
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության 

տեսչության իրավաբանական անձանց պետական ռեսգիտրի և ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների գործունեության 

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

09.01.2012 - 11.06.2012թթ. ընկած ժամանակահատվածի համար 

 

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության 

իրավաբանական անձանց պետական ռեսգիտրի և ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների գործունեության օրինականության վերահսկողության 

բաժնի կողմից կատարվող աշխատանքները բաժանվել են երեք խմբի. 

1. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործակալության 

գործունեության օրինականության վերահսկողություն: 

2. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության օրինականության 

վերահսկողություն: 

3. Չպլանավորված այլ աշխատանքներ: 

 2012թ. ընթացքում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության կենտրոնական մարմնի և տարածքային ստորաբաժանումների 

(այսուհետ՝ գործակալություն) գործողությունների օրինականության դեմ 

ներկայացվել է 11 դիմում-բողոք: Ներկայացված երեք դիմում-բողոքի հիման վրա 

օրինականության վերահսկողության տեսչության կողմից հարուցվել է վարչական 

վարույթ:       

Որոնցից առաջինը վերաբերվել է կուսակցության ատենապետի 

փոփոխության գրանցմանը և բողոքի հիմքով հարուցվել է վարչական վարույթ: 

Բողոքը մերժվել է անհիմն լինելու պատճառով: 

Երկրոդ դիմում-բողոքը վերաբերվել է գործակալության կողմից ՍՊԸ-ի 

կանոնադրության փոփոխության գրանցումը մերժելուն, որի հիման վրա հարուցվել է 

վարչական վարույթ և քննության ընթացքում պարզվել է գործողությունների 

օրինականությունը և կայացվել է վարչական բողոքը մերժելու մասին որոշում: 

Երրորդ դիմում-բողոքը վերաբերվել է հասարակական կազմակերպության 

նախագահի փոփոխության գրանցմանը, որի հիման վրա հարուցվել է վարչական 



վարույթ: Վարչական վարույթի քննության ընթացքում պարզվել է գործողության 

օրինականությունը և կայացվել է փոփոխության գրանցումը անվավեր ճանաչելու 

մասին որոշում: 

Մնացած դիմում-բողոքները ուսումնասիրվել և տրվել է սահմանված կարգով 

պատասխան վարչական վարույթ հարուցելու հիմքեր չլինելու պատճառով: 

 

2012թ. ընթացքում ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության 

օրինականության վերահսկողության նպատակով ստացվել է 23 դիմում-բողոք, ինչի 

հիման վրա հարուցվել է 6 վարչական վարույթ:  

Հարուցված վարչական վարույթներից երեքը վերաբերվել է կուսակցության 

1/3-ի պահանջով հրավիրված արտահերթ համագումարի անցկացման 

օրինականությանը: Բավարավել է բողոքները և կուսակցության 1/3-ին առաջարկվել 

է անվավեր ճանաչել արտահերթ համագումարը: 

Հարուցված վարչական վարույթներից մեկը վերաբերվել է Հասարակական 

կազմակերպության կողմից քաղաքացու վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ 

տրամադրելուն և բողոքի հիման վրա հարուցվել է վարչական վարույթ, ինչպես նաև 

նույն վարույթի շրջանակներում ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանի 

համաձայն ՀԿ-ում անցկացվել է ստուգում և ստուգման արդյունքում կազմվել է 

տեղեկանք: 

Հարուցված վարչական վարույթներից երկուսը վերաբերվել է միևնուն ՀԿ-ին: 

Առաջին բողոքը վերաբերվել է ՀԿ-ի անդամակցմանը մերժելուն և վարույթի 

շրջանակներում ուսումնասիրվել է գործողության օրինականությունը, սակայն բողոք 

ներկայացնող անձը հրաժարվել է բողոքից և վարչական վարույթը կարճվել է: 

Եկրորդ վարույթը վերաբերվել է ՀԿ-ի անդամությունից հեռացնելուն և վարույթի 

շրջանակներում ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանի համաձայն ՀԿ-ում 

անցկացվել է ստուգում և ստուգման արդյունքում կազմվել է տեղեկանք: 

Մնացած դիմում-բողոքներով տրվել է պատասխան՝ վարչական վարույթ 

հարուցելու հիմքեր չլինելու պատճառով: 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 1-ի Ն-203 հրամանի 

համաձայն փոփոխություն է կատարվել Ն-319 2009թ. հրամանում «Հիմնադրամների 

կողմից հրապարակվող և ՀՀ արդարադատության նախարարություն ներկայացվող 

հաշվետվության» համաձայն որի ՀՀ-ում գրանցված հիմնադրամները իրենց 

տարեկան գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները պետք է ներկայացնեն 

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչություն: 

Այս պահի դրությամբ e-register.am կայքում գրանցված է 765 հիմնադրամ, 

որոնցից միայն 265 հիմնադրամներն են ներկայացրել հաշվետվություն ՀՀ ԱՆ 

աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչություն: Մնացած 500 

հիմնադրամների մասով, համաձայն «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ» օրենսգրքի կազմվել են համապատախան որոշումներ՝ վարչական 



տույժ նշանակելու մասին և տրվել է երեսունօրյա ժամկետ հաշվետվությունները 

հրապարակելու համար:  

2012թ. ընթացքում ստացել ենք չպլանավորված և այլ ընթացիկ 

աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 8 գրություն, որոնց օրենքով 

սահմանված կարգով տրվել է պատասխան:      



 

  

 




