայողը ընդունված գումարները վճարել է պետական բյուջե ու 

այդ առումով արարքը քրեաիրավական հետևանք չի առաջացրել (օրինակ, 

վստահված գույքը հափշտակելը, խարդախություն կատարելը, իշխանական կամ 

ծառայողական լիազորությունները չարաշահելը կամ լիազորություններն 

անցնելը), նման արարքը բացասաբար է անդրադառնում հանրային ծառայողի 

կերպարի, ինչպես նաև մաքսային ծառայության նկատմամբ հանրային 

վստահության վրա։ Նման արարքները կողմնակի անաչառ  դիտորդի մոտ 

թողնում են տպավորություն, որ հանրային ծառայության տվյալ ոլորտում առկա 

է կազմակերպչական թողտվություն, անարդյունավետ կառավարում,  

հովանավորչություն։  
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Ուղեցույց․ ՀՄԿ-ի վարվելակերպի և էթիկայի կանոնագիրք 

7.3. Պաշտոնական գումարները տնօրինելը 

Կառավարության համար նախատեսված ցանկացած վճարի ստացումն ու 

պահպանումը պետք է կատարվի միայն այն անձանց կողմից, ովքեր լիազորված 

են նման գործառույթներով։ Սովորական պայմաններում, որևէ աշխատողը 

չպետք է իրավունք ունենա ընդունել մաքսային ծառայության համար 

նախատեսված վճարը, եթե դրա համար չունի համապատասխան 

լիազորություններ: Երբ այդպիսի լիազորություններ տրված են կամ դրանք 

հանդիսանում են աշխատողի սովորական  պարտականությունների մի մաս, 

դրանք պետք է հսստատված լինեն նաև գրավոր եղանակով։  

 

Բաժին 8.  Հանրային միջոցների օգտագործում  

• Կանոններ 68-79 

 

Նախաբան․ հանրային ծառայության բարեվարքությունը ներառում է նաև հանրային 

ռեսուրսների արդյունավետ ու բարեխիղճ օգտագործումը։ Ակնկալվում է, որ հանրային 

ծառայողները որոշումներ կայացնելիս պետք է առաջնորդվեն ոչ միայն մասնագիտորեն, այլ 

նաև բարեխիղճ մոտեցում ցուցաբերեն հանրային ռեսուրսների նկատմամբ։ Այս առումով 

կարևոր է, որ հանրային ծառայողները հանրային ռեսուրսները օգտագործելիս առաջնորդվեն 

ոչ միայն օրենքով, օրենքի գերակայությամբ, այլ նաև հանրային միջոցների նկատմամբ 

դրսևորեն առանձնահատուկ խնամք ու հոգատարություն։ Նման հատկանիշները հաճախ 

օրենքներում չեն սահմանվում։   

—————————————————— 

 

Կանոն 68   

Ծառայողը հանրային միջոցներն օգտագործում է պատշաճ խնամքով, նպատակային, 

արդյունավետ կերպով եւ խնայողաբար։  

Պարզաբանում․ Կանոն 68-ում շարադրված են ընդհանուր բնույթի վարքագծի 

նորմեր, որոնք ավելի շատ հիշեցնում են էթիկական սկզբունքներ, քան 

վարվելակերպի նորմեր։ Այդուհանդերձ, դրանք ներառված են Կանոնների 

պարտադիր բնույթի նորմերի բաժնում, հետևաբար, ինքնուրույն կիրառություն 

ունեն ու համարվում են նաև վարվելակերպ կարգավորող վարքագծի նորմեր։ Դա 

հաստատվում է նաև նրանով, որ նույնանման նորմ սահմանված է նաև կանոն 18-ի 

8-րդ կետում (ծառայողը պարտավոր է հանրային ռեսուրսներն օգտագործել 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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արդյունավետ ու խնայողաբար՝ բացառելով դրանց վատնումը և չարաշահումը): 

Այժմ ներկայացնենք յուրաքանչյուր հասկացության մեկնաբանությունը 

Ծառայողը պարտավոր է հանրային ռեսուրսները օգտագործել խնամքով։ Դա 

ավելին է, քան օրենքով սահմանված ընթացակարգերին հետևելը կամ որոշումները 

օրենքով սահմանված հիմքերին համապատասխանեցնելը։ 

Օրինակ․ Ծառայողը մի քանի շաբաթ անփութորեն անտեսել է մասնագետի 

զգուշացումնեն այն մասին, որ անհրաժեշտ է լազերային տպիչի թմբուկը 

մաքրել, որի համար անհրաժեշտ է հրավիրել մասնագետ։ Արդյունքում, 

որոշ ժամանակ անց վնասվում է սարքի թմբուկը, որն անհրաժեշտ էր 

ամբողջությամբ փոխել։ Արդյունքում, խաթարվում է ստորաբաժանման 

բնականոն գործունեությունը, իսկ նոր թմբուկ գնելն ավելի թանկ 

կարժենա, քան դրա նորոգելը։   

Հանրային ծառայողը պարտավոր է պետական միջոցներն օգտագործել 

նպատակային ու արդյունավետորեն: Հանրային ծառայողներն հաճախ իրենց 

լիազորություններն իրացնելիս և որոշումներ կայացնելիս ունեն օրենքով 

սահմանված հայեցողության իրավունք։ Նրանք պարտավոր են իրենց 

հայեցողությունից օգտվել շրջահայաց կերպով՝ ընտրելով հնարավոր բոլոր 

տարբերակներից այն մեկը, որը լավագույնս է ծառայում տվյալ նպատակին։   

Օրինակ․ տե՛ս կանոն 18-ի 8-րդ կետի օրինակը․ թեև, սկզբունքորեն, 

ստորաբաժանման պետը իր որոշումը կայացնելիս չի խախտել օրենքը և 

օգտվել է որոշում կայացնելիս հայեցողության իր իրավունքից, սակայն 

որոշումը չի ծառայել ստորաբաժանման կարիքներին, հետևաբար, 

հանրային միջոցի  բաշխումը չի կատարվել նպատակային կերպով։  

Հանրային ծառայողը պարտավոր է հանրային միջոցներն օգտագործել 

խնայողաբար, որը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է տնտեսել հանրային միջոցները, 

եթե դրա հնարավորությունը կա, կամ եթե այդ միջոցները ծախսելու 

անհրաժեշտությունը վերացել է։  

Օրինակ․ գնումների համար պատասխանատու ծառայողը մաքսային 

ստորաբաժանման համար գնել է ռենտգենային հետազոտման 

սարքավորումներ, որոնց համար սահմանված են եղել անողջամտորեն 

բարձր տեխնիկական չափանիշներ , քան անհրաժեշտ է տվյալ 

ստորաբաժանման համր։ Դրա արդյունքում առաջացել է մոտ 40 միլիոն 

դրամի լրացուցիչ ծախս։ 

 Ուղեցույց․ Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին օրենքի 6-րդ հոդվածը սահմանում է վարչարարության 
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համաչափության սկզբունքը, որը սահմանում է, որ վարչական 

մարմինը իր հայեցողության իրավունքն օգագործում է՝ ընտրելով 

բոլոր հնարավոր իրավաչափ լուծումներից մեկը։ Այլ կերպ ասած՝ 

անհրաժեշտ է ընտրել բոլոր հնարավոր լուծումներից լավագույնը։   

Կանոն 69 

Մաքսային մարմնի՝ պետական միջոցների հաշվին ձեռք բերված  ռեսուրսների, 

ծառայությունների եւ գույքի օգտագործումը անձնական նպատակներով կամ շահույթ 

ստանալու համար արգելվում է:  

Պարզաբանում․ անթույլատրելի է հանրային միջոցներով ձեռք բերված գույքի, 

ծառայությունների և ռեսուրսների օգտագործումը անձնական նպատակներով կամ 

շահույթ ստանալու համար։ Ըստ էության, «ռեսուրս» (միջոց) արտահայտությունը 

հավաքական իմաստ ունի և կարող է ներառել «գույքը» և «ծառայությունները»։ 

Այդուհանդերձ, սույն կանոնում դրանք սահմանված են առանձին։  

«Գույք» հասկացությունը» պետք է հասկանալ դրա իրավական բովանդակությամբ, 

որը սահմանված է  Քաղաքացիական օրենսգրքի 134-րդ հոդվածում։ 

«Ծառայություններ» հասկացության ինքնուրույն իրավական սահմանում գոյություն 

չունի։ Սակայն այդ հասկացության մասին շատ անդրադարձեր կան 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 39-րդ գլխում սահմանված նորմերով։ Իսկ 

«ռեսուրսներ» արտահայտությունը, ինչպես նշվեց վերևում կարող է ներառել գույքը 

և ծառայությունները։ «Ռեսուրս» հասկացության մեջ են մտնում նաև այնպիսի 

ծառայություններ, ինչպիսի են էլեկտրամատակարարումը ջրամատակարարումը, 

հաղորդակցության միջոցները, համացանցի հասանելիությունը, ինչպես նաև 

այնպիսի ոչ շոշափելի հասկացություններ, ինչպիսին են աշխատաժամանակը, 

աշխատուժը, այլն:  

Օրինակ․ մաքսային պահեստի տեսանկարահանող սարքերով 

արձանագրվել է, որ մաքսային տեսուչը իրեն պատկանող 

ավտոմեքենայով մուտք է գործել մաքսային պահեստ, որտեղ այդ պահին 

իրականացվում էր  բեռնատարի մաքսային զննություն, որից հետո 

մաքսային պահեստի պահնորդից պահանջել է, որ զննվող բեռնատարը 

տեղաշարժվի այլ վայր, քանի որ ցանկանում էր իր մեքենան կայանել այդ 

վայրում ՝ չնայած այն հանգամանքին, որ պահեստի տարածքում 

ավտոմեքենայի կայանման համար բավարար այլ տարածք կար։ 

Տեսագրությունում երևում է, որ բեռնատարի վարորդը մեքենան 

տեղափոխում է այլ վայրի, իսկ տեսուչը իր անձնական մեքենան կայանում 

է այդ նույն տեղում՝ այլ բեռնատարների կողքին՝ զննության համար 

նախատեսված տարածքում (ծառայողական քննության նյութերից)։ 
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Պատասխան․ տվյալ դեպքում մաքսային ծառայողը օգտատործել 

է մաքսային պահեստի տարածքը իր անձնական նպատակների 

համար։ Ավելին, օգտագործել է պահեստի այն տարածքը, որն 

օգտագործվում էր մաքսային զննում իրականացնելու համար։ 

Այսինքն, օգտագործել է մաքսային ծառայության գույքը կամ 

ռեսուրսը իր աձնական կարիքների համար՝ դրանով նաև 

խոչընդոտելով մաքսային գործողության կատարմանը։   

 

Կանոն 70 

Ծառայողը իր լիազորություններն իրականացնելու շրջանակներում լոգիստիկ, ֆինանսական 

և տեղեկատվական միջոցները, պետական կամ համայնքային այլ գույքը (փոխադրամիջոցներ, 

շենքեր, ապրանքներ, սարքավորումներ եւ այլն) օգտագործում է օրենքով նախատեսված 

սահմաններում և եղանակով։  

 

Կանոն 71 

Ծառայողը հանրային միջոցները պետք է օգտագործի օրենսդրական նորմերի 

համապատասխան: Ընդ որում, դա նշանակում է, որ հանրային միջոցները ոչ միայն պետք է 

օգտագործել հանրային նպատակներով, այլեւ դրանք պետք է հատուկ օգտագործել այն 

օրենքներով, կարգավորումներով եւ որոշումներով սահմանված նպատակներով, որոնց 

համար այդ միջոցները հատկացվել են:  

Պարզաբանում․ 70 և 71-րդ կանոնները պետք է կարդալ միևնույն, ընդհանուր 

համատեքստում առ այն, որ ծառայողը իր լիազորություններն իրականացնելիս 

պետք է առաջնորդվի օրենքով սահմանված կարգով՝ օրենքով սահմանված 

հիմքերով, նպատակներով և ընթացակարգերով։ Ծառայողի ցանկացած որոշում 

կամ գործողություն, որը խախտում է օրենքով սահմանված հիմքերը և 

ընթացակարգերը, անօրինակ է։ Այսինքն, այս երկու կանոնների հիմքում ընկած է 

օրենքի գերակայության սկզբունքը։  

 Օրենք հասկացությունը լայն է մեկնաբանվում ու ներառում է ոչ միայն  

օրենսդրական ակտերը (օրինակ՝ Մաքսային ծառայության մասին օրենքը կամ 

Մաքսային կարգավորման մասին օրենքը), այլև ցանկացած նորմատիվ բնույթի 

իրավական ակտ, օրինակ՝ ենթաօրենսդրական ակտերը՝ կառավարության 

որոշումներ, ներքին իրավական ակտերը՝ կանոնակարգեր, օրինակ՝ սույն 

Կանոնները, որոնք կարգավորում են վարքագիծ և որոնց խախտման համար 

նախատեսվում է պատասխանատվություն։   

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64613
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=169292
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 Կանոն 70-ում մասնավորեցվում են պետական միջոցները կոնկրետ տեսակները, 

սակայն դրանք պետք է հասկանալ այն իմաստով, ինչպես նշված է կանոն 72-ում։  

Ավելին, նույնիսկ կանոն 72-ը պետք է մեկնաբանել լայն իմաստով ու ճկուն 

եղանակով, քանի որ «միջոցներ» հասկացությունը կարող է ներառել այնպիսի 

շոշափելի կամ ոչ շոշափելի առարկաներ կամ երևույթներ, որոնք  բառացիորեն 

նշված չեն կանոն 72-ում, սակայն բխում են դրանում օգտագործված բառերից, 

օրինակ՝ մաքսային  ծառայության հաղորդակցության միջոցը կամ համացանցային 

կապը։ 

 Այսպիսով, ծառայողը պարտավոր է մաքսային ծառայության ռեսուրսները 

(միջոցները) օգտագործել բացառապես օրենքով սահմանված նպատակների համար, 

օրենքով սահմանված հիմքերով և ընթացակարգերով։   

Օրինակ 1. Մաքսային ծառայողը աշխատանքային ժամին գրում է 

անձնական նամակագրություն իր էլեկտրոնային փոստից։ Այսինքն, նա 

օգտագործում է ծառայության լոգիստիկ միջոցները իր անձնական 

կարիքների համար՝ համակարգիչը, ինտերնետ կապը, համակարգչային 

ծրագիը, իր աշխատաժամը, որոնք հանրային ռեսուրսներ են։ 

Օրինակ 2․ կանոն 69-ի օրինակում մաքսային տեսուչը անձնական 

օգտագործման մեքենան կայանելու նպատակով մուտք է գործել մաքսային 

պահեստի տարածք ու օգտագործել է պահեստի տարածքը՝ ելնելով իր 

անձնական մղումներից ու պատվամոլությունից՝ այդպիսով վեր դասելով 

անձնական շահը հանրայինից Դրանով ոչ միայն խախտել է վարքագծի մի 

շարք կանոններ, այլ նաև խախտել է մաքսային օրենսդրությունը, քանի որ 

օրենքով չնախատեսված կարգով միջամտել է մաքսային զննման 

գործողությանը՝ խաթարելով մաքսային զննումը։ Այսինքն, նախ խախտել 

է և՛ մաքսային պահեստը օգտագործելու նպատակը, և՛ մաքսային 

տարածքը օգտագործելու կարգը։   

Օրինակ 3. Մաքսային տեսուչը ընդմիջման ժամին բաժնի 

աշխատակիցներով մոտեցել է մաքսային պահեստի մոտ գտնվող 

տաղավարին, որտեղ իմացել է, որ մաքսային մարմնի թույլտվությամբ 

մուտք գործած մի ավտոմեքենա, որից կատարվում էր բեռնաթափում,  

վաճառվում է։ Հետաքրքրությունից ելնելով նա սկսել է զննել մեքենան․ 

բացել է ավտոմեքենայի դռները, բեռնախցիկը, նայել է ավտոմեքենայի 

ներսը, նստել է ավտոմեքենայի ղեկին, ինչպես նաև հարցրել է մեքենայի 

վաճառքի գինը, որից հետո սկսել է գին  սակարկել՝ այդ ամենը 

աշխատանքային ժամին ու աշխատանքային տարածքում։ Այնուհետև 

խնդրել է չլքել պահեստի տարածքը մաքսային գործողության ավարտից 
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հետո, մինչև ինքը չպարզի, թե արդյոք կարող է աշխատանքը շուտ 

ավարտել։  

         Պատասխան․  այս օրինակում նույնպես մաքսային տեսուչը 

աշխատանքային ժամին (թեև ընդմիջման ժամ էր) անձնական 

նպատակներով օգտագործել է մաքսային պահեստի տարածքը․ 

մեքենա գնելու նպատակով կատարել է մեքենայի զննում՝ բացել է 

բեռնախցիկը, շարժիչի խցիկը, դռները, նստել է ղեկին, սակարկել է 

վաճառքի գին մեքենայի սեփականատիրոջ հետ, ով մաքսային 

պահեստ էր մուտք գործել մաքսային զննման նպատակով։ Նրա 

հորդորով մեքենան մնացել է մաքսային պահեստի տարածքում 

սահմանված ժամկետից երկար, որով խաթարել է մաքսային 

տարածքի կարգ ու կանոնը։ Այդ ամենը արել է անձնական շահերից 

ելնելով՝ անտեսելով մաքսային ծառայության գործունեության 

ամբողջականության հանրային շահը։  

Ուղեցույց․  ԵԽՆԿ՝ Հանրային պաշտոնյաների վարքագծի 

կանոնակարգի մասին  R (2000) 10 հանձնարարականի 23-րդ 

հոդված․ 

  Հոդված 23 – հանրային և պաշտոնական ռեսուրսներ 

 Իր հայեցողության իրավունքը իրականացնելիս, հանրային 

պաշտոնյաները պետք է ապահովեն, որ իրենց վստահված 

աշխատակազմը և հանրային գույքը, շինությունները, 

ծառայությունները և ֆինանսները պետք է կառավարվեն և 

օգտագործվեն արդյունավետ ու տնտեսվար եղանակով։ 

Դրանք չպետք է կառավարվեն անձնական նպատակներով՝ 

բացառությամբ, երբ դրա համար առկա է թույլտվություն։  

 

Կանոն 72 

Հանրային ռեսուրսները ներառում են՝ 1) սարքերը (ներառյալ հեռախոսներ, պատճենահանող 

սարքեր, գրասենյակային սարքավորումներ/պիտույքներ), 2) տրանսպորտային միջոցներ եւ 

սարքավորումներ, 3) համակարգիչներ եւ համակարգչային ծրագրեր, 4) անվտանգության 

անցագրեր եւ ծառայողական գրենական պիտույքներ եւ 5) նամականիշեր եւ փոստային 

ծառայություններ:  

Պարզաբանում․ կանոն 72-ում սահմանված են հանրային ռեսուրսների տեսակները, 

որոնց օգտագործումն անձնական նպատակներով արգելվում է՝ ինչպես սահմանված 

է 70-71 կանոններում։ Ինչպես նշվեց կանոն 70-ում, կանոն 72-ը պետք է մեկնաբանել 

https://docs.google.com/document/d/1E-mbo4vRK0yApVjt1-LiSEaxzEReQ2N7/edit
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լայն ու ճկուն եղանակով, քանի որ հանրային միջոցներ կարող են հանդիսանալ նաև 

այնպիսի շոշափելի կամ ոչ շոշափելի առարկաներ, որոնք թեև բառացիորեն նշված 

չեն կանոն 72-ում, սակայն բխում են դրանում օգտագործված բառերից։ Այդ իմաստով 

որպես օրինակ վերևում նշվեց մաքսային ծառայության հաղորդակցության 

միջոցները կամ համացանցային կապը։  

 Օրինակ 1․ Նախարարը անձնական խնդրով նամակ է գրում պետական մի 

կազմակերպության ղեկավարին ՝ օգտագործելով նախարարի համար 

սահմանված ձևաթուղթը (բլանկը)։ Նամակում հորդորում է պետական 

մարմնի պաշտոնատար անձին բավարարել իր խնդրանքը ։ 

Պատասխան․ Այս օրինակը բերված է նաև կանոն 18-ի 7-րդ կետի 

համար, որը վերաբերում է մասնավոր շահի համար պաշտոնը 

օգտագործելու անթույլատրելիությանը։ Կանոն 72-ում այս օրինակը 

կարևոր է նրանով, որ նախարարն օգտագործել է իր պաշտոնի 

համար նախատեսված ձևաթուղթը, որը նույնպես հանրային 

ռեսուրս է։  

 Օրինակ 2․ նախարարության ընդհանուր բաժնի աշխատակիցը, որն ունի 

երկարամյա աշխատանքի փորձ և մեծ վաստակ տվյալ 

կազմակերպությունում, պարբերաբար օգտագործում է բաժնի 

համակարգչային տեխնիկան  և պատճենահանման սարքը իր երկու  

ուսանող զավակների ուսումնական նյութերի պատճենահանման, 

տեքստերի խմբագրման, կուրսային աշխատանքների և այլ 

հանձնարարությունների կատարման համար։ Բաժնի մյուս աշխատակիցն 

ունի դպրոցահասակ երկու զավակ և աշխատանքային ժամերին երկար 

ժամանակով  զբաղեցնում է բաժնի քաղաքային հեռախոսը՝ երեխաների 

տնային հանձնարարությունների կատարմանը օգնելու նպատակով։ 

Նախարարությունը ներդրել է էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության և հեռախոսային զանգերի ֆիքսման ու 

սահմանափակումների կիրառման նոր համակարգեր, ինչի արդյունքում 

գործերի կառավարիչը ստորաբաժանման պետից ակնկալում է թղթի և 

հեռախոսային ծախսերի տնտեսում։  

 

Կանոն 73 

Ծառայողը պետք է զերծ մնա հանրային միջոցները անձնական նպատակներով 

օգտագործելուց կամ դրանք այլ կերպ անձնական շահերին ծառայեցնելուց, բացի օրենքով 

սահմանված նվազագույն չափը չգերազանցող գումարներ նախատեսող բացառիկ 
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հանգամանքներից (օրինակ՝ երբ հանրային փոխադրամիջոցն ամենանպատակահարմար 

միջոցն է առողջական անհետաձգելի խնդիր ունեցող անձին բժշկի տանելու համար):  

Պարզաբանում․ կանոնը սահմանում է հանրային ռեսուրսի օգտագործման 

նվազագույնի (de minimis) սկզբունքը․ որպես կանոն, ծառայողը պետք է զերծ մնա 

հանրային ռեսուրսը անձնական նպատակով օգտագործելուց, սակայն այդ կանոնից 

նախատեսվում է բացառություն երկու հիմքերի առկայության դեպքում․ երբ ծագել է 

բացառիկ հանգամանք և երբ հանրային ռեսուրսն օգտագործվում է օրենքով 

սահմանված նվազագույնից ցածր ծավալով։ Միայն այս երկու պայմանների 

միաժամանակյա առկայության պարագայում է թույլատրվում օգտագործել 

հանրային ռեսուրսը անձնական նպատակով։   

Օրինակ․ աշխատանքային վայրում ծառայողը ստացել է մարմնական 

վնասվածք, ու նրան անհրաժեշտ է շտապ տեղափոխել հիվանդանոց։ 

Տվյալ իրավիճակում անիմաստ է սպասել շտապօգնության մեքենայի 

ժամանմանը, քանի որ նա արյունահոսում էր։ Որոշում է կայացվում 

աշխատողին տեղափոխել հիվանդանոց ծառայողական 

փոխադրամիջոցով։ Նման պարագայում առկա են վերը նշված երկու 

հանգամանքները․ առկա է բացառիկ հանգամանք, երկրորդ, 

ծառայողական փոխադրամիջոցի օգտագործելը անձնական կարիքների 

համար կատարվել է մեկ անգամ, այլ ոչ թե պարբերաբար, որը կազմում է 

տվյալ ռեսուրսի օգտագործման նվազագույնից ցածր ծավալ։  

 Ուղեցույց․  նվազագույնի չափանիշը օգտագործվում է շատ 

պետությունների հանրային ծառայության նորմերում։ Օրինակ, 

ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Ֆեդերալ նորմերի 

կանոնագրքում սահմանված է հետևյալ դրույթը․  

                § 45.4 կառավարության գույքի անձնական օգտագործումը. 

a) աշխատակիցը կարող է կառավարության գույքը 

օգտագործել միայն պաշտոնեական լիազորություններն 

իրականացնելիս կամ եթե առկա է կառավարության 

թույլտվությունը։ Թույլատրվում է օգտագործել 

կառավարության գրասենյակը, գրադարանը և 

տարածքները հետևյալ նպատակով․ 1) անձնական 

օգտագործման նպատակով – որը ներառում է միայն 

ծախսեր, որոնք կանխամտածված չեն (օրինակ, 

էլեկտրականություն, թանաք, թղթի փոքր քանակություն), 

և 2) սահմանափակ քանակով հեռախոսային զանգեր ու 

ֆաքսային հաղորդագրություններ գրասենյակին հարող 

https://www.justice.gov/jmd/misuse-position-and-government-resources
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տարածքներից, կամ եթե դրանց համար գանձում չի 

կատարվում կառավարության  հաշիվներից։   

…   

b) Կառավարության գույքն օգտագործելիս 

աշխատակիցները պետք է հիշեն, որ պատասխանատու են 

կառավարության գույքը պահպանելու ու պաշտպանելու 

համար, և որ աշխատաժամանակը պետք է օգտագործեն 

իրենց պաշտոնեական պարտականությունների 

բարեխիղճ կատարմամբ։  

 

Կանոն 74 

Ծառայողական տրանսպորտային միջոցների օգտագործման եւ խնամքի հետ կապված պետք 

է կիրառվեն հատուկ կանոններ: Դրանք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում 

հետևյալով՝ 1) ծառայողական մեքենաները օգտագործվում են բացառապես 

ծառայողական նպատակներով, 2) ծառայողական մեքենաներ վարող աշխատակիցները 

պետք է ունենան տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, 3) չարտոնված ուղեւորներ, 

ներառյալ ընտանիքի անդամները, չպետք է տեղափոխվեն, ծառայողական տրանսպորտային 

միջոցով, բացառությամբ պաշտոնապես թույլատրված դեպքերի, 4) ծառայողը չպետք է վարի 

ծառայողական տրանսպորտային միջոցը կամ այլ տրանսպորտային միջոցը, երբ գտնվում է 

ալկոհոլի կամ որեւէ այլ թունավոր նյութի կամ թմրամիջոցների ազդեցություն տակ, 5) եթե 

հատուկ թույլտվություն չի տրվել, ծառայողական մեքենաները չպետք է օգտագործվեն 

ծառայողին բնակության վայրից աշխատանքի վայր եւ հակառակ ուղղությամբ տեղափոխելու 

համար:  

 Պարզաբանում․ կանոն 74-ը վերաբերում է կոնկրետ հանրային ռեսուրսի՝ 

տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումներին։ Հաշվի առնելով, 

որ նշված հանրային ռեսուրսի չարաշահման դեպքերը տարածված են, որոշվել է դա 

կարգավորել առանձին կանոնով, որն ընդունված պրակտիկա է։ Կանոնը 

սահմանում է տրանսպորտային միջոցների օգտագործման հինգ իրավաչափ 

հիմքեր, որոնց յուրաքանչյուրի առանձին խախտումը հանգեցնում է կանոն 74-ի 

խախտմանը։  

 Օրինակներ․  

• Ծառայողական մեքենան օգտագործվել է ծառայողական նպատակով, 

սակայն աշխատակիցը, ով վարել է մեքենան, չի ունեցել 

տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ 
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• Ծառայողական մեքենան օգտագործվել է չարտոնված ուղևորի համար, 

քանի որ եղել է պաշտոնապես թույլատրված իրավիճակ, սակայն 

մեքենան վարող աշխատակիցը գտնվել է ոչ սթափ վիճակում,  

• Եղել է հատուկ թույլտվություն ծառայողին բնակության վայրից 

աշխատավայր տեղափոխելու համար, սակայն ծառայողը աշխատավայր 

չի գնացել ծառայողական նպատակով։ 

• Ծառայողը աշխատանքային ժամերից դուրս վարել է ոչ ծառայողական 

տրանսպորտային միջոց, սակայն գտնվել է ալկոհոլային ազդեցության 

տակ։   

Վերջին օրինակում գործում է «լայն շրջանակի» սկզբունքը, համաձայն որի 

ծառայողի վարքագիծը կարգավորվում է նաև աշխատանքից դուրս։ Տվյալ դեպքում 

դա բխում է սույն կանոնի 4-րդ ենթակետի «կամ այլ տրանսպորտային միջոցը» 

արտահայտությունից։  

 Ուղեցույց․ կան հաստատություններ, որոնք սահմանել են 

ծառայողական տրանսպորտային միջոցների նվազագույն 

օգտագործման բացառություններ՝ հիմնվելով de minimis 

սկզբունքի վրա, որի մասի խոսվեց վերևում։ Կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ տիպային կարգավորումը․  

- նվազագույն չափով օգտագործում, օրինակ, երթուղուց 

շեղվելը, եթե դա անհրաժեշտ է ծառայողական 

ուղևորության ընթացքում ճաշելու նպատակով որևէ 

տեղ հասնելու համար․ օրական մեկ անգամ՝ 

աշխատանքային ժամից մինչև 30 րոպե առաջ և հետո 

ամենօրյա գնումների համար կանգնելը, եթե մեքենան 

հատկացվել է բնակության վայրից դեպի 

աշխատավայր և հակառակը վարելու համար․ 

ամսական կտրվածքով գրասենյակում մինչև տաս էջ 

տպելը պատճենահանման սարքով կամ տպիչով, և 

այլն։  

 

Կանոն 75 

Կրծքանշանները, անվանաքարտերը, վկայականները պետք է ծառայողի  կողմից 

օգտագործվեն բացառապես պաշտոնեական պարտականությունների կատարման 

նպատակներով: Անձը հաստատող նշանները եւ անվտանգության պարագաները տրվում են 

ծառայողին աջակցելու եւ ապահովելու վերջինիս պաշտոնական պարտականությունների 

իրականացմանը: Դրանք չպետք է օգտագործվեն որեւէ այլ նպատակի համար։ 

Անվտանգության կրծքանշանները, բանալիները, գաղտնաբառերը, վկայականները եւ 
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նմանատիպ այլ պարագաները, պետք է պաշտպանված լինեն ծառայողի կողմից, ում տրվել են 

դրանք, իսկ ծառայության դադարեցումից հետո հանձնվեն մաքսային մարմնի 

համապատասխան ստորաբաժանմանը:  

Պարզաբանում․ կանոնում թվարկված անձը հաստատող առարկաները 

նույնպես հանրային ռեսուրս են  և դրանց հետ պետք է զբաղվել խնամքով ու 

զգուշությամբ, դրանք օգտագործել միայն պաշտոնեական լիազորությունների 

կապակցությամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով։ Դրանց օգտագործման 

չարաշահումը կամ անփութությունը կարող է հանգեցնել ոչ միայն վարքագծի 

խախտմանը, այլև բարձրացնել անվտանգության խնդիրներ, քանի որ 

անվտանգության կրծքանշանների, բանալիների և գաղտնաբառերի նկատմամբ 

պաշտպանության բացակայությունը կարող է հանգեցնել պետական կամ 

ծառայողական գաղտնիքի արտահոսքի, պահպանվող տարածքների 

անվտանգության խախտումների, և այլն։  

Օրինակ․ մաքսային ծառայողը ուղևորների սպասարկման սրահում 

ավիաընկերության ներկայացուցչին խնդրել է առանց հերթի սպասարկել 

իր ազգականին՝ խնդրելով «լավություն» անել, քանի որ ինքն էլ 

օդանավակայանի աշխատող է, ու ցույց է տվել մաքսային ծառայողի իր 

վկայականը։     

 

Կանոն 76 

Ծառայողները, որոնք մուտք են գործում կամ օգտագործում են պետական համակարգչային 

համակարգեր, սարքավորումներ կամ ծրագրեր պետք է գործադրեն բոլոր ջանքերը՝ 

պաշտպանելու ցանկացած տեղեկատվություն անվտանգության հնարավոր 

սպառնալիքներից:  

  Պարզաբանում․ անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ տեղեկությունը  օրենքով 

սահմանված կարգով պետական, ծառայողական, բանկային թե հարկային 

գաղտնիք է, հանրային ծառայողները պարտավոր են պաշտպանել ցանկացած 

տեղեկության անվտանգությունը  հնարավոր սպառնալիքներից, եթե տվյալ 

տեղեկության համար նրանք մուտք են գործում պետական համակարգչային 

համակարգեր և օգտագործում են այդ համակարգերին միացած 

սարքավորումներ կամ ծրագրեր։   

  Օրինակներ.  

• Ծառայողը, ով օգտագործում է Ծառայության ներքին գրագրության 

էլեկտրոնային ցանցը, գնացել է ճաշի ընդմիջման ու մոռացել է 

դուրս գալ համակարգչային ծրագրից, սակայն զանգահարել է իր 
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գործընկերոջը ու խնդրել իր փոխարեն դուրս գալ ծրագրից կամ 

անջատել համակարգիչը։  

• Ծառայողը համակարգչային ծրագրի գաղտնագիրը գրել է կպչուն 

թղթի վրա ու փակցրել է գրասեղանի դիմացի պատին՝ տեսանելի 

վայրում՝ այդպիսով իր համակարգիչը և դրան միացված ցանցը 

դարձնելով խոցելի։ 

• Ծառայողն անուշադրության է մատնել ստորաբաժանման 

ղեկավարի հրահանգը համակարգիչներին դրսից բերված USB 

կրիչներ չմիացնելու մասին։  

Նշված բոլոր օրինակները կանոն 76-ի խախտման օրինակներ են։ 

Ուղեցույց․ ԿԿՀ-ի տիպային կանոնագրքում նմանատիպի 

նորմը սահմանված է վարքագծի խրախուսելի նորմերի 

ցանկում․  

92. Հանրային ծառայողը պետք է գործադրի բոլոր 

հնարավոր ջանքերը պետական համակարգչային 

համակարգերը, սարքավորումները, ծրագրերը, ինչպես 

նաև իր աշխատավայր հանդիսացող հանրային 

իշխանության մարմնի տարածքներն անվտանգության 

հնարավոր սպառնալիքներից պաշտպանելու համար: 

 

Կանոն 77 

Պետական մարմինների, մաքսային մարմնի համակարգչային համակարգերը, 

կառավարական ցանցը, ծրագրերը, սարքավորումները, ինտերնետը եւ էլեկտրոնային փոստը 

պետք է օգտագործվեն բացառապես պաշտոնական պարտականությունների իրականացման 

նպատակներով։  

  Պարզաբանում․ կանոնը սահմանում է բացարձակ արգելք Ծառայության 

համակարգչային տեխնիկական, սարքավորումները, դրանցում տեղադրված 

էլեկտրոնային սարքերը, թվային ծրագրերը, համացանցային կապը և համացանցը 

անձնական նպատակներով օգտագործելու նկատմամբ։ Նման սահմանափակումն 

արվում է և՛ անվտանգության, և՛ աշխատանքային կարգապահության, 

արդյունավետ աշխատանքային միջավայր ապահովելու նպատակով, որոնք բոլորն 

էլ ծառայում են բարեվարքության ընդհանուր միջավայրի ձևավորմանը։ Նշվածը 

տարածված սահմանափակում է պետական և մասնավոր 

կազմակերպություններում։  

  Օրինակներ.  
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▪ Ծառայողը աշխատանքային ժամին կամ աշխատանքային օրվա 

ավարտից հետո օգտագործում է համակարգիչը համակարգչային 

խաղ խաղալու համար՝ անկախ այն հանգամանքից, թե 

համակարգիչը միացած է պետական մարմնի, մաքսային մարմնի 

համակարգչային համակարգին, թե՝ ոչ։   

▪ Ծառայողը օգտագործում է գրասենյակի պատճենահանման սարքը 

իր որդու դպրոցական տնային առաջադրանքները տպելու համար։  

▪ Ծառայողն օգտագործում է աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման համար հատկացված բջջային 

հեռախոսը անձնական խոսակցությունների համար՝ կատարելով 

սահմանված ժամաքանակից ավել զանգեր։  

▪ Ծառայողը պարբերաբար անձնական գրագրություններ է 

կատարում իր անձնական էլեկտրոնային փոստից, ինչպես նաև 

սոցիալական ցանցերոււմ տեղադրում է բազմաբնույթ նյութեր 

աշխատանքայի ժամերի ընթացքում։  

▪ Ծառայողը աշխատանքային ժամին կատարում է կոմունալ 

վճարումներ www.arca.am վճարային համակարգով։  

    

Կանոն 78 

Ինտերնետի եւ էլեկտրոնային փոստի սահմանափակ անձնական օգտագործումը 

թույլատրվում է պայմանով, որ այն համապատասխանում է բոլոր վերաբերելի օրենքներին, 

քաղաքականությանը եւ ուղեցույցներին եւ չի ազդում ծառայողների աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման վրա: Ընդունելի սահմանափակ օգտագործման 

օրինակներ կարող են հանդիսանալ մասնագիտական գործունեությունը, կարիերայի 

զարգացումը կամ կարճ էլեկտրոնային հաղորդագրության ընթերցումը կամ գրելը ընդմիջման 

ժամերին կամ աշխատանքի ժամերից դուրս:  

Պարզաբանում․ Սույն կանոնը de minimis (նվազագույն) սկզբունքի հերթական 

օրինակն է, երբ թույլատրվում է հանրային ռեսուրսի, տվյալ դեպքում ինտերնետի 

և էլեկտրոնային փոստի, օգտագործումը անձնական նպատակով, սակայն 

սահմանափակ քանակով՝ նույնիսկ եթե դրա համար բացակայում է բացառիկ 

հանգամանք՝ ինչպես սահմանված է կանոն 73-ում։ Եթե կանոն 73-ում 

թույլատրվում է հանրային ռեսուրսի՝ ծառայողական տրանսպորտի անձնական 

օգտագործումը բացառիկ հանգամանքներում և եթե դա չի գերազանցում օրենքով 

սահմանված նվազագույն չափը, սույն կանոնով թույլատրվում է ինտերնետի և 

էլեկտրոնային փոստի անձնական օգտագործումը առանց բացառիկ հանգամանքի 

առկայության, սակայն՝ սահմանաչափ տևողությամբ ու չափով։ Ստորաբաժանման 

http://www.arca.am/
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ներսում կարելի է  սահմանել համացանցից օգտվելու  տևողության առավելագույն 

չափ ներքին աշխատանքային կանոնագրքով։ Թեև դա կարող է թվալ ձևական, 

սակայն  վարքագծի որոշակի կարգավորմանը կարող է ծառայել։ Բոլոր դեպքերում, 

վարքագծի սահմանափակման սկզբունքները պետք է լինեն, առաջին, որ նման 

գործողությունները պետք է հասցվեն նվազագույնի, երկրորդ, որ չմիջամտեն 

աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։ Այս երկու չափանիշները 

նույնպես կարելի է սահմանել աշխատանքային ներքին կանոնակարգում։  

Oրինակ 1․ ծառայողը աշխատանքային ժամին օգտվում է իր 

էլեկտրոնային փոստից անձնական նամակագրության համար, ակայն 

դա անում է սահմանափակ տևողությամբ, ծախսելով մոտ 5-10 րոպե, և 

այդ գործողությունները որևէ կերպ չեն ազդում նրա աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման վրա։  

Օրինակ 2. Ծառայողը աշխատանքային ժամին շարունակ 

ակտիվացնում է իր սոցիալական էջը։ Ղեկավարի նկատողությանը, որ 

աշխատանքային ժամին չի կարելի օգտվել համացանցից, այն էլ՝ 

սոցիալական ցանցից, ծառայողը պատասխանում է, որ օրվա 

ընթացքում 5-10 րոպե է նվիրում որևէ նյութ տեղադրելու կամ 

մեսենջերով որևէ գրառում կատարելու համար։ Ղեկավարը 

պատասխանում է, որ անկախ գրառում կատարելու հանգամանքից, 

այն հանգամանքը, որ նա սոցիալական ցանցի իր էջը շարունակ ակտիվ 

ու բաց վիճակում է պահում, արդեն իսկ միջամտություն է նրա 

աշխատանքային գործունեությանը, քանի որ շեղում է նրան իր 

աշխատանքային պարտականությունների օրվա ընթացքում, ու 

առաջարկել է այսուհետ իր սոցիալական ցանցի էջ մտնել միայն 

ընդմիջման ժամին։ Տվյալ դեպքում ղեկավարի դիրքորոշումը 

միանգամայն տեղին է․ անկախ գրառումներ կատարելու ընդհանուր 

տևողությունից, սոցիալական ցանցի էջը անընդհատ հասանելի 

պահելը արդեն իսկ պոտենցիալ միջամտություն է աշխատանքային 

գործունեությանը։  

Օրինակ 3. Ծառայողը աշխատանքայի ժամին կատարում է կոմունալ 

ծախսերի վճարումներ www.arca.am վճարային համակարգով։ Նման 

արարքը կարող է տեղավորվել «նվազագույնի» չափանիշի շրջանակում 

քանի որ կոմունալ վճարումները կատարվում են, սովորաբար, ամիսը 

մեկ կամ երկու անգամ, երկրորդ, դա խլում է, սովորաբար, մի քանի 

րոպե, երրորդ, դա արվում է անհրաժեշտաբար, այլ ոչ թե զբաղմունքի 

նպատակով։  

http://www.arca.am/
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Ուղեցույց․  ԱՄՆ կառավարությունը հետևյալ կերպ է 

կարգավորում աշխատանքային ժամին համացանցից և 

էլեկտրոնային փաստից օգտվելու պրակտիկան․  

▪ Պետական ծառայողները կարող են անձնական 

նպատակներվ օգտվել համակարգչից և համացանից իրենց 

անձնական ժամանակի ընթացքում (աշխատանքից առաջ 

և հետո․ ճաշի կամ  ընդմիջումների ժամանակ), եթե դա չի 

չի ստեղծում կառավարության համար հավելյալ ծախսեր։ 

Աշխատակիցները կարող են համացանցից կատարել 

անձնական գնումներ, եթե գնված ապրանքների առաքման 

համար տալիս են անձնական, այլ ոչ թե պետական 

հաստատության հասցեն։ Այդուհանդերձ, հետևյալ 

գործունեությունը պետական կամ պետության կողմից 

վարձակալած համակարգիչներով արգելվում է 

բացարձակապես․  

o  խաղադրույքներ անելը 

o  պոռնոգրաֆիկ կայքեր անցելելը կամ նյութեր 

ներբեռնելը 

o  առցանց բաժնետոմսեր գնելը  

o  առցանց անշարժ գույքի գործարքներ կատարելը 

o  որևէ ծառայության, ապրանքի կամ 

կազմակերպությանը հավանություն տալը,  

o  տեսապատկերների  հոսքային շարունակական 

ներբեռնում կոմերցիոն, մասնավոր, 

նորությունների թողարկման կամ ֆինանսական 

կազմակերպություններից։ 

 

Կանոն 79 

Պետական էլեկտրոնային ցանցերի օգտագործմամբ արգելվում է՝ 1) դիտել, ներբեռնել, 

տիրապետել կամ տարածել պոռնոգրաֆիկ պատկերներ կամ նյութեր, 2) ուղարկել 

վիրավորական արտահայտություններ պարունակող պատկերներ, նյութեր կամ ոչ կոռեկտ 

էլեկտրոնային հաղորդագրություն, 3) խախտել հեղինակային իրավունքը, 4) խախտել 

անվտանգության կանոնները, այդ թվում՝ համապատասխան ցանցերից օգտվելու համար 

անհրաժեշտ գաղտնաբառերը տրամադրել այլ անձանց. 5) էլեկտրոնային ցանցերի 

անվտանգության համակարգերը կոտրելը կամ կոտրելու փորձը։  
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 Պարզաբանում․ սույն կանոնով սահմանված են արգելքներ այնպիսի 

գործողությունների համար, որոնք կատարվում են էլեկտրոնային ցանցերով։ 

Էլեկտրոնային ցանցը գլոբալ համացանցն է` ինտերնետը, ինչպես նաև 

գերատեսչության ներսում կամ մի քանի գերատեսչությունների միջև փակ 

էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կամ այլ ինֆորմացիայի 

փոխանակման համար նախատեսված էլեկտրոնային համակարգերը, 

օրինակ․  փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային «Մալբերի» 

համակարգը ՀՀ պետական և տեղային ինքնակառավարման մարմինների 

միջև կամ Intranet համակարգերը, որոնք օգտագործվում են մասնավոր 

կազմակերպություների ներսում։  

Կանոնում սահմանված են հինգ տեսակ արգելված արարքներ։ 

Պոռնոգրաֆիկ նյութեր դիտելը, ներբեռնելն ու տարածելը հանրային 

ծառայողի ու ծառայության հեղինակությանը վնասող արարքներ են, իսկ 

նման նյութեր տարածելը հանցագործություն է՝ Քրեական օրենսգրքի 300-րդ 

հոդվածի հիմքով։ Վիրավորական պատկերներ ու նյութեր ուղարկելը կարող 

է հանգեցնել քաղաքացիական պատասխանատվության Քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի հիմքով։  Անկախ դրանից, դրանք պարսավելի 

արարքներ են։ Հեղինակային իրավունքի խախտումը նույնպս 

իրավախախտում է և կարող է հանգեցնել քաղաքացիական 

(Քաղաքացիական օրենսգիրք, Գլուխ 63)  կամ քրեական (Քրեական 

օրենսգիրք, հոդված 227) պատասխանատվության: Անվտանգության 

կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել պետական անվտանգության, 

հասարակական  կարգ ու կանոնի, այլոց իրավունքների խախտմանը, այդ 

թվում՝ անվտանգության համակարգերի կոտրելու և դրա փորձի, որը 

կիբերհանցագործություն է (Քրեական օրենսգիրք, Գլուխ 38): Այսպիսով, 

նշված արարքներից բոլորը իրավախախտումներ են, հետևաբար, 

միանգամայն հասկանալի է, որ դրանք պետք է նաև արգելված վարքագիծ 

համարվեն սույն կանոնի հիմքով։ Նույնիսկ եթե դրանք օրնքով սահմանված 

իրավախախտումներ սահմանված չլինեին, դրանք հանրորեն պարսավելի 

արարքներ են, հակասում են հանրային բարոյական նորմերին ու 

պատկարացումներին, կարող են լրջորեն վնասել Մաքսային ծառայության 

հեղինակությունը հանրության աչքում և նվազեցնել Ծառայության 

նկատմամբ հանրային վստահությունը։  

Օրինակներ՝ 

▪ Ծառայողը ներքին ծառայողական էլեկտրոնային ցանցին 

միացած համակարգչով իր գործընկերոջն ուղարկել է 
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վիրավորական տեքստ, որում քննադատել է ոստիկաններին 

նախորդ օրը հանրահավաքը ցրելու համար և տեքստում 

օգտագործել է ոստիկանության հասցեին վիրավորական 

արտահայտություններ։  

▪ Ծառայողը, օգտագործելով պետական մարմնի ինտերնետ 

կապը, https://www.pirateproxy-bay.com/ կայքից, որը 

հեղինակային իրավունքի խախտումով ձեռք բերված 

երաժշտական ստեղծագործությունների հայտնի հարթակ է, 

ներբեռնել ու օգտագործել է երաժշտական 

ստեղծագործություն։   

▪ Հանրային ծառայողը զանգահարել է իր գործընկերոջը ու 

խնդրել իր փոխարեն մուտք գործել տվյալների համակարգ ու 

ուղարկել մի կարևոր որոշման նախագիծ իր ղեկավարին։ 

Հայտնել է, որ աշխատանքից շուտ էր դուրս եկել ու չէր հասցրել 

դա անել, մինչդեռ ղեկավարը պահանջում է որոշման 

նախագիծը։ Տեղեկացրել է, որ կարող է նրան հայտնել իր 

համակարգչային ծրագրի մուտքանունը և գաղտնաբառը։ 

Գործընկերը հրաժարվել՝ հայտնելով, որ դա վարքագծի ու 

անվտանգության նորմերի լուրջ խախտում է; Նույնիսկ երբ քիչ 

անց նրան զանգահարեց ստորաբաժանման ղեկավարը ու 

հորդորեց դա անել, հանրային ծառայողը հրաժարվեց հետևել 

իր վերադասի հորդորին։    

Ուղեցույց՝․  

Քրեական օրենսգրքի Գլուխ 38-ի նորմերի համաձայն՝  

Համակարգիչ, համակարգչային համակարգ կամ 

համակարգչային ցանց ներթափանցելը (առանց 

թույլտվության), տվյալներ փոփոխելը, ոչնչացնելը, 

վնասելը, աղավաղելը կամ ուղեփակելը, տվյալներ 

ապօրինի որսալը կամ դրանց տիրանալը, հատուկ 

ծրագրային կամ գործիքային միջոցների կիրառումով 

տվյալների ապօրինի շրջանառություն կատարելը 

կիբերհանցագործության տարբեր տեսակներ են։  

     

https://www.pirateproxy-bay.com/
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Բաժին 9.  Մաքսային ծառայողների կողմից պետական 

սեփականություն հանդիսացող գույքի ձեռքբերումը  

• Կանոններ 80-82 

 

Նախաբան․ Մաքսային մարմիններին պահպանության հանձնված և մաքսային հսկողության 

ներքո պահպանվող, մաքսանենգության կամ մաքսային կանոնների խախտման անմիջական 

օբյեկտ համարվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային տնօրինման գործողություններ 

իրականացնելիս, մասնավորապես՝ դրանք աճուրդային կարգով իրացնելիս մաքսային 

ծառայողները չպետք է ունենան անարդարացի առավելություն այլ անձանց նկատմամբ։  

Կանոնների սույն բաժնում ներառված են նորմեր, որոնք կարգավորում են այդ 

հարաբերությունները և ապահովում, որ մաքսային ծառայողները մաքսային մարմինների 

կողմից աճուրդի կարգով իրացվող բռնագանձված, առգրավված գույք գնելիս չունենան իրենց 

պաշտոնից բխող անարդարացի առավելություն այլ գնորդների նկատմամբ։  

———————————————————— 

 

Կանոն 80 

Ծառայողը այլ հանրային ծառայողների հետ հավասար իրավունք ունի ձեռք բերելու 

պետական սեփականոթյուն հանդիսացող օրենքով սահմանված կարգով օտարման 

ներկայացված գույքը, պայմանով, որ` 1) Ծառայողը պետական սեփականություն 

հանդիսացող գույքի վիճակի մասին հավելյալ տեղեկությունները չի ստացել իր 

պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ, 2) Ծառայողը պաշտոնապես ներգրավված չէ, կամ այլ 

կերպ չի առնչվում տվյալ գույքի՝ օտարման ներկայացնելու որոշման կայացմանը։  

Պարզաբանում․ Ըստ սույն կանոնի՝ ընդհանուր առմամբ մաքսային ծառայողներն 

իրավունք ունեն մասնակցել աճուրդների։ Սակայն արգելվում է մասնակցել 

աճուրդի այն դեպքում, երբ ծառայողին հայտնի է դարձել գույքի վիճակի մասին 

հավելյալ տեղեկություններ, որոնց շնորհիվ նա հայտնվել է առավել բարենպաստ 

վիճակում այլ գնորդների համեմատ, և եթե նման տեղեկությունները ծառայողը 

ստացել է իր պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ։ Անկախ այդ հանգամանքի 

առկայությունից, ծառայողը չի կարող մասնակցել աճուրդին նաև այն դեպքում, 

երբ նա պաշտոնապես ներգրավված է եղել կամ որևէ այլ կերպ առնչվել է տվյալ 

գույքը աճուրդով վաճառելու մասին որոշման կայացմանը, քանի որ այդ դեպքում 

ծառայողը կարող է հայտնվել նաև շահերի բախման վիճակում որոշումը 

կայացնելիս։   
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Օրինակ․ մաքսային մարմինը որոշել է դասական աճուրդի եղանակով 

իրացնել իր տնօրինմանը հանձնված գույք։ Որոշվել է աճուրդն 

իրականացնել  համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպության 

միջոցով։ Աճուրդին մասնակցել է նաև մաքսային ծառայողը, ով գնել է 

գույք։ Հետագայում պարզվել է, որ մասնագիտացված կազմակերպության 

տնօրենը տվյալ ծառայողի եղբայրն է և մինչև աճուրդի անցկացումը 

մաքսային ծառայողը նրա միջոցով ստացել էր կարևոր տեղեկություններ 

աճուրդի անցկացման ձևի, մեկնարկային գնի, ապրանքների և 

ժամկետների վերաբերյալ։ Այս վարքագիծը ոչ միայն սույն կանոնի, այլ 

նաև շահերի բախման արգելքի խախտում է։  

 

Կանոն 81 

Ծառայողը այլ անձանց հետ համեմատությամբ չպետք է ունենա առավելություն առգրավված, 

բռնագանձված գույքը գնելիս։ Այդ առումով, ծառայողին պետք է արգելվի մաքսային մարմնի 

կողմից առգրավված/բռնագանձված գույքի ձեռքբերմանը մասնակցելը՝ ուղղակիորեն կամ 

երրորդ անձանց միջոցով:  

Պարզաբանում․ սույն կանոնը պետք է կարդալ նախկին կանոնի ընդհանուր 

համատեքստում։ Այստեղ կրկին նշվում է, որ առգրավված կամ բռնագանձված 

գույքի համար անցկացվող աճուրդին մասնակցելիս մաքսային ծառայողը չպետք 

է ունենա այնպիսի առավելություն մյուս մասնակիցների համեմատ, որը նա 

ստացել է իր պաշտոնեական դիրքի շնորհիվ, օրինակ՝  պաշտոնեական դիրքի 

միջոցով աճուրդի մասին կարևոր տեղեկությունների տիրապետելը։ Կանոնը 

վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ մաքսային ծառայողը ձեռնարկել է 

միջոցներ կանոն 80-ը շրջանցելու համար ։ 

Օրինակ․ վերը նշված իրավիճակում մաքսային ծառայողը, տիրապետելով 

նշված տեղեկություններին, ի վերջո որոշել է անձամբ չմասնակցել 

աճուրդին, որ որևէ կասկածների տեղիք չտա իր մասնակցության 

օրինականության վերաբերյալ, սակայն խնդրել է իր մտերիմ անձին իր 

փոխարեն ձևականորեն մասնակցել աճուրդին տվյալ գույքը ձեռք բերելու 

նպատակով, որպեսզի հետագայում նա այդ գույքը ստանա իր մտերիմից։    

 

Կանոն 82 

Ծառայողները, ովքեր պաշտոնապես ներգրավված են առգրավման կամ բռնագանձման 

միջոցառումներում կամ ովքեր, իրենց պաշտոնեական դիրքի պատճառով ապրանքների 

մասին հատուկ գիտելիքներ են ձեռք բերել, չեն կարող ձեռք բերել այնպիսի ապրանքներ, որոնք 
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գնել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձինք համապատասխան 

վաճառքի ժամանակ:  

Պարզաբանում․ Կանոնը վերաբերում է այնպիսի իրավիճակի, երբ մաքսային 

ծառայողը, ով մասնակցել է մաքսային ապրանքի առգրավմանը կամ 

բռնագանձման կամ իրենց պաշտոնեական դիրքի պատճառով այդ ապրանքների 

մասին կարևոր տեղեկություններ են ձեռք բերել, չեն կարող այդ նույն 

ապրանքները գնել կամ այլ կերպ ձեռք բերել այն անձանցից, ովքեր այդ 

ապրանքները գնել են մաքսային մարմնի աճուրդից։ 

Օրինակ․ վերը նշված օրինակում մաքսայի ծառայողը որոշում է անձամբ 

չմասնակցել աճուրդին, և ոչ էլ խնդրել, որ իր փոխարեն աճուրդին 

ձևականորեն մասնակցի իր մտերիմը։ Դրա փոխարեն ծառայողը որոշում 

է տվյալ ապրանքը աճուրդից հետո ձեռք բերել այն անձից, ով ապրանքը 

սահմանված կարգով գնել էր աճուրդից։   

Ուղեցույց․ մաքսային մարմինների տնօրինմանը հանձնված 

գույքի՝ աճուրդային կարգով իրացման հիմքերը և կարգը 

սահմանված են ՀՀ կառավարության 31 հոկտեմբերի 2002 

թվականի՝ Մաքսային մարմիններին պատասխանատու 

պահպանության հանձնված և մաքսային հսկողության ներքո 

պահպանվող, մաքսանենգության կամ մաքսային կանոնների 

խախտման անմիջական օբյեկտ համարվող որոշ ապրանքների 

նկատմամբ տնօրինման գործողությունների իրականացման 

կարգը հաստատելու մասին N 2182-Ն որոշմամբ։  

 

Բաժին 10.  Աշխատանքային միջավայր  

• Կանոններ 83-94 

 

Նախաբան․ Առուշայի վերանայված հռչակագրում, որում ՄՀԿ-ի կողմից շարադրված են 

մաքսային ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցկարգերը, կարևոր գործոն է 

համարվում աշխատանքային պատշաճ միջավայրի ապահովումը։ Հռչակագրի 8-րդ կետը 

սահմանում է, որ մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման 

քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը էական դեր են խաղում մաքսային ոլորտում 

կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այդպիսի քաղաքականություններ են, օրինակ, 

կանխակալությոնից և հովանավորչությունից զուրկ և արժանիքների վրա հիմնված 

մասնագիտական ընտրության և առաջխաղացման ընթացակարգեր, բարեվարքության բարձր 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=10566
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չափանիշներ ունեցող աշխատողների ընտրություն և խրախուսում, բարձր էթիկական և 

մասնագիտական չափանիշների շարունակաբար խրախուսում և ամրապնդում։  

—————————————————— 

 

Կանոն 83  

Բոլոր աշխատողներն ունեն առողջ եւ ապահով աշխատավայրի իրավունք՝  առանց 

խտրականության:  

 

Կանոն 84 

Պատշաճ աշխատանքի միջավայրը պետք է բավարարի հետեւյալ պահանջներին՚   1) արդար 

ու անաչառ, 2) ապահով եւ աջակցող, 3) զերծ է ալկոհոլից եւ թմրանյութերից, 4) զերծ է 

ոտնձգություններից եւ խտրականությունից, 5) հարգում է անհատական տարբերությունները 

եւ մշակութային բազմազանությունը, 6) ապահովում է կատարողականի ազնիվ հետադարձ 

կապ եւ զարգացման հնարավորություններ եւ 7) աջակցում է անձնակազմի մասնակցությանը 

որոշումների կայացման գործընթացում:  

Պարզաբանում․ կանոն 83-ում սահմանված է ապահով ու անխտրական 

աշխատանքային միջավայր ունենալու աշխատողների իրավունքը, որը 

նշանակում է, որ բոլոր ծառայողների համար պետք է ապահովված լինեն 

հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների վրա հիմնված 

աշխատանքային պայմաններ: Այս իմաստով անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 

խոցելի վիճակում գտնվող անձանց աշխատանքային տարածքում կամ 

աշխատանքային հարաբերություններում արտոնություններ սահմանելը, 

օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, թեև առաջին հայացքից 

խախտում է նշված հավասար հնարավորություների պահանջը, սակայն, 

իրականում, դա արվում է ի սկզբանե անհավասար վիճակոււմ գտնվող անձանց 

հնարավորությունները այլ աշխատողների հնարավորությունների հետ 

հավասարեցնելու նպատակով։   

Կանոն 84-ում սահմանված են աշխատանքային պայմանների յոթ ընդհանուր 

պահանջներ, որոնց հիմնաքարը անխտրական, անաչառ, անվտանգ, 

հանդուրժողականության վրա հիմնված աշխատանքային միջավայր 

ապահովելու պահանջն է։ Աշխատանքաին միջավայրը, որտեղ հարգվում են 

բոլորի իրավունքները, հարգանքով են ընդունվում մարդկային 

բազմազանությունը և անհատական, մշակութային  տարբերությունները՝ 

անխտրական աշխատանքային միջավայր է։ Դա միջավայր է, որն ընձեռում է 

անհատական զարգացման հնարավորություններ։ Նման միջավայրը նաև 
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անվտանգ է, քանի որ այդտեղ գործում է օրենքի գերակայությունը։ Նման 

միջավայրը նաև մասնակցային է, քանի որ կարևոր որոշումներն ընդունվում են 

միասնաբար՝ աջակցելով անձնակազմի մասնակցությունը որոշումների 

ընդունման գործընթացում։ Այս ամենը բարձրացնում է հանրային մարմնի 

գործունեության արդյունավետությունը, այդ մարմնի նկատմամբ հանրային 

վստահությունը։ 

 Օրինակներ՝  

• Տվյալ ստորաբաժանումում կին ծառայողները մասնագիտական 

առաջխաղացման առավել քիչ հնարավորություններ ունեն, քան 

տղամարդ ծառայողները։ Դա ակնառու է որոշումների կայացման և 

ղեկավար պաշտոններում կանանց և տղամարդկանց թվի էական 

տարբերությունից։ Դա խտրական միջավայր է, որտեղ չեն հարգվում 

կանանց իրավունքները։   

• Ստորաբաժանման ներսում առկա է հովանավորչություն․ 

աշխատակիցների առաջխաղացման համար հաշվի են առնվում ոչ թե 

մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները, այլ 

ստորաբաժանման ղեկավարի հետ բարիդրացիական 

հարաբերությունները։ Դա նույնպես խտրական միջավայր է, որը 

նպաստում է կոռուպցիայի ծավալմանը։ Նման միջավայրում 

աշխատակիցները չեն ցանկանում երկարատև աշխատել, քանի որ 

չունեն կարիերային առաջընթացի երաշխիքներ։  

• Ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող ծառայողը պարբերաբար անհիմն 

պահանջներ է ներկայացնում մեկ այլ ծառայողի աշխատանքում տեղ 

գտած սխալների վերաբերյալ և դիտավորյալ այնքան մեծ 

աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն է տալիս, որ նա 

չկարողանա դա հաղթահարել: Դա ծառայողի նկատմամբ 

անարդարացի ու կողմնակալ վերաբերմունքի դրսևորում է։  

• Ծառայողը www.azdararir.am կայքով ներկայացրել է անանուն 

հաղորդում աշխատավայրում կոռուպցիայի մասին։ Ինչ որ կերպ այդ 

մասին իմացել են նրա աշխատակիցները և ստորաբաժանման 

ղեկավարը։ Ստորաբաժանման ղեկավարի ջանքերով տվյալ 

ծառայողի շուրջը աշխատավայրոււմ ստեղծվում է ոչ բարյացակամ, 

մերժողական, թշնամական, նվաստացուցիչ և վիրավորական 

միջավայր, որի նպատակն է ստիպելը, որ այդ աշխատակիցը 

աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի ու հեռանա։ Դա 

հետապնդման եղանակ է, որ խտրականության ինքնուրույն տեսակ է։  

http://www.azdararir.am/
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Արդարության եւ անաչառության նկատմամբ հավատարմությունը առանցքային է 

ծառայության արդարության, էթիկայի վարքագծի եւ 

հաշվետվողականության ստանդարտների պահպանման համար: Ծառայողները պետք է 

ակտիվորեն նպաստեն աշխատանքային միջավայրը զերծ պահելու ցանկացած 

տեսակի խտրականությունից եւ ոտնձգություններից:  

 Պարզաբանում․ աշխատանքային միջավայրում ոտնձգությանը առավել հաճախ 

ենթարկվում են կին աշխատողները, քանի որ նրանք խոցելի են։ Այդ իմաստով 

առկա է նաև խտրականության ինքնուրույն տեսակ՝ հետապնդումը, որն է՝ երբ 

տվյալ աշխատակցի նկատմամբ աշխատավայրում ստեղծվում է մերժողական, 

թշնամական, նվաստացուցիչ և վիրավորական պայմաններ՝ ղեկավարության 

կամ այլ աշխատակիցների կողմից։ Ոտնձգության կարող են ենթարկվել նաև այլ 

խոցելի խմբերի պատկանող աշխատողները, օրինակ՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք, կրոնական կամ սեռական փոքրամասնության 

ներկայացուցիչները, և այլն։ Խտրական հիմքերով ոտնձգության կարող են 

ենթարկվել նաև մարդիկ, ում նկատմամբ հասարակությունում 

կարծրատիպային վերաբերմունք գույություն ունի և նրանք ենթարկվում են 

սոցիալական խարանի, որն աշխատանքային միջավայրում անդրադառնում է 

նրանց վրա բացասաբար։ Նման վերաբերմունքը ոչ միայն խախտում է տվյալ 

անձանց իրավունքները, այլև վարկաբեկում է հանրային ծառայությունը։   

  Օրինակներ․  

• Սեռական բնույթի շարունակական կատակներ, ակնարկներ, 

մեկնաբանություններ կամ ժեստեր աշխատակցուհու հետ 

շփվելիս, որոնք բարյացակամորեն  չեն ընկալվում։ Դա 

աշխատավայրում սեռական ոտնձգության, աշխատակցի 

նկատմամբ հետապնդման օրինակ է, որը խտրականության 

առանձին տեսակ է և առաջացնում է քաղաքացիական կամ 

կարգապահական պատասխանատվություն։ Քրեական 

պատասխանատվության կարող է հանգեցնել այն դեպքում, եթե 

ոտնձգությունը կատարվել է ֆիզիկական բռնության 

գործադրմամբ կամ եթե կատարվել է սեքսուալ բնույթի 

գործողության ուղեկցությամբ՝ հոգեբանական ճնշումների 

(սպառնալիքների, անձնական կախվածության օգտագործման)  

ներքո։ 
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• Ղեկավարը աշխատակցին շարունակաբար ուղարկում է 

էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, նամակներ,  տեքստեր՝ 

շարունակ քննադատելով, սպառնալով, նվաստացնելով, 

վիրավորելով, լարվածություն առաջացնելով, ինչպես նաև նրա 

վերաբերյալ աշխատավայրում տարածում է լուրեր, 

բամբասանքներ, և այլն։   
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Բոլոր աշխատակիցները պետք է ունենան առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային միջավայր, 

քանի որ դա ուղղակիորեն ազդում է մաքսային վարչարարության իրականացման 

պրոֆեսիոնալիզմի վրա: Միաժամանակ ծառայողները պետք է պատասխանատվություն 

ստանձնեն նպաստելու աշխատավայրի անվտանգության պահանջների պահպանմանը եւ 

իրենց ղեկավարին անհապաղ զեկուցեն առողջության կամ անվտանգության հետ կապված 

կանոնների հետ կապված խախտումների մասին:  

Պարզաբանում․ Ծառայությունը պարտավոր է ապահովել բաց, ներառական, 

մասնակցային, հարգանքի արժանի, հոգեբանորեն առողջ և արհեստավարժ 

աշխատանքային միջավայր, քայլեր ձեռնարկի ծառայողների և աշխատողների մոտ 

վնասակար սթրեսը և գերհոգնածությունը կանխելու նպատակով (տե՛ս նաև կանոն 

84-ի պարզաբանումը)։ Դա միաժամանակ պարտավորեցնում է ծառայողներին 

իրենց ղեկավարներին զեկուցել առողջության, անվտանգության, մասնակցության 

նորմերի կանոնների խախտումների մասին։ Հակառակ դեպքում դա կարող է 

հանգեցնել, օրինակ, այլ ծառայողի առողջության խեղմանը, որը ամենայն 

հավանականությամբ կկանխարգելվեր, եթե ծառայողը միջավայրի 

անվտանգության կանոնների խախտման մասին տեղյակ պահեր իրավասու անձին։   

 Օրինակ․ Ծառայողը տեղաշարժվում է անվասայլակով։ Թեքահարթակի 

բացակայության պատճառով նրա համար որոշակի դժվարություն է  

առաջացնում անվասայլակով ամեն օր վերելակ մտնելը։ Ամեն անգամ նա 

մի կերպ հաղթահարում է այդ խնդիրը, իսկ հաճախ էլ  աշխատակիցներն 

են  օգնում նրան հրել անվասայլակը վերելակի մեջ։ Տարիքի հետ նրա 

համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում այդ ֆիզիկական խոչընդոտը 

հաղթահարելը; Սակայն նա չի համարձակվում այդ մասին 

բարձրաձայնել՝ վախենալով դժգոհություն առաջացնել իր 

ղեկավարության մոտ, քանի որ կարծում էր, որ առանց այդ էլ իր 

նկատմամբ որոշակի դժկամություն կար ղեկավարության կողմից՝ 

կապված նրա դանդաղ տեղաշարժվելու հետ։ Սակայն մի օր նա որոշում է 

այդ մասին տեղեկացնել իր ղեկավարին՝ խնդրելով կառուցել 
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թեքահարթակ վերելակի մոտ, որը հաստատությունից մեծ ծախս չէր 

պահանջի։ Ի պատասխան այդ խնդրանքի, նրա ղեկավարը նրան ասում է․  

“կարող ա՞ երեկ ձեռք բերեցիր հաշմանդամությունդ ․․․»։ Այս խոսքերը 

լսում է ծառայող Ա-ն ու այդ մասին գրավոր տեղեկացնում տվյալ 

ղեկավարի վերադասին՝ նշելով, որ նման վերաբերմունքն անհանդուրժելի 

է, քանի որ հակասում է ներառականության սկզբունքին և համարվում է 

խտրական վերաբերմունք հաշմանդամություն ունեցող աշխատակցի 

նկատմամբ։ Հաղորդման հիման վրա հարուցվում է կարգապահական 

վարույթ և ղեկավար աշխատակիցը ստանում է տույժ՝ խիստ 

նկատողություն։ Այդուհանդերձ, այդ դեպքից հետո ծառայող Ա-ի 

նկատմամբ փոխվում է վերաբերմունքը աշխատանքային կոլեկտիվում, ու 

նրա մասին այսուհետ ասում են, որ նա «գործ տվող է»։ 
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Մաքսային մարմինը պատասխանատու է սահմանները հատող ապօրինի թմրամիջոցների 

արգելման համար: Սկզբունքորեն, ապօրինի թմրամիջոցներ օգտագործողները չպետք է 

ընտրվեն ծառայությունում աշխատանքի և պատշաճ հետաքննություն պետք է իրականացվի 

բացահայտելու ծառայողին, ով զբաղվում է թմրամիջոցներ իրացնելու եւ/կամ տարածելու կամ 

անօրինական օգտագործելու գործունեությամբ:  

 Պարզաբանում․ թմրամիջոց օգտագործելը ապաքրեականացված արարք է, որը 

հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության։ Դա չի նշանակում, որ նման 

արարքը օրինականացվել է։ Բոլոր դեպքերում, նման վարքագիծը անհամատեղելի 

է հանրային ծառայողի պաշտոնին, քանի որ որպես արատավոր երևույթ ստվերում 

է ծառայության նկատմամբ հանրային վստահությունը, ինչպես նաև 

անհամատեղելի է առողջ ու անվտանգ աշխատանքային միջավայրի հետ ու այդ 

իմաստով, ինչպես նշված է կանոն 86-ում, ուղղակիորեն ազդում է 

մաքսային վարչարարության իրականացման պրոֆեսիոնալիզմի վրա: Ինչ 

վերաբերում է թմրամիջոցներ իրացնելուն կամ տարածելուն, դրանք Քրեական 

օրենսգրքով արգելված արարքներ են: Այդ պատճառով սույն կանոնը սահմանում է 

ծառայության կողմից պատշաճ ծառայողական հետաքննություն կատարելու 

պոզիտիվ պարտականություն, որպեսզի կանխվի քրեորեն հետպնդելի արարքը և 

մեղավորների նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում։ 

 Օրինակ 1․   Ծառայության փորձված աշխատակիցը վարում է 

աշխատանքի ընդունման հարցազրույց։ Հերթական հարցազրույցի 

ժամանակ թեկնածուի շարժումներում նկատում է թմրամիջոց 

օգտագործող անձին բնորոշ ձեռքի և դեմքի շարժումներ։ Ծառայողի 
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մոտ ձևավորվում է կասկած, որը այդ անձը պարբերաբար 

օգտագործում է թմրամիջոց։ Մինչդեռ, հարցազրույցին մասնակցելու 

համար ներկայացված դիմումում նա բացասական է պատասխանել 

հարցին, թե արդյոք երբևէ օգտագործել է թմրանյութ։ Ծառայողը նրան 

հարցնում է, թե արդյոք օգտագործել է թմրամիջոց, որին անձը 

պատասխանում է բացասական։ Սակայն պատասխանը վստահութուն 

չի ներշնչում ծառայողի մոտ։ Նա որոշում է մերժել նրա դիմումը՝ 

ելնելով 87-րդ կանոնի պահանջից։   

 

Օրինակ 2․  Հայտարարվել է մաքսային ծառայության թափուր պաշտոններ 

զբաղեցնելու համար մրցույթ։ Արմենը մասնակցել է մրցույթին ու 

հաջողությամբ հաղթահարել դրա բոլոր գրավոր ու բանավոր փուլերը։ 

Մրցույթային հանձնաժողովը որոշել է նրան ընտրել թափուր պաշտոններից 

մեկում։ Այդուհանդերձ, մինչև վերջնական որոշում կայացնելը մրցույթային 

հանձնաժողովը խնդրել է ՊԵԿ-ի Հետաքննության և օպերատիվ-

հետախուզական վարչությանը կատարել օպերատիվ տեղեկությունների 

ձեռքբերում՝ պարզել, թե արդյոք նա երբևիցէ կատարել է իրավախախտում, 

որը կարող է առաջարկվող պաշտոնի հետ առաջացնել 

անհամատեղելիություն։ Օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերման 

արդյունքում պարզվել է, որ Արմենը երկու անգամ ենթարկվել է վարչական 

պատասխանատվության թմրանյութ օգտագործելու համար։ Թմրանյութ 

ձեռքբերելու, պահելու և իրացնելու մասին քրեական հետապնդման կամ 

քրեական պատասխանատվության ենթարկված լինելու մասին որևէ տվյալ չի 

ստացվել։ Հիմնվելով ստացված տվյալների վրա և նկատի ունենալով սույն 

կանոնի պահանջը, հանձնաժողովը որոշել է մերժել նրա թեկնածությունը։  

 

 

 

Կանոն 88 

Ծառայողները չպետք է ներկայանան ծառայության կամ մնան ծառայության մեջ ալկոհոլի 

ազդեցության տակ:  

 

Կանոն 89 

Ծառայողները ոչ մի դեպքում չպետք է շահագործեն ծառայողական տրանսպորտային միջոցը 

կամ այլ տրանսպորտային միջոցը՝ ալկոհոլի ազդեցության տակ։  
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Կանոն 90 

Ծառայողական համազգեստով աշխատակիցները չպետք է գնեն կամ օգտագործեն ոգելից 

խմիչքներ՝ ծառայության ընթացքում կամ ծառայության աշխատանքային ժամերից դուրս:  

Պարզաբանում. 88, 89 և 90-րդ կանոնները վերաբերում են տարբեր 

իրավիճակներում ոգելից խմիչքի օգտագործման հետ կապված ծառայողի 

անթույլատրելի վարքագծին։ Պետք է նկատի ունենալ, որ 88 և 89-րդ կանոններու 

նշվում է ալկոհոլի ազդեցության, ոչ թե օգտագործման մասին, որոնց միջև կա  

որոշակի տարբերություն։ Կարելի է օգտագործած լինել ալկոհոլ, բայց չգտնվել 

դրա ազդեցության տակ։ Նշանակում է, որ նշված կանոնների խախտում չի 

առաջացն աննշան քանակությամբ ալկոհոլ ընդունելը։ Այդուհանդերձ, պետք է 

նաև նկատի ունենալ, որ նույնիսկ աննշան քանակությամբ ալկոհոլ օգտագործելը 

խաթարում է մաքսային ծառայության նկատմամբ հանրային վստահությունը՝ 

անկախ դրա հետևանքից կամ, ինչպես նշված է այդ նորմերում՝ ազդեցությունից։ 

Վերջինը արտահայտված է 90-րդ կանոնում, որում նշվում է ոչ միայն ալկոհոլ 

գնելու, այլև օգտագործելու անթույլատրելիության մասին, եթե դա կատարվում է 

մաքսային ծառայողի համազգեստով։ Այս դեպքում սույն կանոնը առաջարկում է 

արարքի անթույլատրելիության առավել ցածր շեմ, քան նախկին կանոնները։    

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ 89 և 90-րդ կանոնները կարգավորում 

են վարքագիծը «լայն շրջանակով», այսինքն աշխատանքային միջավայրից և 

աշխատանքային պարտականություններից դուրս՝ մասնավոր կյանքում։  

 Ուղեցույց՝ Ծառայողական համազգեստով ոգելիչ խմիչք գնելու և 

օգտագործելու արգելքը սահմանված է նաև ՀՄԿ-ի տիպային 

կանոններով (կանոն 11.5)։  

 

Կանոն 91 

Ծառայողները չպետք է ծխեն այն վայրերում, որտեղ դա արգելված է։  

 Պարզաբանում․ Մաքսային ծառայությունը, ինչպես նշված է կանոն 86-ում, 

պարտավոր է ապահովել առողջ ու անվտանգ աշխատանքային միջավայր իր 

աշխատակիցների համար։ Առուշայի վերանայված հռչակագրի համաձայն, 

աշխատանքային առողջ ու բարենպաստ միջավայրը նույնպես կարևոր է 

կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում։ Բացի այդ, օրենքով արգելված է 

հանրային միջավայրում ծխելը՝ բացի դրա համար նախատեսված վայրերից; 

Այսինքն, սույն կանոնը բխում է նաև օրենքի գերակայության պահանջից։ Եվ  

վերջապես, ծխախոտի ծուխը վտանգում է ոչ միայն ծխողի առողջությունը, այլ 

https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf
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նաև նրանց առողջությունը, ովքեր շնչում են սիգարետի ծուխը․ այսինքն, պետք է 

հարգել նաև այլ անձանց իրավունքները։ 

 Ուղեցույց․  Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց 

փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող 

վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենք։  

    Հոդված 6.  

1. Արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց  

փոխարինիչների օգտագործումը․  

1) հետևյալ տարածքներում, ․․․ 

զ)  պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների տեղակայման շենքերում, 

2) աշխատանքային այլ փակ տարածքներում՝ անկախ 

սեփականության ձևից. ․․․ 

4) ցանկացած փակ հանրային այլ տարածքներում, ներառյալ՝ 

ընդհանուր օգտագործման տարածքները, բացառությամբ  

 

     

Կանոն 92 

Ծառայողը պետք է պահպանի մասնագիտական տեսքը (կոկիկ սանրվածք, կեցվածք, 

ծառայողական համազգեստ):  

 

Կանոն 93 

Ծառայողը ծառայողական համազգեստը կրելիս պետք է պատասխանատու լինի իր 

համազգեստը մաքուր եւ կոկիկ պահելու համար: Ցանկացած փոփոխություն կամ 

վերանորոգում որոնք անհրաժեշտ են դառնում, պետք է անհապաղ ձեռնարկվեն: Ցանկացած 

համազգեստ, որը համարվում է ոչ պիտանի պետք է անհապաղ դուրս բերվի ծառայությունից 

եւ պատշաճ կերպով փոխարինվի։  

Պարզաբանում․  Մաքսային ծառայողների հագուստը և տեսքը պետք է 

արտացոլի արհեստավարժ աշխատողի կերպար։ Ծառայության նկատմամբ 

հանրային ընկալումների, ինչպես նաև աշխատանքի որակի վրա ազդեցութուն է 

թողնում նաև աշխատողների կերպարը։ Այս ամենը հատկապես կարևոր է 

մաքսային համազգեստի առումով։ Համազգեստը նույնպես պետք է արտահայտի 

արհեստավարժության կերպար։  Համազգեստը նաև պետք է 

համապատասխանի օրենքով սահմանված չափանիշներին: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=139759
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Օրինակներ՝  

• մաքասային ծառայողը կրում է կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ 

(ամառային), կրում է մուգ կապույտ գույնի փողկապ, 

երկարությունը 55-57 սմ, սակայն փողկապի վրա բացակայում է 

ասեղնագործված ՀՀ զինանշանը։ Դա համազգեստի խախտում է։  

• մաքսային ձևակերպումներ իրականացնող կին մաքսային 

ծառայողը կրում է մուգ կապույտ կտորից կարված վերնաշապիկ՝ 

կարճաթև (ամառային), ուսադիրներով, մուգ կապույտ կտորից 

կարված փողկապ։ Խախտված է համազգեստի ձևը, քանի որ կարգի 

համաձայն՝ մաքսային ձևակերպումներ իրականացնող կին 

մաքսային ծառայողները պետք է կրեն սպիտակ կտորից կարված 

վերնաշապիկ, իսկ մաքսային զննում և հատուկ 

հանձնարարություններ կատարող կին մաքսային ծառայողները՝ 

մուգ կապույտ կտորից կարված վերնաշապիկ (տե՛ս ստորև 

ուղեցեւյցը, կառավարության որոշման Հավելված 1, հոդված 47)։  

• Մաքսային ծառայողը կատարում է մաքսային ձևակերպումներ 

հաճախորդների համար։ Նրա պատուհանի դիմաց կանգնած են 

տարբեր ազգության, ռասայի, տարիքի ու սեռի հաճախորդներ։ 

Նրա համազգեսի թևքի վրա վրա սուրճից մնացած հետք էր երևում, 

որը գոյացել էր ընդմիջման ժամանակ գործընկերների հետ սուրճ 

խմելիս։ Նա համարում էր, որ դա կարևոր չէր, քանի որ իր 

պատուհանի առջև մեծ հերթ էր ու նա նախ և առաջ մտադրված էր 

նրանց սպասարկել որքան հնարավոր է արագ։ Մինչդեռ հետքը 

նկատելի էր ու դա գրավում էր հաճախորդների ուշադրությունը։ 

Երբ մաքսային ծառայողը նրանց հարցեր էր տալիս, 

պատասխանելիս նրանց հայացքը ակամայից, մերթ ընդ մերթ 

հառնում էր այդ հետքին։ Մաքսային ծառայողին զարմացնում էր, 

թե ինչու էին հաճախորդները այդքան շատ ուշադրություն 

դարձնում նման մանրուքին։ Նա կարծում էր, որ նրանց համար 

առավել գնահատելի պետք է լիներ, որ ինքը արագորեն 

սպասարկում էր բոլորին։  

Ուղեցույց․ մաքսային ծառայողների համազգեստի տեսքը 

սահմանված է ՀՀ կառավարության՝  Մաքսային ծաայողի 

համազգեստի և մաքսային ծառայության հատուկ կոչումերի 

տարբերանշաններ ձևերը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության  

6 հունիսի 2013 թվականի N 585-Ա որոշումով։ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=83784
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=83784
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Կանոն 94 

Հարկային եւ մաքսային մարմնի ղեկավար անձնակազմն առանձնահատուկ կարեւոր դեր 

ունեն Կանոնների պահպանման հարցում եւ պետք է՝ 1) խստորեն պահպանեն Կանոնները՝ 

այդպիսով օրինակ ծառայելով ծառայողներին, 2) ապահովեն, որ անձնակազմը տեղեկացված 

լինի համապատասխան օրենսդրությանը, պահանջվող ստանդարտներին, 

ընթացակարգերին եւ հրամաններին, 3) աշխատակիցների հետ վարվեն արդար եւ 

բարեխղճորեն , 4) օբյեկտիվ կերպով կիրառել Կանոնները, և 5) ձեռնարկել համապատասխան 

միջոցներ, երբ ծառայության աշխատակիցները չեն պահպանում պահանջվող չափանիշները 

կամ ցույցաբերում են այնպիսի վարքագիծ, որը, առերևույթ չի համապատասխանում 

Կանոնները:  

Պարզաբանում․ Կանոն 94-ը հարկային և մաքսային մարմնի ղեկավար 

անձնակազմի համար սահմանում է պոզիտիվ պարտավորություններ 

Կանոնների կիրարկման ուղղությամբ։ Առաջինը անձնական օրինակն է․ 

ղեկավար անձնակազմը պարտավոր է օրինակելի վարքագիծ ցույց տալ մյուս 

ծառայողների համար՝ խստորեն հետևել Կանոնների նորմերին։ Այդ իմաստով 

ղեկավար անձնակազմը պետք է քաջատեղյակ լինի Կանոնների բոլոր նորմերին 

ու դրանց մեկնաբանություններին։ Ղեկավարությունը նաև պարտավոր է 

Կանոնների մասին պատշաճ իրազեկել անձնակազմին՝ այդ թվում նաև բոլոր 

փոխկապակացված օրենքների և ներքին իրավական ակտերի մասին (օրինակ 

ՊԵԿ ղեկավարի Կանոնների մեկնաբանման ու կիրառման հրամանների մասին): 

Իրազեկման համար պետք է մշակվի քաղաքականություն, ծրագրեր և 

ընթացակարգեր։ Կարևոր է նաև, որ Կանոնների կիրարկումը կատարվի 

բարեղխղճորեն ու արդարացիորեն, որպեսզի ապահովվի Կանոնների 

նկատմամբ վստահութուն և կիրառման կանխատեսելիություն։ Եվ վերջապես, 

անհրաժեշտ  է Կանոնները կիրառել պատշաճ հետևողականությամբ ու 

խստությամբ՝ որպեսզի ապահովվի  դրա արդյունավետությունը։  

 

Բաժին 11.  Ցանկալի կանոններ  

• Կանոններ 95(1)-(14)) 

 

Նախաբան․ Ցանկալի կանոնները ուղենիշային նշանակություն ունեն։ Դրանք չունեն 

պարտադիր բնույթ և դրանց խախտման համար չի նախատեսվում պատասխանատվություն, 

սակայն խրախուսվում է, որ ծառայողները ձգտեն իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնել 
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այդ նորմերին։ Ինչպես բացատրվում է կանոն 13-ում, դրանք պարտադիր նվազագույնից 

ավելին են և բնորոշում են գերազանցությունը հանրային ծառայության բնագավառում: 

—————————————————— 

 

Կանոն 95 (1-5) 

Ծառայողը պետք է ձգտի.  

1)   պարտականությունները կատարել առավելագույն խնամքով, ջանասիրությամբ, եւ 

բարեխղճությամբ,  

2)  դրսեւորել էթիկայի բարձր չափանիշներին համապատասխան վարքագիծ,  

3)  միշտ վարվել այնպես, որ բարձրացվի մաքսային մարմնի հեղինակությունը,  

4)  միշտ վարվել էթիկայի եւ վարքագծի կանոններին համապատասխան,  

5)  աջակցել և խրախուսել այլ ծառայողների վարքագիծն առավելագույնս  

համապատասխանեցնելու Կանոններին 

 Պարզաբանում․ վերը նշված ցանկալի կանոնները նաև բարոյական սկզբունքներ 

են, որոնք կիրառելի են պարտադիր նորմերի հետ միասին։ Օրինակ, 

բարեխղճությունը ընդհանուր էթիկական սկզբունք է, իսկ 

պարտականությունները խնամքով կատարելը հաճախ է հանդիպում հանրային 

գույքից օգտվելու վերաբերյալ նորմերում։ Մաքսային մարմնի հեղինակությունը 

բարձր պահելու ուղենիշային սկզբունքը որպես ինքնուրույն հատկանիշ 

հանդիպում է բազմաթիվ պարտադիր նորմերում, օրինակ՝ շահերի բախումից 

խուսափելու պարտականությունը կամ նվերներ ընդունելու արգելքներ 

սահմանող նորմերը, քանի որ նման իրավիճակում հայտնվելը վնասում է 

մաքսային ծառայության հեղինակությունը և խաթարում հանրային 

վստահությունը։ Նույնը կարելի է ասել բազմաթիվ այլ նորմերի վերաբերյալ, 

որոնց խախտումը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վնասում է հանրային 

վստահությունը մաքսային ծառայության նկատմամբ։ Այլ ծառայողներին 

աջակցելու ու խրախուսելու ուղենիշային նորմը սահմանում է պարտադիր 

նվազագույնից ոչ ավել պարտականություն, այսինքն, ըստ էության՝ խրախուսելի 

վարքագիծ, որը չանելը չի հանգեցնի որևէ խախտման ու 

պատասխանատվության։  

 Օրինակ՝  մաքսային ծառայողը ձգտում է իր պարտականությունները 

կատարել ջանասիրաբար ու բարեխղճորեն։ Հետևելով այդ սկզբունքին, 

նա խուսափում է այնպիսի գործողություններ կատարելուց կամ 

որոշումներ կայացնելուց, որտեղ անձնական շահերը կարող են ազդել իր 

լիազորությունների լիարժեք իրականացման վրա՝ նույնիսկ այն 
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դեպքում, երբ իր մոտ առկա է տպավորություն, որ տվյալ իրավիճակում 

ինքը, հնարավոր է, ունի շահերի բախում։ Երբ այդ տպավորությունը 

հիմնավոր է, իր վերադասին կամ անմիջական ղեկավարին 

ներկայացնում է առերևույթ շահերի բախման մասին հայտարարություն.  

 

Կանոն 95 (6-7) 

Ծառայողը պետք է ձգտի․ 

․․․ 

6)  զեկուցել անմիջական ղեկավարին կամ անմիջական ղեկավարի վերադասին Կանոններին 

չհամապատասպանող ցանկացած վարքագծի դրսևորման իրեն հայտնի դեպքի մասին, այդ 

թվում՝ ազդարարել կոռուպցիոն երեւույթների, չարաշահումների մասին,  

7) խուսափել ցանկացած գործողության կատարումից կամ վարքագծի դրսեւորումից, որն 

արտաքուստ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ տվյալ  վարքագծով խախտվում է 

որեւէ իրավական ակտի պահանջ կամ վարքագծի կանոն, համապատասխան 

մարմիններին աջակցել բացահայտելու վատնումները, խարդախությունները, 

չարաշահումները եւ կոռուպցիոն այլ դրսեւորումներ,  

Պարզաբանում․ Այս կանոնները նախատեսում են ծառայողի մասով որոշակի 

նախաձեռնողական, նախաձեռնողական  գործողություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը, որոնք տվյալ հանգմանքներում պարտադիր չեն, ինչպես 

նույնանման պահանջ սահմանող մի շարք պարտադիր նորմերը (օրինակ կանոն 

22-ը, ըստ որի ծառայողը պարտավոր է զեկուցել իր ղեկավարի վերադասին, երբ 

ստանում է անօրինական հրահանգներ իր ղեկավարի կողմից), սակայն 

խրախուսելի է, որ ծառայողը դրսևորի նման վարքագիծ։ Օրինակ, 6-րդ կետով 

ծառայողին խրախուսվում է զեկուցել ծառայության ոլորտում ցանկացած իրեն 

հայտնի խախտումների մասին, ընդ որում, դրա համար ծառայողը կարող է 

օգտագործել ազդարարման համակարգը, որը նախատեսում է հաղորդումներ 

ներկայացնելու արդյունավետ ու անվտանգ ընթացակարգեր։ Նմանապես, 7-րդ 

կետով խրախուսվում է համագործակցել իրավասու մարմինների հետ 

բացահայտելու վատնումները, խարդախությունները և այլ անօրինական 

արարքները, թեև միևնույն ժամանակ չի սահմանվում դրսևորել 

նախաձեռնություն նման գործողություններ կատարելու պարտադրանք։ 

Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր քաղաքացու հասարակական պարտքն է, 

ժողովրդավարության պայմաններում, հանցավորության դեմ պայքարում 

իրավասու մարմիններին աջակցություն ցույց տալը։ Սակայն, որոշ 
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հանգամանքում դա պարտականություն է, ինչպես կանոն 22-ի օրինակը, իսկ մեկ 

այլ հանգամանքում դա խրախուսելի է՝ ինչպես սույն կանոնները։  

 Օրինակ՝ մաքսային ծառայողը ականատես է լինում, թե ինչպես են երկու 

անձինք ամիսներ շարունակ անարգել մուտք գործում մաքսատուն, 

կատարում ինչ որ փաստաթղթային աշխատանք ու հեռանում։ Նրա մոտ 

տպավորություն է, որ նրանք միջնորդական ծառայություններ են 

մատուցում, ու թեև նրանց ելումոտը չի ազդում իր ծառայողական 

պարտականությունների կատարման վրա ու արտաքուստ նրանք 

անօրինական ոչինչ չեն կատարում, նրան անհանգստացնում է իր 

գործընկերների, այդ թվում նաև մաքսային մարմնի պետի չափազանց 

բարյացակամ վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ։ Նրանց համար կարծես 

մաքսատան կանոնները չէին գործում։ Օրինակ, մի անգամ նա 

ականատես եղավ, որ մաքսատան աշխատակիցը այդ անձանց 

դիմավորեց դրսում, ուղեկցեց մաքսատուն, որտեղ առանց մեքենաների  

նույնականացման   կնքվեցին  տարանցման  հայտարարագրերը, որից  

հետո  առանց  հերթը  հաշվի  առնելու  նրանք  մոտեցան  ձևակերպման 

բաժնի  մաքսավորին   և   մուտք   գործելով   աշխատանքային   տարածք, 

նրան փոխանցեցին մեքենաների փաստաթղթերի փաթեթները՝ ինչ որ  

բան  իրար հետ շշնջալով: Հետագայում նա բազմիցս ականատես էր 

լինում, որ այդ երկու անձինք երբեք մաքսային տարածք մուտք գործելու 

համար հերթ չէին կանգնում,  ջերմ բարևում էին բոլորին, իսկ որոշների 

հետքէլ նույնիսկ գրկախառվում, ու այդ ամենը՝ ի տես բոլոր 

աշխատակիցների և հաճախորդների, ովքեր երբեմն բողոքում էին, երբ 

նրանք առանց հերթի ու անարգել ելումուտ էին անում մաքսատուն։ 

Մաքսային ծառայողը մտածում էր, թե արդյո՞ք ճիշտ կլիներ իր կողմից 

այդ ամենի մասին տեղեկացնել իր վերադասին։ Կանոններում 

սահմանված են մի շարք նորմեր, որոնք պարտավորեցնում են մաքսային 

ծառայողներին ներկայացնել հաղորդում իրավախախտումների կամ 

վարքագծային նորմերի խախտումների մասին, որոնց նրանք ականատես 

են լինում։ Եթե մաքսային ծառայողը վստահ չէ, որ ականատես է կամ 

առնչվում է իրավախախտումների հետ, այդ նորմերը չեն 

պարտավորեցնում ներկայացնել հաղորդումներ։ Ինչ վերաբերում է սույն 

իրավիճակին, նշված արարքները հնարավոր է, որ պարունակում են 

իրավախախտման դեպքեր։ Անհրաժեշտ է այդ փաստերը ստուգել։ 

Ստեղծված իրավիճակում մաքսային ծառայողը պարտավոր չէ 

ներկայացնել հաղորդում, սակայն խրախուսելի է, որ նա իր 



145 
 

տպավորություններով, թեկուզ բանավոր կերպով, կիսվի իր անմիջական 

ղեկավարի կամ վերադասի հետ։ Դա ավելին է, քան նրանից ակնկալվում 

է օրենքով ու սույն Կանոններով, սակայն նման վարքագիծը կարող է մեծ 

հետաքննության առիթ հանդիսանալ։  

 

Կանոն 95 (8-9) 

Ծառայողը պետք է ձգտի․ 

․․․ 

8) բարեխղճորեն կատարել իր պարտավորությունները որպես քաղաքացի, ներառյալ բոլոր 

ֆինանսական պարտավորությունները, հատկապես օրենքով նախատեսված հարկերը 

վճարելու պարտավորությունը, 

9)  Ծառայության բարձր մակարդակ ապահովելու համար ծառայողները պետք է պահպանեն 

ազնվության, անաչառության բարձր չափանիշներ եւ վարքագիծ՝ ապահովելու 

հանրության վստահությունը ծառայության հանդեպ,  

Պարզաբանում․ Կանոնների տարբեր բաժիններում բազմիցս նշվել է, որ վարքագծի 

պարտադիր նորմերը գործում են ոչ միայն աշխատավայրում և աշխատանքային 

պարտականությունների հետ կապված, այլ նաև մասնավոր կյանքում՝ անձնական, 

ընտանեկան միջավայրում։ Օրինակ, մաքսային ծառայողի համազգեստով ու 

անսթափ վիճակում հանրային միջավայրում հայտնվելը վարքագծի խախտում է, 

կամ մասնավոր հարաբերություններում բարեկիրթ վարվելակերպը վարքագծի 

պարտադիր պահանջ է։ Դրանով հանդերձ, կանոն 95-ը չի պարտավորեցնում 

ժամանակին կատարել անձնական ֆինանսական պարտավորությունները, օրինակ, 

հարկերը վճարելը, քանի որ դա կարող է անհամաչափ պարտավորություն 

հանդիսանալ Կանոնների ներքո։ Այդուհանդերձ, խրախուսելի է, որ ծառայողը այդ 

անձնական ոլորտում նույնպես ցուցաբերի բարեխղճություն։ Նմանապես, կանոն 95-

ի 9-րդ կետը նույնպես սահմանում է անաչառության ու ազնվության խրախուսելի 

վարքագիծ անձնական ոլորտում, որոնք չեն սահմանում այնպիսի 

պարտականություններ, ինչպիսին օրինակ, կանոն 74-ում (որով արգելվում է 

ալկոհոլ օգտագործած վիճակում վարել ոչ միայն ծառայողական, այլև ցանկացած 

այլ մեքենա), այդուհանդերձ, սահմանում են խրախուսելի վարքագիծ, որին ցանկալի 

է, որ ծառայողը ձգտի հասնել նաև անձնական կյանքում։  

 

Կանոն 95 (10-11) 

Ծառայողը պետք է ձգտի․  

․․․ 
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10) մշտապես, որպես առաջնահերթություն հաշվի առնել իրենց եւ իրենց գործընկերների 

անվտանգությունը: Եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որտեղ ավելի արդյունավետ կլինի 

լրացուցիչ աջակցություն փնտրել վերապատրաստված անվտանգության անձնակազմից, 

ապա ծառայողը պետք է այդպես վարվի: Նման գործողության մասին վտանգը վերանալուց 

հետո անմիջապես պետք է զեկուցվի անմիջական վերադասին,  

11)   հարկերը ժամանակին եւ պատշաճ վճարելու պարտավորությունը,  

 Պարզաբանում․ 11-րդ կետի բովանդակություն կրկնվում է վերը նշված 8-րդ կետում։ 

Հետևաբար, դրա վրա կանգ չենք առնի կրկին բացատրելով դրա բովանդակությունը։ 

Ինչ վերաբերում է 10-րդ կետին, մաքսային ծառայության հանրային բնույթը 

ժամանակ առ ժամանակ ստեղծում է  անվտանգության խնդիրներ, որոնց կարող են 

բախվել մաքսային ծառայողները։ Օրինակ, նրանք կարող են բախվել 

հաճախորդների ագրեսիվ վարքագծի, սպառնալիքների, ընդհուպ մինչև հանցավոր 

բնույթի գործողությունների հետ և՛ մաքսային տարածքում, և՛ դրանից դուրս՝ 

կապված նրանց պաշտոնեական լիազորությունների հետ։ Նման արարքներին 

արձագանքելիս խրախուսելի է որ մաքսային ծառայողը դրսևորի լայնախոհություն, 

հաշվի առնի իր և իր գործընկերների անվտանգությունը և անհրաժեշտության ու 

հնարավորության դեպքում դիմի անվտանգության աշխատակցի 

պաշտպանությանը, ոչ թե փորձի ինքնուրույն հարթել միջադեպը։    

 Օրինակ՝   ծառայողական քննության շրջանակում ՀՀ ՊԵԿ մաքսային 

տեսուչը իր գրավոր բացատրությամբ հայտնել է հետևյալը․ 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ին գործընկերների հետ մասնակցել է  հուղարկավորության։ 

Հուղարկավորությունից հետո, երբ ինքը և իր գործընկերը ավտոմեքենայով 

վերադառնում էին մաքսային վարչություն, գործընկերը մեքենայում իրեն 

հայտնել է, որ իր կարծիքով իրենց հետևում են, և պատմել է, որ նախօրեին  

տերմինալում ունեցել է կոնֆլիկտ մաքսային մի միջնորդի հետ և իր 

կարծիքով իրենց հետապնդողները մաքսային միջնորդն էր և իր ընկերները։ 

Որոշել են կոնֆլիկտից խուսափելու համար ավտոմեքենան կանգնեցնել 

վարչության շենքի դիմաց և արագ մուտք գործել վարչական շենք։ Շենք 

մուտք գործելուց նկատել են, որ այդ քաղաքացիները նույնպես մուտք են 

գործել վարչական շենք։ Իրենք աստիճաններով բարձրացել և մտել են ՀՀ 

ՊԵԿ վարչության պետի ընդունարան, իսկ այդ ընթացքում իրազեկել են 

անվտանգության աշխատակիցներին միջադեպի մասին։ Անվտանգության 

աշխատակիցներին հաջողվել է այդ քաղաքացիներին հեռացնել վարչական 

շենքի տարածքից։ Կարճ ժամանակ անց ինքը և իր գործընկերը կատարվածի 

մասին տեղեկացրել են բաժնի պետին։  
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 Բացատրություն․ մաքսային ծառայողները դրսևորել են 

խրախուսելի վարքագիծ՝ նրանք անմիջական կապի մեջ չեն 

մտել իրենց հետապնդողների հետ, նախընտրել են արագորեն 

ներս մտնել մաքսատուն՝ դրանով խուսափելով հանրային 

միջավայրում որևէ միջադեպից և վեճը տեղափոխելով 

անվտանգության գոտի, որի հանգամանքը ապահովում է 

ծառայողների անվտանգությունը, նրանց գործողությունների 

օրինականությունը և հետապնդողների գործողությունների 

անօրինականությունը, որը հիմք է տալիս անվտանգության 

աշխատակիցներին նրանց նկատմամբ կիրառել հատուկ 

միջոցներ։  

 

Կանոն 95 (12-13) 

Ծառայողը պետք է ձգտի․  

․․․ 

12) զերծ մնալ ծառայության աշխատակիցների միջեւ մասնավոր ֆինանսական 

գործարքներից,  

13) Ծառայողների միջեւ մասնավոր ֆինանսական գործարքներ կնքվելու դեպքում 

դեպքում հավաստիանալ եւ ապահովել, որ իրենց մասնավոր գործարքների արդյունքում 

մաքսային մարմնի հեղինակությունը եւ նույն մարմինների աշխատանքները ռիսկի չեն 

ենթարկվում: Ընդ որում, այդ գործարքները պետք է իրականացվեն ծառայության 

աշխատանքային ժամերից դուրս՝ հանրային միջոցների, գույքի եւ ռեսուրսների 

օգտագործման բացառմամբ,  

 Պարզաբանում․ Կանոնների 66-րդ կանոնով սահմանված է արգելք վերադասի և 

ենթակայի միջև մասնավոր ֆինանսական գործարքներ կնքելու մասին։ Ի 

տարբերություն դրա, այս դրույթները վերաբերում են ծառայող-ծառայող, ոչ թե 

վերադաս-ծառայող հարաբերությանը։ Թեև տեքստում ընդհանրական եղանակով 

խոսվում է ծառայողների միջև հարաբերության մասին որը կարող է վերաբերել 

նաև վերադասի ու ծառայողի միջև ֆինանսական հարաբերությանը, քանի որ 

երկուսն էլ, ի վերջո, ծառայողներ են, հոդվածի համատեքստից պարզ է, որ դա չի 

վերաբերում վերադաս-ենթակա հարաբերությանը։  

           Այսպիով, եթե բացակայում է վերադաս-ենթակա հարաբերությունը, ծառայողները 

միմյանց միջև պետք է ձգտեն (ոչ թե պարտավոր լինեն) զերծ մնալ ֆինանսական 

գործարքներ կնքելուց։ Իսկ եթե, այդուհանդերձ, նման գործարքներ կնքվում են, 
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առաջարկվում է, որ կողմերը հավաստիանան, որ տվյալ գործարքը ստվեր չի 

նետում կամ այլ կերպ չի վնասում մաքսային մարմնի հեղինակությունը։   

Օրինակ՝  մի ծառայող ցանկանում է գնել ավտոմեքենա մեկ այլ 

ծառայողից։  Մեքենայի գինը էականորեն ցածր է շուկայական գնից։ Դա 

կասկած է առաջացնում գնորդի մոտ, սակայն վաճառողը նրան 

հավաստիացնում է, որ մեքենայի պատմության հետ ամեն ինչ կարգին է և 

որ մեքենան հայտնաբերել է առցանց աճուրդից և իր ազգականի միջոցով 

ներմուծել է Հայաստան։ Այդուհանդերձ, գնորդը կատարում է հարցումներ 

ու պարզում է, որ վաճառողը մեքենան ձեռք է բերել իր որդուց, իսկ նա էլ 

մեքենան գնել էր մաքսային մարմնի կազմակերպած աճուրդից։ 

Ստացվում է, որ մեքենայի իրական գնորդը եղել է իր գործընկերը, իսկ 

նրա որդին ձևական է մասնակցել աճուրդին։ Հաշվի առնելով, որ 

Կանոնների 81-րդ կետով արգելվում է ծառայողին երրորդ անձանց 

միջոցով մաքսային մարմնի կազմակերպած աճուրդից ձեռք բերել գույք և 

որ դա կարող է խնդիրներ առաջացնել, նա հրաժարվում է գործարքից։   

 

Կանոն 95 (14) 

Ծառայողը պետք է ձգտի․  

․․․ 

14) պատշաճ ուշադրություն դարձնել հանրային միջոց հանդիսացող ակտիվների ֆիզիկական 

անվտանգությանը, կատարել իր հսկողության տակ գտնվող ակտիվների պատշաճ 

պահպանման համար համապատասխան միջոցառումներ:  

Պարզաբանում․ 14-րդ կետը սահմանում է պոզիտիվ պարտավորություն հանրային 

միջոցների՝ գույքի ֆիզիկական անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։ Թեև 

պարտադիր կանոններով սահմանված են մի շարք պարտավորեցնող դրույթներ 

պետական գույքը խնամքով օգտագործելու մասին (օրինակ՝ կանոններ 18, 68, 74), 

այդ նորմերում հիմնականում խոսքը գնում է խնայողության, տնտեսվարության 

մասին։ Սույն նորմով խրախուսվում է ձեռնարկել միջոցներ գույքի ֆիզիկական 

անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։  

Օրինակ 1. կանոն 7-ի օրինակում ներկայացվել է Նորագավիթի 

մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ՀՀ վարչապետը 

նկատողություն էր արել մաքսային ծառայողին այն բանի համար, որ 

դրոշը դրված էր եղել ցածր պատվանդանի վրա, պատին հենած ու 

կեղտոտ վիճակում։ Մաքսատան ղեկավարը այդ միջադեպի 

կապակցությամբ նշել է․ «Եթե շարքային աշխատակիցը տեսնում է, 

https://www.azatutyun.am/a/29870493.html
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օրինակ, դրոշը ընկած է կեղտոտ, իմ կարծիքով՝ այդտեղ շարքային 

աշխատակցի կամ ոչ շարքային աշխատակցի զուտ մարդկային ֆակտոր 

է, որ, ասենք, կարելի է էդ դրոշը վերցնել»։ Այս միջադեպը բարձրացնում 

էր ոչ միայն կանոն 7-ի խախտման հարց (պետական խորհրդանիշների 

նկատմամբ հարգանքը), այլ նաև սույն կանոնով սահմանված 

խրախուսելի վարքագծի դրսորման թերանալու մասին հարց։ 

 

 

 

 


