
1 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՐԻ  01(365)  «11»  փետրվարի 2019թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

01 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 5-Ն որոշումը 

 
 

02 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 11-Ն որոշումը 

 
 

03 «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2019 թվականի գործու-

նեության միջոցառումների ծրագրի մասին» ԱՀ կառավարության 

N 21-Ն որոշումը 

 

 

 
 

04 «Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների 

բարելավման համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացինե-

րին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կար-

գը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N 101 ու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի N  889-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 24-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 25-Ն որոշումը 

 

 

 
 

06 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 26-Ն որոշումը 

 

07 «Պետական պատվերի շրջանակներում ուսումնառած և Արցախի 

Հանրապետության շրջանային բժշկական հաստատություն ուղե-

գրվող բժիշկ-մասնագետին ֆինանսական աջակցություն ցուցա-

բերելու կարգը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից տրվող ուղեգրի ձևը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի փետրվարի 24-ի N 105-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 30-Ն որոշումը 
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08 «Կազմակերպությունների և տարածքների՝ ըստ վտանգավորու-

թյան աստիճանի, քաղաքացիական պաշտպանության խմբերի 

դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 31-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

09 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 7-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 33-Ն որոշումը 

 

 

 
 

10 ««Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան», 

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան», «Հադրու-

թի անասնաբուժական սպասարկման կայան», «Մարտակերտի 

անասնաբուժական սպասարկման կայան», «Մարտունու անաս-

նաբուժական սպասարկման կայան» և «Շուշիի անասնաբու-

ժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 34-Ն որոշումը  

 

 

 

 

 

 

 
 

11 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի 

շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 36-Ն որոշումը 

 

 

 
 

12 «Պետական ուսումնական հաստատությունների վարչական 

աշխատողների պաշտոնների անվանումների ցանկը հաստատե-

լու մասին» ԱՀ կառավարության N 37-Ն որոշումը 

 

 

 
 

13 «Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաս-

տատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2019-2020 ուսում-

նական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննու-

թյունների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

38-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

14 «Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2019-2020 

ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը հաստատե-

լու մասին» ԱՀ կառավարության N 39-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

15 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մարտի 26-ի N 174-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 47-Ն որոշումը 

 

 

 
 

16 «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 49-Ն 

որոշումը  
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17 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի 

շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 50-Ն որոշումը 

 

 

 
 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

18 ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ/0064/01/18 

որոշումը  

 

 
 

19 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1791/02/17 

որոշումը  

 

 
 

20 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0163/02/18 

որոշումը  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

11 հունվարի 2019թ.                                                                N 5-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 645 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,2679 հեկտար թփուտը 

փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական 

կառուցապատման հողերի:             

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                          Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

21 հունվարի 2019թ.                                                                N 11-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 458 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Մխիթարաշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,387 հեկտար 

խոտհարքը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                          Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 21-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ                           

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի                  

ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 23-րդ կետին համապատասխան` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2019 թվականի գործունեության 

միջոցառումների ծրագիրն ընդունել ի կատարումն՝ համաձայն հավելվածի:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 21-Ն  որոշման 

 
Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Նպատակը Ժամկետը 
Ֆինանսական 

ապահովումը 

1 2 3 4 5 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն 

1 

 

 

«Պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների 

ցանկը հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր 

հիվանդությունների ցանկի հաստատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

2 

 

 

 

 

«Այն քրոնիկ հոգեկան հիվանդությունների ցանկը սահմանելու 

մասին, որոնց առկայության դեպքում ծնողները կամ նրանցից 

մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից կամ 

երեխայի որդեգրումը կարող է վերացվել» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետի և 130-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

8-րդ կետի պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

3 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 374 որոշման մեջ 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հսկ-

ման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգե-

ներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների 

կազմը (ցանկը) միջազգային ստանդարտներին և 

ՀՀ իրավական դաշտին համապատասխանեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

4 

 

 

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրա-

պետության օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

5 

 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի առողջապահա-

կան պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն 

տալու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

Առողջապահության համակարգի 2020 թվականի 

նպատակների ու խնդիրների իրականացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 

6 

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

7 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

8 

 

 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

9 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»  Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

10 

«Կուսակցությունների մասին»  Արցախի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

11 

«Անհատական և կոլեկտիվ հանրագրերի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

12 

«Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

13 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

14 

«Արհեստակցական միությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 



9 

 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

15 

Արցախի Հանրապետության վարչական իրավախախտում-

ների վերաբերյալ օրենսգրքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

16 

 

 

«Արցախի Հանրապետության քրեակատարողական 

օրենսգիրք» Արցախի Հանրապետության օրենքի և հարակից 

իրավական ակտերի նախագծերը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում քրեակատա-

րողական ոլորտը կարգավորող միասնական, 

կոդիֆիկացված իրավական ակտերի ընդունում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

17 

 

 

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Համակարգային փոփոխություններով 

պայմանավորված պետական ծառայության նոր՝ 

քրեակատարողական ծառայության սահմանում 

և դրա հետ կապված իրավահարաբերություննե-

րի կարգավորում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

18 

«Միջազգային պայմանագրերի մասին» Արցախի 

Հանրապետության  օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

19 

 

 

 

 

 

«Քաղաքական ապաստանի մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետու-

թյունում քաղաքական ապաստանի իրավունք 

ստանալու հիմքերի, կարգի, քաղաքական 

ապաստանի իրավունք ստացած անձի 

կարգավիճակի սահմանում  

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

20 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում օտարերկրյա 

քաղաքացիների իրավական վիճակի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 
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21 

 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյամբ՝ Արցախի Հանրապետության աշխատան-

քի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության անվանափոխությամբ պայմա-

նավորված փոփոխությունների կատարում և 

գործող իրավահարաբերությունների կարգավոր-

ման մեխանիզմների օպտիմալացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

22 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 907-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում  «Պետական 

կենսաթոշակների մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

23 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի հունվարի 19-ի N 11-Ն որոշման մեջ փոփո-

խություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապե-

տության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում  «Պետական 

կենսաթոշակների մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

24 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017-

2020 թվականների ծրագրով նախանշված 

դրույթների իրագործում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

25 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի մայիսի 17-ի N 244-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապե-

տության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյամբ, Արցախի Հանրապետության աշխատան-

քի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության անվանափոխությամբ պայմա-

նավորված փոփոխությունների կատարում և 

որոշ դրույթների վերանայում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

26 

 

 

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պետական կենսաթոշակային ապահովության 

համակարգում կենսաթոշակների վճարման 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

27 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

«Պետական կենսաթոշակների մասին»  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 
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թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

պահանջներին համապատասխանեցում   պահանջվում 

28 

 

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

29 

 

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապե-

տության օրենքի և դրանից բխող այլ իրավական ակտերի 

նախագծերը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 

ներդնման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

30 

 

 

«Բազմազավակ ընտանիքների մասին» Արցախի Հանրապե-

տության օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

31 

 

 

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» Արցախի Հանրապե-

տության օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 

տրամադրման համակարգի ներդնում՝ 

սոցիալական ծառայությունների որակի և 

մատչելիության բարձրացում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

32 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի 

իրականացումն ապահովող 2020-2022 թվականների ծրագիրը 

և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

33 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 906-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ուժային մարմինների կենսաթոշակառուներին 

անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակի վճարման 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

34 

 

 

 

«Զբաղվածության կարգավորման 2020 թվականի պետական 

ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի պահանջների 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

35 
«Հաշմանդամների սոցիալական  պաշտպանության 2020 

թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանու-

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 



12 

 

միջոցառումների ցանկին  հավանություն տալու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

թյան մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապե-

տության օրենքի  պահանջների ապահովում 

բյուջե 

36 

 

 

 

 

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառում-

ների ցանկը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն 

ուղղված սոցիալական ծրագրերի ընդլայնում և 

իրականացման արդյունավետության 

բարձրացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 

37 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենս-

գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

Արցախի Հանրապետության  օրենքի նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

ԼՂՀ ջրային օրենսգրքի դրույթների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, ինչպես նաև օրենսգրքի 

արդիականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

38 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային 

ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  Արցախի 

Հանրապետության  օրենքի նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

ԼՂՀ ջրային օրենսգրքի դրույթների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

39 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային 

ջրերի մոնիթորինգի 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքի տարբեր 

գետերի ջրահավաք ավազաններում  մակերևու-

թային ջրերի որակական հատկանիշների 

բացահայտում, մարդու ազդեցության, գետերի 

հուների աղտոտվածության աստիճանի  գնահա-

տում, ջրային ռեսուրսների կադաստրի ստեղծում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

40 

 

 

 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային 

թափոնների ուսումնասիրության ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում  կոշտ 

կենցաղային թափոնների կառավարման ներկա 

իրավիճակի ուսումնասիրություն, աղբահանու-

թյան և սանիտարական մաքրման ընդհանուր 

իրավիճակի գնահատում, աղբի հավաքման 

հեռացման և վերամշակման տարբերակների,  

ֆինանսական և ինքնածախսածածկման 

մոդելների հետագա կիրառման համար 

մեխանիզմների մշակում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա 

քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի 2019 

թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում 

ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի ձևավորման 

գործընթացների քանակական և որակական 

հատկանիշների տարածաժամանակային 

փոփոխությունների հիմնական օրինաչափու-

թյունների բացահայտում, ստորերկրյա ջրային 

ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգի 

ստեղծում, ինչպես նաև վնասակար ազդեցության 

դեմ պայքարի համապատասխան 

միջոցառումների մշակում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

42 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների 

անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019 թվականի 

ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի բնության կենդանի և անկենդան 

հուշարձանների հարուստ բազմազանության 

պահպանություն ու կայուն օգտագործման 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

43 

 

 

 

 

 

«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության 

միջոցառումների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Բնապահպանական ոլորտի վերաբերյալ 

հանրային իրազեկության և բնապահպանական 

դաստիարակության մակարդակի բարձրացում, 

երիտասարդության շրջանում հետաքրքրության 

ուժեղացում և բնապահպանական մտածելակեր-

պի ձևավորում, բնապահպանական 

գիտելիքների տարածում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

44 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության ընդերքի ուսումնասիրության 

2019 թվականի միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում առկա մետա-

ղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածո-

ների պաշարների որոնում և գնահատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

45 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի լքված, կոնսերվաց-

ված հանքավայրերի և արդյունաբերական թափոնների 

մոնիթորինգի 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում նախ-

կինում շահագործված և լքված հանքավայրերի 

ուսումնասիրություն,  փակված հանքավայրերի 

ներկա վիճակի գնահատում, արդյունաբերական 

թափոնների կուտակման հնարավոր վնասակար 

ազդեցության աստիճանի գնահատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

46 
 «ՓՀԷԿ-ի ջրաչափական մշտադիտարկման կենտրոնացված 

համակարգի ստեղծման 2019 թվականի ծրագիրը 

ՓՀԷԿ-ի մշտադիտարկման և գնահատման 

համակարգի մշակում և ներդրում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 



14 

 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

բյուջե 

47 

 

 

«Անտառային ծառատեսակների հատման տարիքը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Անտառավերականգնման հատումների իրակա-

նացման նպատակով Արցախի Հանրապետու-

թյան անտառներում  ծառատեսակների հատման 

տարիքի սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

48 

 

 

 

 

 

 

«Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Պետական 

տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Լիցենզա-

վորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության  օրենքների նախագծերի  փաթեթը  

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Վտանգավոր թափոնների գործածության 

լիցենզավորման գործընթացի պարզեցում և 

լիազոր մարմնի լիազորությունների հստակեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

49 

 

 

 «Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակ-

ման հետ կապված հարաբերությունների 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

50 

 

 

 

 

 

 «Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության 

նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման 

համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին, 

մրցույթի մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական ու 

տեխնիկական կարողություններին ներկայացվող չափորո-

շիչները և փաթեթների պատրաստման կարգը սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսում-

նասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման 

իրավունքի տրամադրման հարաբերությունների 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

51 

 

 

 

 

«Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց 

հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի 

չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս 

նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող 

պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

Վթարների դեպքում մարդու առողջության 

համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և 

բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը 

և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեց-

մանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայաց-

վող պահանջների և տեղեկատվության տրամա-

դրման հետ կապված հարաբերությունների 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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կառավարություն ներկայացնելը կարգավորում 

52 

 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման 

թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգ-

ման կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների և 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների 

վտանգավորության դասի սահմանման 

չափորոշիչների սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

53 

 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների 

գույքագրման կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված 

օբյեկտների գույքագրման մեթոդաբանության և 

գույքագրման ամփոփ տեղեկատվական թերթիկի 

ձևի հետ կապված հարաբերությունների 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

54 

 

 

 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված 

պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա 

միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության 

բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ 

համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավար-

ման և ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի 

օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայ-

րի պահպանության ոլորտում բնապահպանու-

թյան բնագավառի պետական կառավարման 

լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելու հետ 

կապված հարաբերությունների կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

55 

 

 

 

 

 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական 

փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված 

շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում 

բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման 

լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, 

դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու 

դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի 

վերջնական փակումից հետո ընդերքի 

օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի 

պահպանության ոլորտում բնապահպանության 

բնագավառի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի 

պահպանման, դիտանցման և հսկողության 

միջոցառումների իրականացման հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

56 

 

 

 

 

«Ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան 

ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց ներկայացվող 

որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև 

ֆինանսական երաշխիքի հաշվարկման կարգը սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

Ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերելու 

դիմումի հետ լիազոր մարմին ներկայացվող 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավար-

ման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման պլաններով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման ապահովման 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 



16 

 

կառավարություն ներկայացնելը համար պահանջվող ֆինանսական երաշխիքի 

բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափո-

րոշիչները, դրանց ներկայացվող որակական 

չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆի-

նանսական երաշխիքի հաշվարկման կարգի հետ 

կապված հարաբերությունների կարգավորում 

57 

 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավար-

մանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանը և 

վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն ու 

չափանիշները սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների  

անվտանգության ապահովման և անվտանգ 

կառավարման նպատակով դրանց 

կառավարմանը ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջների և չափանիշների սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

58 

 

 

«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում դիտանց-

ման իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում 

դիտանցում իրականացնելու հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

59 

«Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգն ու կազմը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագա-

վառում բարձրագույն խորհրդատվական մարմնի 

կազմի և կանոնակարգի հաստատում, 

լիազորությունների սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

60 

 

 

«Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

Արցախի Հանրապետության  օրենքի նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ընդերքօգտագործման հետ կապված 

գործունեության հրապարակայնության 

ապահովում 

 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

61 

 

 

«2020 թվականի համար բնափայտի մթերման հաշվարկային 

հատատեղը հաստատելու  մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

2020 թվականի ընթացքում մթերման ենթակա 

բնափայտի ծառատեսակների և ծավալի 

սահմանում 

 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն 

62 

 

 

 

 

«Պետության և համայնքային սեփականություն հանդիսացող,  

օտարերկրյա  քաղաքացիներին վարձակալության հանձնված 

և այգիներով զբաղեցված գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի օտարերկրյա քաղաքացիներին ուղղակի վաճառքի 

ձևով օտարման կարգը սահմանելու մասին»   Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողա-

յին օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ 

ենթակետի կիրարկման ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

63 

 

 

 

 

«Պետության և համայնքային սեփականության հողամասերի 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և իրավաբա-

նական անձանց սեփականության իրավունքով անհատույց 

տրամադրման կարգը սահմանելու մասին»   Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

4.1-ին ենթակետի կիրարկման ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

64 

 

 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ցանքաշրջանառության շնորհիվ հողի բերրիու-

թյան պրոգրեսիվ աճի և կայուն բերքատվության 

ապահովում, պտղաբուծության զարգացման 

համար նախադրյալների ստեղծում, ներմուծվող 

պտղատեսակների զգալի մասի փոխարինում 

տեղական արտադրանքով, վերամշակման ճյուղի 

զարգացում, ոռոգման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

 պետական 

բյուջե 

65 

 

 

 

«Անասնապահության կանոնակարգման և արոտների 

կառավարման համայնքային ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Անասնաբուծության կանոնակարգման, 

արոտների կառավարման միջոցով բնակչության 

եկամուտների ավելացում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ  

պետական 

բյուջե 

66 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման մեջ  փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտե-

սության նախարարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայության 

վերահսկողական գործառույթների  

ամբողջական ծավալով իրականացում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 

67 

 

 

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2019-2021 թվականների 

ծրագրի մասին» Արցախի Հանրապետության  օրենքի 

նախագիծը  Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի նոր 

ցանկի հաստատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

68 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանն 

ուղղված 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

Արցախի Հանրապետության տնտեսական զար-

գացմանն ուղղված 2019 թվականի պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող 

միջոցառումների կատարման ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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կառավարություն ներկայացնելը 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2009 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 853-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Շահութահարկի գծով արտոնության տրամադր-

ման և կիրառման կարգի համապատասխանե-

ցում «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքին՝ 

կատարված ներդրումների անվանացանկի 

ընդլայնում (հողամասերի և կենսաբանական 

ակտիվների ներառում), էլեկտրական էներգիայի 

արտադրությունը, էլեկտրական էներգիայի և 

բնական գազի հաղորդումն ու մատակարարումն 

իրականացնողների համար շահութահարկի 

առավելագույն նվազեցվող գումարի սահմանում  

կատարած ներդրումների 20 տոկոսի չափով           

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

70 

 

 

 

 

«Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապա-

տասխանությունը հավաստող համապատասխանության 

ազգային նշանի նմուշը (նկարագիրը), կիրառման կարգը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի 21-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջների ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

71 

 

 

 

 

«2019 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի ու բնական 

գազի հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման ցանցերում 

նորմատիվային (բնական) կորուստների առավելագույն 

չափերը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի 

բնագավառում արդյունավետ գործունեության 

խթանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

72 

 

 

 

 

«Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական 

կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

 

Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների 

պաշտոնական կայքերի տեխնիկական և 

կազմակերպչական բնույթի միասնական 

պահանջների, անվտանգության ապահովման 

միասնական մեխանիզմների և բովանդակության 

պահանջների սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

73 

 

 

 

«Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանա-

գրված` քաղաքացիների կողմից փաստացի օգտագործվող 

հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

Ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի 

պարզեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 



19 

 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

74 

 

 

 

 

 

 

«Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապետական 

և միջպետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիայի ձևը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 926-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով միջպետա-

կան ուղևորափոխադրման ծառայություններ 

մատուցող սուբյեկտների գործունեության 

կարգավորում, ոլորտում մրցակցային հավասար 

պայմանների ստեղծում  

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

75 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի ապրիլի 17-ի N 277-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական աջակցության չափորոշիչների 

հստակեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ  

պետական 

բյուջե 

76 

 

 

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների 

ծրագրի կատարման 2018 թվականի տարեկան հաշվետվու-

թյունը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Պետական գույքի մասնավորեցման  (սեփակա-

նաշնորհման) մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

77 

 

 

«Արցախի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառում-

ների 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում գործարար 

միջավայրի բարելավմանն ուղղված 

բարեփոխումների շարունակականության 

ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

78 

 

 

 

«Առևտրի և ծառայությունների  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին»  Արցախի Հանրապետության  օրենքի նախագիծը  

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Գործարար միջավայրի բարելավում՝ վերացնելով 

ավելորդ սահմանափակումները և պահանջները, 

բնակչության և սպառողների անվտանգության և 

իրավունքների պաշտպանվածության 

բարձրացում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

79 

 

 

 

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  Արցախի 

Հանրապետության  օրենքի նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն 

ուղղված լրացուցիչ դրույթների սահմանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

80 «Պետական գույքի կառավարման մասին» Արցախի Պետական գույքի նպատակային և ծրագրային Երրորդ Ֆինանսավո-
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Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, 

այդ թվում` հաշվառման, գնահատման, 

գրանցման, կառավարման նկատմամբ 

վերահսկողության ապահովում 

եռամսյակ րում չի 

պահանջվում 

81 

 

 

 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և 

բաշխման 2019 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշ-

ռի) մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում 

անընդհատ իրականացվող հողերի պետական 

հաշվառման արդյունքում կազմված 

հանրապետության տարածքում գտնվող հողային 

ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին 

հաշվետվության հաստատում 2019 թվականի 

հուլիսի 1-ի դրությամբ` ըստ նպատակային 

նշանակության, հողատեսքերի, գործառնական 

նշանակության և սեփականության սուբյեկտների 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

82 

 

 

 

 

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին»  Արցախի Հանրապետության  

օրենքի նախագիծը  Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Շուկայական գնահատման ոլորտի ընդլայնում, 

կայացում և գնահատման գործունեություն իրա-

կանացնողների նկատմամբ շուկայի մասնակից-

ների ու հանրության վստահության բարձրացում, 

լիազոր մարմնի կողմից գնահատող կազմակեր-

պությունների և որակավորված անձանց 

նկատմամբ արդյունավետ հսկողություն 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2007 թվականի հունվարի 30-ի N 18 որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

 Արցախի Հանրապետության և  Հայաստանի 

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավա-

ռում գործող իրավական փաստաթղթերի 

համապատասխանեցում և գործարար 

միջավայրի բարելավում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական անվտանգու-

թյան հայեցակարգը հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

 Արցախի Հանրապետությունում տեղեկատվա-

կան անվտանգության բարձրացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»  Արցախի Հանրապետության  օրենքի 

նախագիծը  Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Նորագույն տեխնոլոգիաներով փոխադրումների 

կազմակերպման պահանջների սահմանում, 

տրանսպորտային ծառայության մատուցման 

որակի բարելավում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

86 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական Չորրորդ ԱՀ 



21 

 

2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

աջակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 

պահանջի ապահովում 

եռամսյակ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 
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«Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարության 2019 թվականի կենտրոնացված 

միջոցառումների աշխատանքների իրականացման ծրագրի 

հաստատման մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

2019 թվականի կրթության, գիտության և սպորտի 

ոլորտում միջոցառումների իրականացման 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Արցախի Հանրապետության  պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական 

տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների 

պետության կողմից ուսանողական  նպաստների ձևով ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավ-

րի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ տեղերը և հեռակա 

ուսուցմամբ վճարովի տեղերը հաստատելու մասին»  Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության պետական բարձրա-

գույն ուսումնական հաստատությունների 2019 

թվականի ընդունելության առկա և հեռակա 

ուսուցմամբ անվճար և վճարովի համակարգե-

րում մրցութային կարգով ընդունելության 

կազմակերպում՝ միասնական և բուհի 

ընդունելության քննությունների արդյունքներով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնա-

կան հաստատությունների  2019-2020 ուստարվա  ընդունե-

լության՝  ըստ մասնագիտությունների ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ  

(անվճար)  և ուսումնական հաստատությունների կողմից 

ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով 

(վճարովի)  առկա ուսուցմամբ տեղերը և հեռակա ուսուցմամբ 

վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության  նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում 2019 թվականի 

ընդունելության կազմակերպում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացվելիք 2019-2020 ուստարվա 

Արցախի Հանրապետության տարբեր ոլորտների 

համար որակյալ մասնագետների պատրաստում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից  

ուսանողական  նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական 

ծրագրով տեղերը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 
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«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուստարվա 

ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և 

վճարովի տեղերը և  պետության կողմից ուսանողական  

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը՝ ըստ մասնագի-

տությունների հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի 

պատրաստում և հետբուհական կրթության  

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Արցախի Հանրապետության 2019-2020 ուսումնական տարվա 

պետական  հանրակրթական, մանկապատանեկան 

արտադպրոցական և նախադպրոցական, բարձրագույն, միջին 

մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական 

հաստատությունների ցանցը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության բոլոր տիպի 

ուսումնական հաստատությունների բյուջետային 

ֆինանսավորման գործընթացի իրականացման 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում  սպորտի 

զարգացում և բարձրակարգ մարզիկների 

պատրաստում  

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

94 

«Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցմամբ                   

2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և 

Արցախի Հանրապետության բուհերում 

բարձրագույն կրթության իրականացման 

նպատակով մասնագիտությունների և  

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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ընդունելության քննությունների  ցանկը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

ընդունելության քննությունների  սահմանում 
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«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնա-

կան հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցմամբ 2020-

2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության  նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության իրականացման 

նպատակով մասնագիտությունների սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 
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«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի գիտական, 

գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերի 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Տարբեր բնագավառներում գիտահետազոտական 

աշխատանքների կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2013 թվականի մայիսի 30-ի N 319-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Միջգերատեսչական հնագիտական 

հանձնաժողովի նոր կանոնադրության և կազմի 

հաստատում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետությունում կրոնական միավորումների 

հետ հարաբերությունների ոլորտում պետական քաղաքակա-

նության հայեցակարգը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում գործող 

կրոնական կազմակերպությունների և 

համայնքների գործունեության կարգավորում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի պատմու-

թյան և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական 

ցուցակը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Շահումյանի 

շրջանի անշարժ հուշարձանների ընդգրկում 

հուշարձանների պետական ցուցակի մեջ` 

հուշարձանի կարգավիճակի տրամադրմամբ 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն 
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«Պաշտպանության մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

կազմակերպման իրավական հիմքերի, 

պաշտպանության ոլորտում պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

պաշտոնատար անձանց, զինված ուժերի և այլ 

զորքերի, անկախ կազմակերպական-իրավական 

ձևից, կազմակերպությունների գործունեության, 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը 

մասնակցելու գործընթացում քաղաքացիների 

իրավունքների և պարտականությունների, 

ինչպես նաև զորահավաքային նախապատրաս-

տության և զորահավաքի անցկացման հետ 

կապված հարաբերությունների սահմանում: 

Քաղաքացիների զինապարտության և 

զինվորական հաշվառման, այդ գործընթացում 

պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, անկախ կազմակերպական-

իրավական ձևից,  կազմակերպությունների, 

դրանց պաշտոնատար անձանց և 

քաղաքացիների պարտականությունների, 

քաղաքացիների պահեստազորային կցագրման և 

զորահավաքային ամրագրման հետ կապված 

հարաբերությունների համապատասխանեցում 

ԱՀ Սահմանադրության պահանջներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում 

զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած 

շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի հետ պայմանա-

գիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հայտարարված զորակոչի շրջանակներում 

շարքային կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության ենթակա քաղաքացու կողմից 

Արցախի Հանրապետության  պաշտպանության 

նախարարության կողմից նշված վայրում և պայ-

մաններում զինվորական ծառայություն անցնելու 

ցանկություն ունենալու դեպքում դիմում ներկա-

յացնելու, դիմում ներկայացրած անձանց 

հաշվառելու, նրանց զորակոչի կազմակերպման, 

կնքվող պայմանագրի ձևի սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պահեստազորային պատրաստության շրջանակ-

ներում օրենքով սահմանված միջոցառումների 

կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգե-

րի, այդ միջոցառումներին քաղաքացիների ներգ-

րավման հետ կապված հարաբերությունների, 

միջոցառումների անցկացման գործընթացում 

զինվորական կոմիսարիատների ու իրավասու 

այլ ծառայությունների գործողությունների 

սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացուն 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու 

պայմանները սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հայտարարված զորակոչի շրջանակներում ԱՀ և 

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ներում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մաս-

նագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցմամբ սովորող և ուսումնառության 

ընթացքում զինվորական պատրաստություն 

անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո 

ԱՀ պաշտպանության նախարարության կողմից 

նշված վայրում և պայմաններով զինվորական 

ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած 

քաղաքացիների հաշվառման, նրանց ընտրու-

թյան (թեստավորման միջոցով), թեստավորման 

արդյունքներով հաղթող ճանաչվածների հետ 

քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր 

կնքելու և տարկետում տրամադրելու պայման-

ների, կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևի սահ-

մանում (նախատեսվում է ընտրության գործըն-

թացն իրականացնել «ԳԹԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից):  

ԱՀ-ում, ՀՀ-ում կամ օտարերկրյա պետություն-

ներում հանրակրթական և հիմնական կրթության 

հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական 

(արհեստագործական) կրթական ծրագրերով 

սովորողների տարկետման տրամադրման, ինչ-

պես նաև վերը նշված քաղաքացիների տարկետ-

ման դադարեցման պայմանների սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

104 «Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» Քաղաքացիների զինվորական հաշվառման Երրորդ Ֆինանսավո-
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Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

նպատակի, խնդիրների, հաշվառում իրականաց-

նող մարմինների, քաղաքացիների զինվորական 

հաշվառման հետ կապված պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, 

կազմակերպությունների և ուսումնական 

հաստատությունների գործողությունների, 

զինվորական հաշվառման գործընթացում 

կիրառվող փաստաթղթերի ձևերի սահմանում 

եռամսյակ րում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն 

105 

 

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյու-

ջեի միջոցների հաշվին իրականացվող կապիտալ ներդրում-

ների պետական պատվերը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 

106 

 

 

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն  

ներկայացնելը 

Էլեկտրոնային հարկային հաշիվների 

դուրսգրման համակարգի ներդրում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

107 

 

 

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն  ներկայացնելը 

Ռոյալթիի բազայի անուղղակի եղանակով 

հաշվարկման համար սահմանված 

սահմանաչափի վերանայում և վճարվող 

մետաղների կազմի սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

108 

 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 275-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

109 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի մայիսի 26-ի N 306-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի մայիսի 26-ի N 307-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Եկամտային  հարկի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

111 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի մարտի 22-ի N 133-Ն որոշման մեջ լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Գնումների գործընթացի կազմակերպման 

բարելավում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

112 

 

Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացումն 

ապահովող անհրաժեշտ իրավական  ակտերի նախագծերի 

մշակում և ներկայացում 

Կենսաթոշակային բարեփոխումների 

իրականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

113 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական 

բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությանը 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

114 

 

 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020-2022 թվականների 

պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

115 

 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյու-

ջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման 

հսկողության 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն  ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

փետրվարի 7-ի N 70-Ն որոշման 5-րդ կետի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

117 
«Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ արդյունա-

հանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրելու 

«Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   12-րդ հոդվածի 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 



28 

 

կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապե-

տության կառավարություն  ներկայացնելը 

կիրարկման ապահովում պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն 

118 

 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի հուլիսի 26-ի N 515-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ոստիկանության ծառայողի վերապատրաստում 

(որակավորում) անցնելու կարգի և պայմանների 

հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության hամակարգում 

գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերի ներքին կանո-

նակարգը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապե-

տության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

համակարգում գործող ձերբակալված անձանց՝ 

ձերբակալվածներին պահելու վայրեր 

ընդունելու, ձերբակալվածներին պահելու 

վայրերում պահելու և ձերբակալվածներին 

պահելու վայրերից ազատելու հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

1999 թվականի մարտի 23-ի N 53 որոշման մեջ փոփոխություն-

ներ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Անձնագրային գործունեության կանոնակարգում 

և հանրային ծառայությունների մատուցման 

մատչելիության ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից 

հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, 

պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, 

գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից հանցագործությունների, վարչական 

իրավախախտումների, պատահարների 

վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, 

գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու 

հետ կապված հարաբերությունների սահմանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 26-ի N 37 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի 

վարման  ընթացակարգի հստակեցում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

123 

«Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

Օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների 

հստակեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 
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«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների 

հստակեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակչության պետական ռեգիստրում 

անձնական հաշվառման տվյալների մշակման և 

ռեգիստրի վարման հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հանրային ծառայությունների համարանիշի 

ձևավորման և հատկացման կարգի հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

127 

«Նույնականացման քարտերի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Նույնականացման քարտ տրամադրելու, փոխա-

նակելու, անվավեր ճանաչելու, վերցնելու հետ 

կապված հարաբերությունների կարգավորում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Արցախի Հանրապետությունում թմրամոլության և 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2020 

թվականի միջոցառումների ծրագրին և ժամանակացույցին 

հավանություն տալու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետու-

թյան բարձրացում և այդ նպատակով պետական 

մարմինների համակարգված գործունեության 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ 

պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 
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«Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները 

գնահատող հանրապետական հանձնաժողովի անհատական 

կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառա-

վարության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի «Արտա-

կարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի 

գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 

226-Ն որոշման դրույթների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2013 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 771-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արտակարգ իրավիճակներում ոչ միայն բնակչու-

թյան, այլ նաև նյութական և մշակութային արժեք-

ների վտանգավոր տարածքից տարահանման 

միջոցառումների պլանավորում, կազմակերպում, 

իրականացում, ապահովում, տարահանման 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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մարմինների ստեղծում և գործառույթների 

կարգավորում 
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«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Փրկարարական ծառայության կազմակերպման 

և անցկացման, փրկարարական աշխատանքների 

ղեկավարման ու իրականացման, տեղեկատվու-

թյան հաղորդման կարգի, փրկարարական 

ծառայողների իրավունքների և պարտականու-

թյունների, խրախուսանքների, կարգապահական 

և նյութական պատասխանատվության ու դրանց 

կիրառման հետ կապված հարաբերությունների, 

ինչպես նաև ծառայության անցման հետ կապ-

ված այլ հարաբերությունների կարգավորում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի մայիսի 31-ի N 349-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության  

ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում 

ազդարարման և իրազեկման ավտոմատացված 

համակարգերի ներդրում ու տեղադրում և ողջ 

հանրապետության տարածքում ժամանակակից 

միասնական համակարգի ստեղծում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 
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«Արցախի Հանրապետության պետական և հասարակական 

նշանավոր գործիչներին նվիրված հուշարձանների իրակա-

նացման կարգը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական և հասարակական նշանավոր 

գործիչներին նվիրված հուշարձանների 

իրականացման հետ կապված հարցերի 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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«Համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի և հողի հարկի 

արտոնություն սահմանելու կարգը հաստատելու մասին»  

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Համայնքում սոցիալապես անապահով և 

անվճարունակ բնակիչներին օժանդակում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 24-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՄԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ   

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 101 ՈՒ 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 889-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ 

 ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ և 73-րդ հոդվածները` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմաննե-

րի բարելավման համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին պետա-

կան ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի «Բանկերի կողմից 

հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու 

պետական աջակցության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 101 և 

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի «Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից Արցախի 

Հանրապետության անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 

երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամներին, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները 

կատարելիս զոհված զինծառայողների զավակներին, Արցախի Հանրապետության 

զինված ուժերի սպայական կազմի զինծառայողներին, Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայողներին, 

փախստականներին և բազմազավակ, միածնող ընտանիքներին հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակարաններ, բնակելի տներ գնելու կամ բնակելի տներ 

կառուցելու և (կամ) վերանորոգելու նպատակով պետական ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրելու մասին» N 889-Ն որոշումները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը և դրա գործողությունը տարածվում է 2019 

թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո սույն որոշումն 

ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի այն 
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շահառուների համար, որոնց նկատմամբ պետական աջակցություն ստանալու 

ընդհանուր և/կամ հիփոթեքային վարկի սուբսիդավորման և/կամ կանխավճարի 

տրամադրման պայմանները վատթարանում են, շարունակում են գործել սույն 

որոշման 2-րդ կետում նշված որոշումներով սահմանված համապատասխան 

պայմանները: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 24-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՄԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

I. ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ  

 

1. Սույն կարգի նպատակն է պետական ֆինանսական աջակցության 

ցուցաբերմամբ նպաստել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների բնակարանային 

պայմանների բարելավման խնդիրների լուծմանը: 

2. Սույն կարգը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների 

կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակարաններ, բնակելի տներ գնելու 

կամ բնակելի տներ կառուցելու  և/կամ վերանորոգելու նպատակով տրամադրվող 

պետական ֆինանսական աջակցության իրավական հիմքերի, սկզբունքների, ձևերի ու 

ֆինանսավորման մեխանիզմների հետ կապված հարաբերությունները: 

3. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է սույն կարգով պետական 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու իրավունք ունեցող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների (այսուհետ՝ շահառու) վրա: 

 

II. ԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

4.  Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են. 

1) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա՝ 18 տարին չլրացած այն երեխան, 

որի ծնողները (կամ միակ ծնողը) մահացել են, զրկվել են ծնողական իրավունքներից կամ 

սահմանափակվել են ծնողական իրավունքները, ճանաչվել են անգործունակ, խուսափում 

են երեխաների դաստիարակությունից կամ նրանց իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են մահացած, 

անհայտ բացակայող կամ անհայտ են. 

2) առաջին գոտի` պայմանական աշխարհագրական գոտի, որն ընդգրկում է 

Ստեփանակերտ քաղաքը. 

3) առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամ՝ Արցախի Հանրապետության 

անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի 

հաշմանդամ. 

4) առաջնային շուկա` շուկա, որտեղ իրականացվում է նոր (նոր կառուցված կամ 

վերակառուցված կամ նոր կառուցվող) բնակելի տարածքի առուվաճառքի գործարք, որտեղ 

որպես վաճառող հանդես է գալիս. 

ա. կառուցապատող կազմակերպությունը, 

բ. պետությունը կամ համայնքը կամ պետության ստեղծած հիմնադրամը կամ 

անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործունեությամբ մասնագիտացված կազմակերպու-

թյունը՝ եթե բնակելի տարածքը վերջիններիս կողմից ձեռք է բերվել անմիջապես 

կառուցապատողից: 

Սույն կարգի իմաստով առաջնային շուկա է համարվում նաև շահառուի կողմից նոր 

բնակելի տարածքի կառուցումը. 
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5) բազմազավակ ընտանիք՝ Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ընտանիք, 

որտեղ ծնվել և (կամ) որդեգրվել և խնամվում են չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ. 

6) բնակարանային պայմանների վատթարացում՝ պետական ֆինանսական 

աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ շահառուի կողմից վերջին հինգ տարիների 

ընթացքում նրան սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանի կամ բնակելի 

տան օտարում. 

7) բնակարան՝ բնակության համար նախատեսված շենքում գտնվող և 

իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին 

ծածկագրով գրանցված կամ համարակալված տարածք. 

8) բնակելի տարածք՝ բնակարան կամ բնակելի տուն. 

9) բնակելի տարածքի ձեռք բերում` բնակարանի կամ բնակելի տան գնում կամ 

կառուցում. 

10) բնակելի տուն՝ բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա կառուցված, 

առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ 

հարմարություններով օժտված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող 

լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված կառույց. 

11) երեխա` 18 տարին չլրացած անձ. 

12) երկրորդային շուկա` Արցախի Հանրապետության տարածքում գոյություն 

ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ և բնակելի տներ, որոնք ձեռք են 

բերվում ըստ նշանակության օգտագործող սեփականատերերից` անկախ կառուցման 

տարեթվից. 

13) երկրորդ գոտի` Արցախի Հանրապետության շրջկենտրոններ և այլ 

բնակավայրեր. 

14) զոհված զինծառայողի զավակ՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված, անհայտ կորած 

կամ մահացած զինծառայողի զավակ, ով հանդիսանում է իր գործողություններով 

քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերող և իրականացնող, իր համար քաղաքացիական 

պարտականություններ ստեղծող ու դրանք կատարող չափահաս անձ. 

15) ընտանիք՝ միևնույն բնակության վայրում հաշվառված և (կամ) փաստացի 

բնակվող քաղաքացիների սոցիալական փոքր խումբ, որի անդամները վարում են 

ընդհանուր տնտեսություն և ունեն ընդհանուր բյուջե կամ 32 տարին լրացած անձ, որը 

սույն կարգով սահմանված պետական աջակցություն ստանալու հայտը ներկայացնելու 

օրվա դրությամբ չի գտնվում ամուսնության մեջ, չունի անչափահաս երեխաներ, 

խնամարկյալներ, ինչպես նաև հոգաբարձության ներքո անձինք կամ սույն կարգի 4-րդ 

կետի 1-ին ենթակետի շահառուն 18 տարին լրանալուց հետո. 

16) կանխավճարի մասնակի տրամադրում` ֆինանսավարկային կազմակեր-

պության կողմից շահառուին բնակարան գնելու նպատակով հիփոթեքային վարկի 

տրամադրման համար անհրաժեշտ կանխավճարի մի մասի տրամադրում` անհատույց 

կամ նպատակային անտոկոս փոխառությամբ  սույն կարգով սահմանված պայմաններով. 

17) կառուցում՝ շինարարական աշխատանքների և միջոցառումների համալիր՝ 

ուղղված բնակելի տան շինարարությանը. 

18) հիփոթեքային վարկ (այսուհետ՝ վարկ)՝ ֆինանսավարկային կազմակերպության 

կողմից շահառուին բնակելի տարածք ձեռք բերելու և(կամ) վերանորոգելու նպատակով 

տրամադրվող երկարաժամկետ վարկ՝ տվյալ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ 

անշարժ գույքի գրավադրմամբ. 

19) մերձավոր ազգականներ՝ ուղիղ վերընթաց ու վայրընթաց ազգականներ` 

ծնողներ ու զավակներ, պապ, տատ ու թոռներ, ինչպես նաև հարազատ և համահայր կամ 

համամայր եղբայրներ ու քույրեր, մորաքույր, հորաքույր, մորեղբայր, հորեղբայր և նրանց 
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զավակներ, ինչպես նաև ամուսինը և ամուսնու ծնողները, վերջիններիս համար՝ փեսան և 

հարսը. 

20) միածնող ընտանիք՝ ամուսինը մահացած, ամուսնալուծված և իր 

խնամակալության ներքո երեխա ունեցող անձ, ում ամուսնալուծության փաստն 

արձանագրվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից առնվազն հինգ տարի առաջ, երեխա 

որդեգրած միայնակ անձ, կամ առանց օրինական ամուսնու (ամուսնության մեջ չգտնվող, 

երեխայի ծննդյան վկայականում հոր մասին տեղեկությունների բացակայության կամ 

երեխայի հոր մասին գրանցումը սահմանված կարգով մոր ցուցումով կատարված լինելու 

դեպքում) երեխա ունեցող և առանց հոր մեծացնող մայր ու ամուսնության մեջ չգտնվող 

առանց մոր երեխա մեծացնող հայր.  

21) շահառուների նպատակային խմբեր` Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներ, որոնք իրենց բնակության և հաշվառման վայրի պայմանական 

աշխարհագրական գոտում ձեռք են բերում կամ վերանորոգում բնակելի տարածք և 

համապատասխանում են սույն կարգով սահմանված չափորոշիչներին. 

22) շահառուների նպատակային խմբերի չափորոշիչներ` պետական աջակցություն 

ստացող շահառուների խմբերում ընդգրկվելու նպատակով սույն կարգով սահմանվող 

պայմանների բնութագրեր. 

23) պայմանագրային զինծառայող՝ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում 

պայմանագրային հիմունքներով մարտական հերթապահություն իրականացնող 

զինծառայող. 

24) պետական աջակցությունն ապահովող մարմին` սույն կարգով սահմանված 

ձևերով պետական ֆինանսական աջակցությունն իրագործող մարմինն է Արցախի 

ներդրումային հիմնադրամը (այսուհետ` հիմնադրամ). 

25) պետական ֆինանսական աջակցություն՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

տրամադրվող աջակցություն, որն արտահայտվում է հիփոթեքային վարկի 

տոկոսագումարի մասնակի կամ լրիվ սուբսիդավորմամբ և (կամ) հիփոթեքային վարկի 

կանխավճարի անհատույց կամ նպատակային անտոկոս փոխառությամբ տրամադրմամբ 

կամ հիփոթեքային փոխառություն տրամադրմամբ. 

26) սպայական կազմի զինծառայող՝ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի  

սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող զինծառայող. 

27) վերանորոգում՝ շինարարական աշխատանքների և միջոցառումների համալիր՝ 

ուղղված շենքի կամ կառուցվածքի, դրա առանձին մասերի, կոնստրուկտիվ տարրերի, 

ինժեներական հաղորդակցուղիների ու սարքավորումների աշխատունակության և 

շահագործողական ցուցանիշների վերականգնմանը՝ չկապված վերակառուցման հետ. 

28) տոկոսադրույքի սուբսիդավորում՝ սույն կարգով սահմանված ձևով ֆինան-

սավարկային կազմակերպության կողմից շահառուին բնակելի տարածք ձեռք բերելու և 

(կամ) վերանորոգելու նպատակով տրված հիփոթեքային վարկի մնացորդի նկատմամբ 

հաշվարկվող տարեկան տոկոսագումարի լրիվ կամ մասնակի անհատույց վճարում. 

29) փախստական՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով փախստականի կարգավիճակ և քաղաքացիություն ստացած անձ, այդ թվում՝ 

վերջինիս փախստականի վկայականում նշված ընտանիքի անդամ. 

30) ֆինանսավարկային կազմակերպություն՝ սույն կարգով նախատեսված 

պետական ֆինանսական աջակցության իրագործման նպատակով հիմնադրամի հետ 

համագործակցության պայմանագիր կնքած ֆինանսավարկային կազմակերպություն: 
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III. ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

5. Պետական ֆինանսական աջակցությունը կարող է ստանալ 18 տարին լրացած 

շահառուի ընտանիքը:  

6. Շահառուն (և նրա ընտանիքի անդամները) պետական ֆինանսական 

աջակցությամբ հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման 

յուրաքանչյուր ձևից՝ բնակելի տարածքի ձեռք բերում և(կամ) վերանորոգում, կարող է 

օգտվել միայն մեկ անգամ, բացառությամբ սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված 

դեպքերի՝  

1) բնակելի տան կառուցման և վերանորոգման նպատակով հիփոթեքային վարկի 

տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման աջակցությունից շահառուն կարող 

է օգտվել նույն բնակելի տան համար մեկից ավելի անգամ, սակայն վարկերի 

հանրագումարը չպետք է գերազանցի կարգի 12-րդ կետում նշված սահմանափակումները. 

 բնակելի տան կառուցման աջակցությունից օգտվելուց հետո շահառուն կարող է 

օգտվել նույն բնակելի տան վերանորոգման աջակցությունից կառուցման աշխատանքների 

ավարտից հինգ տարին լրանալուց հետո: 

7. Մինչև 18 տարեկան շահառուն, ում հաշվարկմամբ ստացվել է սույն կարգով 

սահմանված աջակցությունը մեկ անգամ, կրկին կարող է օգտվել պետական ֆինանսական 

աջակցությունից` 18 տարին լրանալուց հետո: 

8. Այն շահառուն, ում հաշվարկմամբ ստացվել է սույն կարգով սահմանված 

բնակելի տարածքի ձեռք բերման և/կամ վերանորոգման աջակցություն, առանձին 

ընտանիք կազմելու դեպքում կրկին կարող է օգտվել կարգով նախատեսված  պետական 

ֆինանսական աջակցությունից: 

9. Պետական ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է այն շահառուին՝ 

1) ով բնակելի տարածք է ձեռք բերում կամ վերանորոգում իր բնակության և/կամ 

հաշվառման և/կամ աշխատանքի բնակավայրում, բացառությամբ 1-ին գոտում բնակելի 

տարածք ձեռք բերելու դեպքերի. 

2) 1-ին գոտում բնակելի տարածք ձեռք բերելու համար պետական ֆինանսական 

աջակցությունը տրամադրվում է՝  

ա. այն շահառուին, ով հաշվառված և բնակվում է, կամ ում աշխատանքի վայրը 

գտնվում է տվյալ գոտում տասը տարուց ավել (ամուսիններից առնվազն մեկը), 

բ. 4-րդ կետի 23-րդ և 26-րդ ենթակետերում նշված այն շահառուին, ով հաշվառված և 

բնակվում է, կամ ում ծառայության վայրը գտնվում է տվյալ գոտում հինգ տարուց ավել 

(ամուսիններից առնվազն մեկը), 

գ. 4-րդ կետի 29-րդ ենթակետի շահառուին՝ համապատասխան լիազոր մարմնի 

կողմից տրված նախընտրելի բնակավայրի մասին տեղեկանքում 1-ին գոտին, որպես 

նախընտրելի բնակավայր նշված լինելու դեպքում. 

 ում սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տարածքի մակերեսը 

ընտանիքի մեկ անձի հաշվարկով չի գերազանցում 18 քառակուսի մետրը:  

10. Միևնույն բնակելի տարածքում երկու և ավելի ընտանիք համատեղ բնակվելու 

դեպքում` առանձնացող յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է օգտվել պետական 

ֆինանսական աջակցությունից՝ անկախ համատեղ բնակության բնակելի տարածքի 

մակերեսի մեծության, ձեռքբերման հիմքի և համատեղ սեփականության իրավունքի 

առկայությունից: 

11. Այն շահառուն, ում՝ 
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1) բնակարանային հարցի լուծման հանդեպ պետությունը ստանձնել է 

պարտավորություն, կարող է օգտվել սույն կարգով սահմանված աջակցության ձևերից` 

հրաժարվելով պարտադիր բնակարանային ապահովվածության իրավունքից. 

2) բնակարանային հարցի լուծման հանդեպ պետությունը կատարել է ստանձնած 

պարտավորությունը, կարող է բնակելի տարածք ձեռք բերելու նպատակով օգտվել վարկի 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման աջակցությունից, համաձայն սույն կարգի  20-րդ կետի 

1-ին և 3-րդ ենթակետերի, իսկ բնակելի տարածքի վերանորոգման համար՝ վարկի 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման աջակցությունից՝ կարգի 19-րդ կետի պայմանների 

համաձայն: 

12. Պետական ֆինանսական աջակցությունն ուղղվում է շահառուի հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու այն գործարքներին, 

ըստ որոնց` 

1) առաջնային շուկայից՝ 

ա. գնման դեպքում՝  1-ին գոտում մեկ քառակուսի մետրի արժեքը չի գերազանցում 

400 000 ՀՀ դրամը, 2-րդ գոտում՝ 300 000 ՀՀ դրամը,  

բ. կառուցման դեպքում՝ 1-ին և 2-րդ գոտիներում մեկ քառակուսի մետրի արժեքը չի 

գերազանցում 300 000 ՀՀ դրամը, 

գ. բնակելի տարածքի ձեռք բերման դեպքում վարկի ընդհանուր գումարը չի 

գերազանցում 44 000 000 ՀՀ դրամը. 

2) երկրորդային շուկայից գնման դեպքում` 

ա. 1-ին գոտում մեկ քառակուսի մետրի արժեքը չի գերազանցում 230 000 ՀՀ դրամը, 

իսկ վարկի գումարը` 18 400 000 ՀՀ դրամը, 

բ. 2-րդ գոտում մեկ քառակուսի մետրի արժեքը չի գերազանցում 150 000 ՀՀ դրամը, 

իսկ վարկի գումարը` 10 500 000 ՀՀ դրամը. 

3) վերանորոգման դեպքում վարկի գումարը չի գերազանցում` 

ա. բնակարանի համար 5 000 000 ՀՀ դրամը, 

բ. բնակելի տան համար 7 000 000 ՀՀ դրամը: 

13. Բնակելի տուն կառուցելու նպատակով շինարարական աշխատանքների 

իրականացման ժամկետը սահմանվում է մինչև շինարարության թույլտվության ժամկետը, 

բայց ոչ ավել, քան վարկի տրամադրման օրվանից մինչև հինգ տարին լրանալը: 

14. Բնակելի տարածքի վերանորոգման նպատակով աշխատանքների իրակա-

նացման ժամկետը սահմանվում է վարկի տրամադրման օրվանից մինչև մեկ տարին: 

15. Սույն կարգով սահմանված պայմանների համաձայն վարկ ստացած շահառուի 

պարտավորությունների մարմանը կարող են ուղղվել նաև շահառուի ընտանիքի անդամ 

չհանդիսացող այլ անձի եկամուտները՝ վերջինիս համաձայնությամբ, առանց 

համասեփականատեր դառնալու նախապայմանի:  

 

IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ  

ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ  ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

16. Հիմնադրամը պետական ֆինանսական աջակցության իրագործման նպատակով 

համագործակցության պայմանագիր է կնքում այն ֆինանսավարկային կազմակերպության 

հետ, որը հիփոթեքային վարկեր կտրամադրի հետևյալ ընդհանուր պայմաններով` 

1) վարկի առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը չի գերազանցում` 

ա. բնակելի տան ձեռք բերման համար` արտարժույթով հիփոթեքային վարկի 

տրամադրման դեպքում` 12 տոկոսը, իսկ ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի տրամադրման 

դեպքում` 15 տոկոսը, 
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բ. վերանորոգման համար` 15 տոկոսը, 

գ. վարկը կարող է տրամադրվել նաև փոփոխական տոկոսադրույքով, որի դեպքում` 

- ֆինանսավարկային կազմակերպության հետ կնքված վարկային պայմանագրում 

նշվում են բոլոր այն պայմանները (այսուհետ` արտաքին գործոններ), որոնց 

փոփոխությամբ հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել, 

- վարկային պայմանագրում պետք է նախատեսվի արտաքին գործոնների 

փոփոխությամբ պայմանավորված հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքի փոփոխման 

կարգը, 

- հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը վարկային պայմանագրի գործողության ողջ 

ընթացքում չի կարող գերազանցել սույն կարգի 16-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» 

պարբերություններում նշված յուրաքանչյուր վարկատեսակի գծով նախատեսված 

առավելագույն շեմը. 

2) վարկի ստացման համար կանխավճարը չի գերազանցում գործարքի արժեքի՝ 

ա. առաջին գոտում՝ 20 տոկոսը, 

բ. երկրորդ գոտում՝ 30 տոկոսը: 

Շահառուն իր ցանկությամբ կարող է կատարել ավելի մեծ չափով կանխավճար. 

3) վարկի ժամկետը` 

ա. գնման կամ կառուցման համար` առավելագույնը 25 տարի, 

բ. վերանորոգման համար` առավելագույնը 10 տարի. 

4) վարկի գումարը չի գերազանցում՝ 

ա. ձեռք բերման դեպքում՝ 44 000 000 ՀՀ դրամը, 

բ. վերանորոգման դեպքում՝ 7 000 000 ՀՀ դրամը. 

5) հիփոթեքային վարկը արտարժույթով տրամադրվելու դեպքում վարկի 

մեծությունը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական բանկի կողմից երաշխավորագրի տրամադրման օրվա դրությամբ 

հրապարակված արտարժույթի փոխարժեքը. 

6) շահառուի կողմից վարկի վաղաժամկետ մարման համար չի սահմանվում որևէ 

ֆինանսական կամ այլ պատժամիջոց. 

7) շահառուի վարկունակությունը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում նրա և նրա 

ընտանիքի անդամների (և այլ անձանց) դրամական եկամուտներից շահառուի փաստացի 

վճարվելիք տոկոսադրույքի չափը, ինչպես նաև ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի 

կենսաապահովման համար անհրաժեշտ ամսական գումարը, որը մեկ անձի հաշվով 

սահմանվում է ոչ ավելի, քան 50 000 ՀՀ դրամ.  

8) վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով կամ վարկի գումարին համարժեք 

Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ փոխարկվող արտարժույթով: 

 
V. ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂ  

ՇԱՀԱՌՈՒԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

  

17. Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ 

վերանորոգելու համար վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման պետական 

աջակցությունից կարող է օգտվել այն շահառուն, ով համապատասխանում է սույն կարգի 

III բաժնում նախատեսված ընդհանուր պայմաններին: 
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VI. ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒԻ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

  

18. Հիփոթեքային վարկերի ստացման համար անհրաժեշտ կանխավճարի մասնակի 

տրամադրման պետական ֆինանսական աջակցությունից կարող է օգտվել սույն կարգի III 

բաժնում նախատեսված ընդհանուր պայմաններին համապատասխանող շահառուն` 

1) առաջնային շուկայից բնակելի տարածք գնելու դեպքում. 

2) երկրորդային շուկայից բնակելի տարածք գնելու դեպքում, եթե հանդիսանում է 

նաև սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 20-րդ և 29-րդ ենթակետերում նշված 

շահառու: 

 

VII. ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՈՒՄԸ 

  

19. Սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 20-րդ, 23-րդ, 26-րդ և 29-րդ 

ենթակետերում նշված շահառուին բնակելի տարածք ձեռք բերելու և/կամ վերանորոգելու 

նպատակով ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից տրվող  27 000 000 ՀՀ դրամը 

չգերազանցող վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է լրիվությամբ, իսկ 

վարկի գումարը  27 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում՝ համաձայն կարգի 20-րդ 

կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերի: 

20. Սույն կարգի III բաժնում սահմանված ընդհանուր պայմաններին համապա-

տասխանող շահառուին, բացառությամբ սույն կարգի 19-րդ կետում նշված շահառուի՝ 

1) բնակելի տարածք ձեռք բերելու նպատակով ֆինանսավարկային կազմակերպու-

թյան կողմից տրվող վարկի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման չափը վարկի 

գումարից կախված, սահմանվում է՝ 

ա. մինչև 27 000 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ)` վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 50 

տոկոսի չափով, 

բ. 27 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 33 000 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ)` վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի 40 տոկոսի չափով, 

գ. 33 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 40 000 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ)` վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի 30 տոկոսի չափով, 

դ. 40 000 000 ՀՀ դրամից ավել` վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 20 տոկոսի չափով. 

2) բնակելի տարածք վերանորոգելու նպատակով ֆինանսավարկային 

կազմակերպության կողմից տրվող վարկի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման 

չափը սահմանվում է ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից տրվող վարկի 

տարեկան տոկոսադրույքի 50 տոկոսի չափով. 

3) բնակելի տարածք ձեռք բերելու և/կամ վերանորոգելու նպատակով 

ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից տրվող կամ գործող վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափն ավելացվում է ընտանիքում յուրաքանչյուր 

անչափահաս երեխայի հաշվով վարկի տարեկան տոկոսադրույքի հինգ տոկոսի չափով: 

21. Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը սահմանվում է շահառուի 

վարկային պայմանագրով սահմանված վարկի ժամկետով, սուբսիդավորման չափի՝ սույն 

կարգի 10-րդ գլխով նախատեսված համապատասխան վերանայման հնարավորության 

պայմանով:  

22. Սուբսիդավորման գումարները վերադարձման ենթակա չեն, բացառությամբ 

ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից սխալ գանձված գումարների: 

23. Շահառուի կողմից վարկի մարումների ժամանակացույցի խախտման 

հետևանքով ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից հաշվարկված  տուժանքի 

սուբսիդավորում չի կատարվում: 
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24. Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման նպատակով հիմնադրամի, 

ֆինանսավարկային կազմակերպության և շահառուի միջև կնքվում է պայմանագիր, որի 

դրույթները չպետք է հակասեն սույն կարգով սահմանված պահանջներին: 

Սուբսիդավորման պայմանագիրը համարվում է համագործակցության պայմանագրի մաս: 

 

VIII. ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ 

 ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

25. Սույն կարգի 18-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին 

համապատասխանող շահառուին հիմնադրամը նպատակային անտոկոս փոխառությամբ 

տրամադրում է վարկի անհրաժեշտ կանխավճար` առավելագույնը գործարքի արժեքի 

տասը տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել, քան 5 500 000 ՀՀ դրամը: 

26. Առաջին, երկրորդ խմբի հաշմանդամ և սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում նշված  շահառուների կողմից վարկի անհրաժեշտ կանխավճարի հինգ 

տոկոսային կետի չափով գումարը վճարվելու դեպքում, հիմնադրամը նրանց անհատույց 

տրամադրում է կանխավճար՝ 1-ին գոտում գործարքի արժեքի 20 տոկոսի չափով, բայց ոչ 

ավել, քան՝ առաջնային շուկայից գնման դեպքում՝  6 800 000 ՀՀ դրամը, երկրորդային շու-

կայից՝ 4 600 000 ՀՀ դրամը, 2-րդ գոտում՝ 25 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել, քան՝ առաջնային 

շուկայից գնման դեպքում՝  8 500 000 ՀՀ դրամը, երկրորդային շուկայից՝ 3 750 000 ՀՀ դրամը:  

27. Երրորդ խմբի հաշմանդամ և սույն կարգի 4-րդ կետի 29-րդ ենթակետում նշված 

շահառուների կողմից վարկի անհրաժեշտ կանխավճարի տասը տոկոսային կետի չափով 

գումարը վճարվելու դեպքում, հիմնադրամը նրանց անհատույց տրամադրում է 

կանխավճար՝ գործարքի արժեքի 20 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել, քան՝ 

1) 1-ին գոտում առաջնային շուկայից գնման դեպքում՝ 6 800 000 ՀՀ դրամը, 

երկրորդային շուկայից՝ 4 600 000 ՀՀ դրամը.  

2) 2-րդ գոտում առաջնային շուկայից գնման դեպքում՝ 6 800 000 ՀՀ դրամը, 

երկրորդային շուկայից՝ 3 000 000 ՀՀ դրամը:  

28. Սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ, 14-րդ և 20-րդ ենթակետերում նշված շահառուների 

կողմից վարկի անհրաժեշտ կանխավճարի տասը տոկոսային կետի չափով գումարը 

վճարվելու դեպքում, հիմնադրամը նրանց նպատակային անտոկոս փոխառությամբ 

տրամադրում է կանխավճար՝ 1-ին գոտում գործարքի արժեքի տասը տոկոսի չափով, բայց 

ոչ ավել, քան՝ առաջնային շուկայից գնման դեպքում՝  3 400 000 ՀՀ դրամը, երկրորդային 

շուկայից՝ 2 300 000 ՀՀ դրամը, 2-րդ գոտում՝ մինչև գործարքի արժեքի 20 տոկոսը, բայց ոչ 

ավել, քան՝ առաջնային շուկայից գնման դեպքում՝ 6 800 000 ՀՀ դրամը, երկրորդային 

շուկայից՝ 3 000 000 ՀՀ դրամը: 

29. Կանխավճարի անհատույց տրամադրման պայմանների կատարման և 

նպատակային օգտագործման նկատմամբ կողմերի պարտավորություններն ու 

իրավունքները սահմանվում են հիմնադրամի և շահառուի միջև Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կանխավճարի անհատույց 

տրամադրման մասին կնքված պայմանագրով, որի ձևը սահմանում է հիմնադրամը: 

30. Հիմնադրամը նպատակային անտոկոս փոխառությամբ կանխավճարը 

տրամադրում է շահառուին նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագիր կնքելու 

միջոցով, որի ապահովման համար ֆինանսավարկային կազմակերպության գրավոր 

համաձայնությամբ կնքում է գնվող բնակելի տարածքի հաջորդող գրավի պայմանագիր: 

31. Սույն կարգի 25-րդ և 28-րդ կետերին համապատասխան նպատակային 

անտոկոս փոխառությամբ տրամադրված կանխավճարը շահառուի կողմից ենթակա է 

վերադարձման հիփոթեքային վարկի մարման ժամկետում և պարբերականությամբ: 
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Վարկի վաղաժամկետ լրիվ մարման դեպքում շահառուն պարտավոր է հաջորդ հինգ տար-

վա ընթացքում համամասնորեն մարել նպատակային անտոկոս փոխառության գումարը: 

32. Շահառուն կարող է վաղաժամկետ մարել նպատակային անտոկոս 

փոխառության գումարը` կամավոր որոշած ժամանակահատվածում և չափերով: Ամբողջ 

գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում շահառուի պարտավորությունը հիմնադրամի 

առջև համարվում է կատարված: 

33. Շահառուի վարկային պայմանագրի լուծման դեպքերում ֆինանսավարկային 

կազմակերպությունը կարող է ինքնուրույն իրացնել գրավադրված գույքը` հիմնադրամի 

կողմից նպատակային անտոկոս փոխառությամբ կանխավճարի դիմաց տրված գումարի 

անմիջապես վերադարձման պայմանով: 

34. Սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին, 3-րդ և 29-րդ ենթակետերի շահառուներին 

տրամադրած վարկի անհատույց կանխավճարը ենթակա է վերադարձման հիմնադրամ՝ 

նրանց կողմից վարկի ստացման պահից հինգ տարվա ընթացքում հիփոթեքային 

վարկավորմամբ գնված բնակելի տարածքն օտարելու դեպքում: 

 

IX. ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ 

ԵՎ ՄԵՐԺՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

35. Բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի լրիվ կամ մասնակի սուբսիդավորման համար, կանխավճարի ստացման 

նպատակով շահառուն նախքան ֆինանսավարկային կազմակերպության հետ վարկային 

պայմանագիր կնքելը հիմնադրամ է ներկայացնում հայտ(եր), կցելով սույն կարգով 

նախատեսված փաստաթղթերը: Հայտ(եր)ի ձևերը սահմանվում է հիմնադրամի կողմից:  

36. Հայտով ներկայացված տեղեկությունների հավաստիությունը պարզելու 

նպատակով հիմնադրամը պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններից և այլ կառույցներից ու կազմակերպություններից կարող է ստանալ օրենքով 

չարգելված եզրակացություններ, պարզաբանումներ և տեղեկություններ (շահառուի 

համաձայնությամբ): 

37. Հայտը համարվում է ընդունված միայն այն դեպքում, երբ պահանջվող 

փաստաթղթերը ներկայացված են ամբողջությամբ: Հայտերին տրվում են հերթական 

համարներ՝ ընդունման պահի դրությամբ, առանց շահառուներին ըստ կարգավիճակի 

խմբավորման:  

38. Հայտերը քննարկվում են ըստ գրանցման համարների հերթականության: 

39. Հիմնադրամն ընդունված հայտն առավելագույնը տասն աշխատանքային օրվա 

ընթացքում քննարկում է և յուրաքանչյուր հայտի մասով կայացնում հետևյալ որոշումներից 

մեկը՝ 

 1) հայտը համապատասխանում է բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ 

վերանորոգելու համար տրամադրվող վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման 

պայմաններին՝ նշելով սուբսիդավորման չափը. 

2) հայտը համապատասխանում է բնակելի տարածք գնելու համար տրամադրվող 

հիփոթեքային վարկի կանխավճարի մասնակի տրամադրման հիմքերին՝ նշելով 

կանխավճարի չափը և տրամադրման ձևը. 

3) հայտը չի համապատասխանում բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ վերանո-

րոգելու համար տրամադրվող վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման 

պայմաններին. 

4) հայտը չի համապատասխանում բնակելի տարածք գնելու համար տրամադրվող 

հիփոթեքային վարկի կանխավճարի մասնակի տրամադրման պայմաններին. 

5) հայտը ենթակա է լրամշակման: 
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40. Հիմնադրամը հայտը կարող է մերժել, եթե՝ 

1) շահառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին. 

2) շահառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա են ոչ արժանահավատ 

տվյալներ. 

3) շահառուի կողմից բնակարանային պայմանների արհեստական վատթարացման 

փաստի առկայության դեպքում. 

4) շահառուն նախկինում օգտվել է սույն կարգով սահմանված պետական 

ֆինանսական աջակցության նույն ձևից, բացառությամբ սույն կարգի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ  

կետերով սահմանված դեպքերի. 

5) շահառուն բնակելի տարածք է գնում մերձավոր ազգականից. 

6) շահառուի ֆինանսական հնարավորությունների ուսումնասիրության 

արդյունքում: 

41. Հիմնադրամը քննարկման արդյունքում հայտի մերժման մասին որոշում 

ընդունելու դեպքում շահառուին ծանուցում է ոչ ուշ, քան հայտը մերժելու օրվանից հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ նշելով յուրաքանչյուր հայտի մերժման պատճառը: 

42. Հիմնադրամը  քննարկման արդյունքում դրական որոշում ընդունելու դեպքում 

տեղեկացնում է շահառուին և նրա կողմից ընտրված ֆինանսավարկային 

կազմակերպությանը:  

43. Հիմնադրամն առաջին խմբի հաշմանդամ և սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին, 5-րդ 23-

րդ, 26-րդ ենթակետերում նշված շահառուների ներկայացրած հայտի քննարկման 

արդյունքում դրական որոշում ընդունելու դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն ու Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարությանը՝ սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված պահանջի կատարումն 

ապահովելու նպատակով: 

44. Շահառուի կողմից վարկ ստանալուց հետո, հիմնադրամը, ոչ ուշ, քան  հինգ 

տարին մեկ անգամ շահառուի վերաբերյալ հավաքագրում է տեղեկություններ, 

ուսումնասիրում և անհրաժեշտության դեպքում կայացնում տոկոսադրույքի 

սուբսիդավորման պայմանների վերանայման մասին համապատասխան որոշում: 

45. Հիմնադրամը տոկոսադրույքի սուբսիդավորման պայմանների փոփոխության 

մասին գրավոր տեղեկացնում է շահառուին և նրա կողմից ընտրված ֆինանսավարկային 

կազմակերպությանը: 

 

X. ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ  

ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

46. Սույն կետում նշված դեպքերում շահառուի կողմից դիմումը՝ կարգի 57-րդ կետով 

սահմանված համապատասխան փաստաթղթերով ներկայացնելու դեպքում շահառուի 

վարկի սուբսիդավորման չափը վերանայվում է՝ համաձայնեցնելով սույն կարգի 19-րդ և 20-

րդ կետերին. 

1) սուբսիդավորման ընթացքում շահառուի կողմից կատարվել է վարկի մնացորդի 

տասը տոկոս և ավելի չափով վաղաժամկետ մարում. 

2) ընտանիքում գրանցվել է անչափահաս երեխաների թվաքանակի աճ. 

3) շահառուն ստացել է 4-րդ կետի 3-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 20-րդ, 23-րդ, 26-րդ 

ենթակետերում նշված շահառուի կարգավիճակ: 

47. Արտարժույթով տրամադրված բնակելի տարածքի ձեռք բերման կամ 

վերանորոգման վարկի տրամադրման արժույթի փոխարժեքի նկատմամբ վարկային 
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պայմանագրի կնքման և յուրաքանչյուր հաջորդ 5-րդ տարվա նույն  օրվա դրությամբ ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած` տվյալ արժույթի միջին փոխարժեքի աճ 

արձանագրվելու դեպքում, հիմնադրամը, ստորև բերված սանդղակի համաձայն, 

ավելացնում է վարկի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման չափը: 

 

 

  Հ/Հ 

Արտարժույթով տրամադրված վարկի արժույթի փոխարժեքի 

նկատմամբ սուբսիդավորման ժամկետը լրանալու օրվա 

դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած` 

տվյալ արժույթի միջին փոխարժեքի աճը (ՀՀ դրամ) 

Վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի 

մասնակի 

սուբսիդավորման 

ավելացման չափը 

 1. 100.1-ից ավելի 50% 

 2. 80.1-100.0 ներառյալ 40% 

 3. 60.1-80.0 ներառյալ 30% 

 4. 40.1-60.0 ներառյալ 20% 

 5. 20-40.0 ներառյալ 10% 

 
48. Արտարժույթով տրամադրված և ընթացքում փոխարկված ու ՀՀ դրամի 

վերաձևակերպված բնակելի տարածքի ձեռք բերման կամ վերանորոգման վարկի 

տրամադրման արժույթի փոխարժեքի նկատմամբ վարկային պայմանագրի կնքման և 

փոխարկված օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած` տվյալ 

արժույթի փոխարժեքի աճ արձանագրվելու դեպքում, պայմանագրի կնքման օրվանից 5-րդ 

տարվա նույն օրվանից սկսած հիմնադրամը, 47-րդ կետով սահմանված սանդղակի 

համաձայն, ավելացնում է վարկի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման 

չափը՝ անկախ վարկի տոկոսադրույքի փոփոխման փաստից: 

49. Շահառուի կամ նրա ամուսնու մահվան դեպքում տրամադրված վարկի 

տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորումն իրականացվում է լրիվությամբ: 

50. Սույն կարգի 4-րդ կետի 23-րդ և 26-րդ ենթակետերում նշված շահառուի՝ մինչև 

երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելը զինվորական 

ծառայությունից արձակվելու դեպքում, բացառությամբ շահառուի առողջական վիճակի 

պատճառով ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ զինվորական 

ծառայության համար ոչ պիտանի կամ սահմանափակ պիտանի ճանաչման կամ 

հաստիքների կամ զինված ուժերի թվակազմի կրճատման դեպքերի, նախատեսված հիմքով 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորումն իրականացվում է սույն կարգի 20-րդ կետի 1-ին 

ենթակետի համաձայն, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

միջնորդությամբ զինվորական ծառայությունից արձակվելու մասին տված տեղեկանքի 

հիման վրա: 

51. Տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը վաղաժամկետ դադարեցվում է հետևյալ 

հիմքերով՝ 

1) շահառուի դիմումի համաձայն. 

2) ֆինանսավարկային կազմակերպության հետ կնքված վարկային պայմանագիրը 

վաղաժամկետ լուծելու դեպքում. 

3) տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ժամկետում ի հայտ են եկել շահառուի կողմից 

ներկայացված տեղեկություններում անարժանահավատ տվյալներ, որոնք հնարավոր չէր 

պարզել հայտի քննարկման ընթացքում. 



44 

 

4) շահառուի կողմից վարկի և(կամ) նպատակային անտոկոս փոխառության 

մարումների ժամանակացույցի պարտավորություններն անընդմեջ (երեք հերթական 

վճարում) խախտելու դեպքում. 

5) շահառուի կողմից սույն կարգի 68-րդ և 69-րդ կետերի պայմանները չապահովելու 

դեպքում. 

6) շահառուի կողմից հիփոթեքային վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստը 

հիմնադրամի և(կամ) այլ մարմիններից ստացված տեղեկությունների հիման վրա 

արձանագրելու դեպքում. 

7) շահառուի կողմից ձեռք բերված բնակելի տարածքի ոչ նպատակային 

օգտագործման դեպքում: 

52. Ֆինանսավարկային կազմակերպությունը շահառուի հետ կնքած վարկային 

պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

գրավոր տեղեկացնում է հիմնադրամին: 

53. Վարկի մարումների ժամանակացույցի խախտումների մասին ֆինանսավար-

կային կազմակերպությունը մինչև հաջորդ ամսվա հինգը պատշաճ ձևով տեղեկացնում է 

հիմնադրամին: 

54. Տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին որոշում 

ընդունելու դեպքում հիմնադրամը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ 

կերպով տեղեկացնում է շահառուին և ֆինանսավարկային կազմակերպությանը: 

55. Տոկոսադրույքի սուբսիդավորման դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

ֆինանսավարկային կազմակերպության կողմից շահառուի հետ կնքված վարկային 

պայմանագրի լուծման համար, որի մասին վարկային պայմանագրում կատարվում է 

պարտադիր նշում: 

56. Սույն կարգի 51-րդ կետում նշված հիմք(եր)ով վարկի տոկոսագումարի 

սուբսիդավորումը վաղաժամկետ դադարեցնելուց հետո հիմնադրամը շահառուի մոտ 

իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա կարող է ընդունել 

տոկոսագումարի սուբսիդավորումը վերականգնելու մասին որոշում: 

       

XI. ՀԱՅՏԵՐԻՆ ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 

 

57. Սույն կարգով պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով 

շահառուն հիմնադրամ է ներկայացնում հայտ: 

Հայտին կից ներկայացվում են` 

1) շահառուի և նրա ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի անձը հաստատող 

փաստաթղթի բնօրինակը. 

2) տեղեկանք ընտանեկան կարգավիճակի մասին. 

3) տեղեկանք շահառուի ընտանիքի կազմի մասին. 

4) տեղեկանք աշխատավայրի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ.  

5) այլ դրամական եկամուտների աղբյուրը և չափը հաստատող փաստաթղթեր 

(առկայության դեպքում). 

6) շահառուի փախստական լինելու դեպքում փախստականի վկայականի 

բնօրինակը. 

7) շահառուի հաշմանդամության խմբի մասին լիազոր մարմնի կողմից տրված 

տեղեկանքը. 

8) շահառուի՝ սպայական կազմի կամ պայմանագրային զինծառայող 

հանդիսանալու մասին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

կողմից տրված տեղեկանքը. 
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9) ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող բնակելի տարածքի՝ անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման վկայականը. 

10) անշարժ գույքի գնահատման մասնագիտացված կազմակերպության 

հաշվետվությունը. 

11) տեղեկանք բնակելի տարածքի վերաբերյալ գրանցված սեփականության 

իրավունքի և վերջին հինգ տարում օտարված անշարժ գույքի  մասին. 

12) բնակելի տարածքի գնման համար անհրաժեշտ կանխավճարի առկայության 

մասին հայտարարագիր (անհրաժեշտության դեպքում). 

13) գնվող բնակելի տարածքի առուվաճառքի կողմերի միջև գրավոր կնքված 

նախնական համաձայնությունը. 

14) բնակելի տան շինարարության դեպքում` համապատասխան հողամասի՝ 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի պատճենը. 

15) բնակելի տան կառուցման համար առաջարկվող անհատական բնակելի տան` 

համայնքի կողմից հաստատված նախագիծը և նախահաշիվը. 

16) բնակելի տան կառուցման համար անհրաժեշտ շինարարության թույլտվության 

բնօրինակը. 

17) բնակելի տարածքի վերանորոգման նախահաշիվը` կազմված մասնագիտացված 

կազմակերպության կողմից. 

18) սույն կարգի այլ կետերով սահմանված դրույթներին համապատասխանությունը 

հավաստող փաստաթղթեր: 

58. Հիմնադրամը սույն կարգի 57-րդ կետում նշված փաստաթղթերի որոշ մասը 

(շահառուի համաձայնությամբ) կարող է ստանալ համապատասխան մարմիններից՝ 

էլեկտրոնային կամ փաստաթղթային հարցման եղանակով: 

 

XII. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

59. Հիմնադրամը աջակցում է շահառուին սույն կարգով սահմանված պետական 

աջակցությունից օգտվելու նպատակով ներկայացվող փաստաթղթերի ստացման ու 

լրացման, ծագող իրավունքների ու պարտականությունների պարզաբանման, 

ֆինանսավարկային կազմակերպության ընտրության, բնակելի տարածքի ձեռք բերման 

կամ վերանորոգման, ստացված վարկի սպասարկման և միջնորդություն իրականացնող 

այլ կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների ընթացքում: 

60. Սույն կարգի դրույթներին համապատասխան մեթոդական ցուցումները և 

գործընթացը կարգավորող ընթացակարգերը ընդունում է հիմնադրամը: 

61. Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների ընտրությունը, ինչպես նաև դրանց 

հետ համագործակցության և սույն կարգից բխող այլ պայմանագրերի և փաստաթղթերի 

քննարկումը և կնքումն իրականացնում է հիմնադրամը: 

62. Պետական ֆինանսական աջակցության իրագործման նպատակով ֆինանսա-

վարկային կազմակերպության և հիմնադրամի միջև կնքվող համագործակցության պայմա-

նագրի մշակումն իրականացնում է յուրաքանչյուր ֆինանսավարկային կազմակերպու-

թյուն` հաշվի առնելով վարկավորման պայմանների իր առանձնահատկությունները և  

սույն կարգով սահմանված վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման վաղաժամկետ 

դադարեցման և հաշվարկված ժամկետանց տոկոսագումարի ու դրա նկատմամբ 

հաշվարկված տուժանքի սուբսիդավորում չկատարելու պայմանները: 

 63. Համագործակցության պայմանագրի դրույթները չպետք է հակասեն սույն 

կարգով սահմանված պահանջներին: 

64. Սույն կարգով չնախատեսված և դրա դրույթներին չհակասող, սակայն շահառուի 

և ֆինանսավարկային կազմակերպության փոխհարաբերություններում առաջինի 
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հնարավորությունները բարելավող և մատչելիությանը նպաստող պայմանները կարող են 

սահմանվել հիմնադրամի կողմից և ընդգրկվել 60-րդ և/կամ 62-րդ կետերում նշված 

փաստաթղթերում կամ դրանց լրացումներում ու փոփոխություններում: 

65. Շահառուն իր հայեցողությամբ կարող է ընտրել վարկ տրամադրող 

ֆինանսավարկային կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը: 

66. Աջակցություն ստացած շահառուի ֆինանսական հնարավորությունների 

ընթացիկ ուսումնասիրության արդյունքում հիմնադրամը կարող է առաջադրել 

նպատակային անտոկոս փոխառությամբ ստացած կանխավճարի մասնակի հատուցված 

գումարի ավելի վաղ ժամկետներում մարման պայման: 

Այդ դեպքում նպատակային անտոկոս փոխառության մարման տարեկան գումարը 

չի կարող լինել ավելին, քան վարկի տարեկան մարվող գումարի մինչև   50 տոկոսը: Այս 

պայմանը չի կարող որևէ կերպ ազդել վարկային պայմանագրի սույն կարգով սահմանված 

անփոփոխ դրույթների վրա: 

67. Շահառուի անվճարունակության կամ վարկային պայմանագրի լուծման այլ 

դեպքերում հիմնադրամը կարող է լրացուցիչ պարտավորություն ստանձնել գնելու 

գրավադրված բնակարանը: 

Հիմնադրամի և ֆինանսավարկային կազմակերպության փոխադարձ համաձայնու-

թյամբ կարող է նաև կնքվել դրամական պահանջի իրավունքի զիջման (ցեսսիայի) 

պայմանագիր: 

68. Պետական աջակցությամբ բնակելի տարածք ձեռք բերած շահառուն (կառուցելու 

դեպքում` շինարարության նախանշված ժամկետի ավարտից հետո) եռամսյա ժամկետում 

պարտավոր է ապահովել այն անձանց հաշվառումը այդ բնակելի տարածքում, որոնց 

հաշվարկմամբ ստացել է աջակցությունը և համապատասխան փաստաթղթերը 

ներկայացնել հիմնադրամ: 

69. Շահառուն և իր հետ համատեղ աջակցություն ստացած շահառուները 

պարտավոր են նոր ձեռքբերվող բնակելի տարածքի սեփականության իրավունքի 

գրանցման պահից (կառուցելու դեպքում` շինարարության նախանշված ժամկետի 

ավարտից) հետո մեկ տարվա ընթացքում վաճառել մինչև սույն կարգով սահմանված 

պետական աջակցությունն ունեցող բնակելի տարածքը` տվյալ պահին գործող 

լիկվիդացիոն արժեքից ոչ ցածր արժեքով և գործարքի արդյունքում ստացած գումարն 

ամբողջությամբ ուղղել պարտավորության մարմանը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 25-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ի N 112-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1.  Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման 

մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների 

տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 29-ի N 34-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 112-Ն որոշմամբ սահմանված 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 25-Ն որոշման 

 
«Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ  

ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

 

Հ/Հ Մարմնի անվանումը 

Աշխատողների 

առավելագույն 

թվաքանակը 

(հաստիքային 

միավոր) 

Որից` ղեկավարի 

տեղակալներ 

ընդա-

մենը 

այդ թվում` 

առաջին 

տեղակալ 

1. 
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմ 
53          

2. 
Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 
42 2    

3. 
Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարություն 
114 1    

4. 
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարություն 
59 2    

5. 
Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի 

Հանրապետության մշտական ներկայացուցչություն 
29 3    

6. 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

234,5 2 1 

7. 
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և 

բնական ռեսուրսների նախարարություն 
58 3 1 

8. 
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
64 3    

9. 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

183 3    

10. 
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն 
84 3    

11. 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

67 2    

12. 
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարություն 
90 3 1 

13. 
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն 
339 3   

14. 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայություն 

35            

15. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 84 2    
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16. 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ 
55 2    

17. 
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ 
47,5 1    

18. 
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
54 2    

19. 
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 
52,5 1    

20. 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 
40 2    

21. 
Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի 

վարչակազմ 
37 1     

22. 
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ 
114 2    

  Ընդամենը 1935,5 43 3 

»: 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 26-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 743-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի  

նոյեմբերի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինների 

ծառայողական ավտոմեքենաների սահմանաքանակը հաստատելու մասին» N 743-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն 

հավելվածի: 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 26-Ն որոշման 

 
«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման 

 

Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ա Ք Ա Ն Ա Կ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Պետական մարմնի անվանումը 

Պետական 

մարմինների 

ծառայողական 

ավտոմեքենաների 

սահմանաքանակը 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի  աշխատակազմ 5 

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի  աշխատակազմ 5 

3. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմ 2 

4. 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանում 

7 

5. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն 2 

6. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 2 

7. 
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն 
4 

8. Արցախի Հանրապետության արտաքին  գործերի  նախարարություն 2 

9. 
Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչություն  
3 

10. 
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական  հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարություն 
4 

11. 
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն 
4 

12. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն 5 

13. 
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն   
2 

14. 
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն 
6 

15. 
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարություն 
3 

16. 
Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի 

և զբոսաշրջության նախարարություն 
3 

17. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության  նախարարություն 7 

18. Արցախի Հանրապետության  ֆինանսների նախարարություն 17 

19. 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն 
2 

20. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատ 2 

21. 
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտե-

սական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 
2 
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22. 
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գրասենյակ 
1 

23. 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 
1 

24. 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կենտրոնական ընտրական  

հանձնաժողով 
1 

25. 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային հեռուստառա-

դիոընկերության խորհուրդ 
1 

26. Արցախի Հանրապետության  Գերագույն  դատարան 2 

27. Արցախի Հանրապետության  Վերաքննիչ դատարան 1 

28. 
Արցախի Հանրապետության  ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան 
1 

29. Արցախի Հանրապետության  դատական դեպարտամենտ 1 

30. Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն  90 

31. 
Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայություն  
81 

32. Արցախի Հանրապետության դատախազություն 13 

33. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 3 

34. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  վարչակազմ 4 

35. Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի  վարչակազմ 3 

36. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ 6 

37. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 4 

38. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 4 

39. Արցախի Հանրապետության Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 3 

40. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 6 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 315 

»: 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 30-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌԱԾ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ՈՒՂԵԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ    

24-Ի N 105-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 13-րդ և 73-րդ հոդվածներին համապատասխան` Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել՝ 

1) պետական պատվերի շրջանակներում ուսումնառած և Արցախի 

Հանրապետության շրջանային բժշկական հաստատություն ուղեգրվող բժիշկ-

մասնագետին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու կարգը` համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

կողմից տրվող ուղեգրի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի «Այլ վայր աշխատանքի 

ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու կարգը սահմանելու 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

մայիսի 21-ի N 319-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 105-Ն 

որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 30-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌԱԾ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ 

ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են պետական պատվերի շրջանակներում 

ուսումնառած և Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

(այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից Արցախի Հանրապետության շրջանային բժշկական 

հաստատություն (այսուհետ՝ հաստատություն) ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետին Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգի իմաստով բժիշկ-մասնագետի հաստատություն ուղեգրումը 

նախարարության առաջարկությամբ նրա բնակության վայրից դուրս կամ բնակության 

վայրում աշխատանքի ընդունվելն է: 

3. Բժիշկ-մասնագետը նախարարության կողմից կարող է ուղեգրվել 

հաստատություն աշխատանքի՝ որպես հիմնական կամ համատեղությամբ աշխատող: 

  

II. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԲԺԻՇԿ-ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

  

4. Հաստատություն ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետի, բացառությամբ համատեղու-

թյամբ աշխատող բժիշկ-մասնագետի, սոցիալ-կենցաղային կարիքների բավարարման 

համար նրան տրվում է միանվագ ֆինանսական աջակցություն` Արցախի Հանրապե-

տության Ստեփանակերտ քաղաքից Արցախի Հանրապետության շրջկենտրոններ կամ 

Արցախի Հանրապետության այլ բնակավայրեր, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

մի շրջկենտրոնից մեկ այլ շրջկենտրոն կամ Արցախի Հանրապետության այլ բնակավայրեր 

կամ Արցախի Հանրապետության մի բնակավայրից Արցախի Հանրապետության մեկ այլ 

բնակավայր տեղափոխվելու դեպքում` 30 000 ՀՀ դրամ գումարի չափով: 

5. Սույն կարգի 4-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում իր բնակության վայրից մինչև 

30 կիլոմետր հեռավորությամբ այլ բնակավայր ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետի վրա: 

6. Հաստատություն ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետին յուրաքանչյուր ամիս տրվում է 

ֆինանսական աջակցություն` իր բնակության վայրում տվյալ ամսվա համար հաշվարկված 

հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսի չափով, իսկ բնակության վայրից 30 և ավելի 

կիլոմետր հեռավորությամբ այլ բնակավայր ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետին՝ տվյալ ամսվա 

համար հաշվարկված հիմնական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով:  

7. Սույն կարգի 6-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետության 

Ստեփանակերտ քաղաքի, Արցախի Հանրապետության Ասկերանի և Արցախի 

Հանրապետության Շուշիի շրջանների բժշկական հաստատություններ ուղեգրվող բժիշկ-

մասնագետների վրա: 

8. Ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման ժամկետը մինչև տասը տարի է: 

9. Ծառայողական բնակելի տարածությունների բացակայության դեպքում նոր 

աշխատանքի վայրում մշտական բնակելի տարածություն չունեցող բժիշկ-մասնագետին 
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բնակելի տարածության վարձակալության համար յուրաքանչյուր ամիս տրվում է 

ֆինանսական աջակցություն` հետևյալ չափերով. 

  

Բնակավայր Բնակելի տարածության վարձակալության համար տրվող 

ֆինանսական աջակցության չափը (ՀՀ դրամ) 

Ստեփանակերտ քաղաքում 40 000 

շրջկենտրոններում 25 000 

այլ բնակավայրերում 20 000 

  

10. Սույն կարգի 9-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում իր բնակության վայրից 

մինչև 30 կիլոմետր հեռավորությամբ այլ բնակավայր ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետի, 

ինչպես նաև իր բնակարանային պայմաններն արհեստականորեն վատթարացրած բժիշկ-

մասնագետի վրա: 

11. Ընտանիքի անդամ հանդիսացող և համատեղ բնակվող մեկից ավելի բժիշկ-

մասնագետների հաստատություն ուղեգրվելու դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրին տրվում 

է միայն սույն կարգի 4-րդ և 6-րդ կետերում նշված ֆինանսական աջակցությունը, իսկ 

համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամ բժիշկ-մասնագետներից մեկին` սույն կարգի 9-րդ 

կետում նշված ֆինանսական աջակցությունը: 

12. Նոր բնակավայր կրկին ուղեգրվելու դեպքում բժիշկ-մասնագետին տրվում է` 

1) միայն սույն կարգի 6-րդ և 9-րդ կետերում նշված ֆինանսական աջակցությունը, 

եթե առաջին ուղեգրումից հետո չի լրացել բժիշկ-մասնագետի աշխատելու մեկ տարին. 

2) սույն կարգի 4-րդ, 6-րդ և 9-րդ կետերում նշված ֆինանսական աջակցությունը, 

եթե առաջին ուղեգրումից հետո լրացել է բժիշկ-մասնագետի աշխատելու առնվազն մեկ 

տարին: 

13. Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սույն կարգի 9-րդ 

կետում նշված ֆինանսական աջակցությունը կարող է տրվել նաև նախարարության 

ենթակա բժշկական կազմակերպություններում աշխատող բժիշկներին՝ Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի միջնորդության հիման վրա: 

 

III. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԲԺՇԿԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

  

14. Հաստատություն ուղեգրվելու ցանկություն ունեցող բժիշկ-մասնագետը գրավոր 

դիմում է նախարարությանը` ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթղթի, 

մասնագիտական կրթության մասին վկայող փաստաթղթի (դիպլոմի), աշխատանքային 

գրքույկի պատճենները: 

15. Հաստատությունում թափուր աշխատատեղը բժիշկ-մասնագետով համալրելու 

նպատակով նախարարությունը վերջինիս ուղեգրում է համապատասխան 

հաստատություն, որի հիման վրա Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով բժիշկ-մասնագետի և հաստատության գործադիր տնօրենի միջև 

կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որում ներառվում են նաև ուղեգրման 

պայմանները: 

16. Յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա ավարտից հետո նույն հաստատությունում 

ուղեգրման հիմքերով աշխատանքը շարունակելու դեպքում նոր օրացուցային տարվա 

հունվարի 1-ից նախարարության կողմից բժիշկ-մասնագետին տրվում է ուղեգրին 

փոխարինող տեղեկանք: 
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17. Հաստատություն ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետը սույն կարգի 15-րդ կետում 

նշված պայմանագիրը կնքելուց հետո առևտրային բանկում բացում է բանկային հաշիվ և 

նախարարություն է ներկայացնում` 

1) տեղեկանք նոր բնակության վայրում մշտական կամ ժամանակավոր բնակության 

մասին՝ առնվազն տարին երկու անգամ. 

2) տեղեկանք իր անվամբ բացված բանկային հաշվի համարի և բանկի 

ռեկվիզիտների (վավերապայմանների) մասին. 

3) աշխատանքային պայմանագրի պատճենը. 

4) տեղեկանք սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն չունենալու 

մասին՝ առնվազն տարին երկու անգամ. 

5) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի պատճենը (բնակելի 

տարածության վարձակալության դեպքում): 

18. Սույն կարգի 17-րդ կետի դրույթները տարածվում են նաև սույն կարգի 13-րդ 

կետում նշված բժիշկների վրա:  

19. Գործատուն յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով մինչև տվյալ ամսվան 

հաջորդող ամսվա 3-ը, իսկ դեկտեմբեր ամսվա համար մինչև դեկտեմբերի 25-ը 

նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ բժիշկ-մասնագետի` հիմնական 

աշխատանքի համար հաշվարկված աշխատավարձի մասին: 

20. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան բժիշկ-

մասնագետի բնակարանային պայմաններն ուսումնասիրելու և ֆինանսական 

աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարին առաջարկություն ներկայացնելու նպատակով Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով: 

21. Բնակելի տարածությամբ ապահովվելու դեպքում (նվիրատվություն, 

ժառանգություն, հիփոթեք, անհատույց օգտագործում և այլ), 20-րդ կետում նշված 

հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա, դադարեցվում է սույն 

կարգի 9-րդ կետում նշված ֆինանսական աջակցության տրամադրումը բժիշկ-

մասնագետին: 

22. Բնակության վայրի փոփոխության դեպքում բժիշկ-մասնագետն այդ մասին 

եռօրյա ժամկետում իրազեկում է հանձնաժողովին: 

23. Նախարարությունը յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով տվյալ ամսում 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում 

ֆինանսավորման հայտ-պահանջագիր, որում նշված գումարն ստանալուց հետո 

փոխանցում է համապատասխան բժիշկ-մասնագետի հաշվին: 

24. Հաստատություն ուղեգրվելու կապակցությամբ բժիշկ-մասնագետին տրված` 

սույն կարգի 4-րդ կետում նշված ֆինանսական միջոցները ենթակա են վերադարձման` 

1) հաստատության կողմից, եթե հաստատության և բժիշկ-մասնագետի միջև կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի առաջին 

մասի 2-րդ կետով սահմանված հիմքերով` աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո 

մեկ տարվա ընթացքում. 

2) բժիշկ-մասնագետի կողմից, եթե հաստատության և բժիշկ-մասնագետի հետ 

կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է բժիշկ-մասնագետի նախաձեռնությամբ 

կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ 

հոդվածի առաջին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված հիմքերով` աշխատանքային 

պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում. 

3) հաստատության և բժիշկ-մասնագետի կողմից հավասարապես, եթե 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
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աշխատանքային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի հիմքերով` աշխատանքային պայմանագիրը 

կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: 

25. Սույն կարգի պահանջների խախտմամբ տրամադրված ֆինանսական միջոցները 

ենթակա են վերադարձման` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

26. Ընտանիքի անդամ հանդիսացող և բժիշկ-մասնագետի հետ համատեղ բնակվող 

քաղաքացու` Արցախի Հանրապետության կառավարության այլ որոշումներով 

սահմանված բնակարանային վարձի փոխհատուցման որևէ ծրագրում ընդգրկված լինելու 

դեպքում, բժիշկ-մասնագետը չի օգտվում սույն կարգի 9-րդ կետում նշված ֆինանսական 

աջակցությունից: 

27. Մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը ֆինանսական աջակցություն ստացող այլ 

վայր աշխատանքի ուղեգրված բժիշկները շարունակում են օգտվել ֆինանսական 

աջակցությունից մինչև 50 տոկոսի չափով (բացառությամբ թոշակառուների)՝ ծրագրում 

ընդգրկվելու պահից սկսած մինչև տասը տարի ժամկետով: 

28. Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխված՝ նախկինում ֆինանսական 

աջակցություն ստացող և Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի, Մարտակերտի և 

Հադրութի շրջաններ աշխատանքի ուղեգրված բարձրագույն բժշկական և հետբուհական 

մասնագիտական կրթություն ստացած բժիշկները կարող են շարունակել օգտվել 

ֆինանսական աջակցությունից մինչև 50 տոկոսի չափով (բացառությամբ թոշակառուների): 

Ֆինանսական աջակցություն ստանալու առավելագույն ժամկետը տասը տարի է: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 30-Ն որոշման 

 
Ձև 

 
ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր   N_______ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ 

___________________________________________________________________________________ 
(ուղեգրվող հաստատության անվանումը, գտնվելու վայրը) 

Ուղեգրվում է քաղաքացի _________________________________________________________ -ը 

                                                                                (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

Ուղեգրվող քաղաքացու բնակության վայրը ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(քաղաք (շրջան), հասցե) 

Ուղեգրվող քաղաքացու մասնագիտությունը, որակավորումը ___________________________ 

Առաջարկվող թափուր աշխատատեղի անվանումը ____________________________________ 

Հաշվարկվող ամսական աշխատավարձի չափը և դրա նկատմամբ սահմանվող տոկոսը 

___________________________________________________________________________________ 

Ուղեգրման ժամկետը` 20__թ. _________ -ից մինչև 20__թ. ____________-ը 

  

  

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարար 
______________ _______________________ 

 
(ստորագրություն)        (անուն, ազգանուն) 

  

_____ __________________ 20   թ. 

  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 31-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Սահմանել` 

1) կազմակերպությունների` ըստ վտանգավորության աստիճանի, 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբերի դասակարգման կարգը` համաձայն 

N 1 հավելվածի.  

2) տարածքների` ըստ վտանգավորության աստիճանի, քաղաքացիական 

պաշտպանության խմբերի դասակարգման կարգը` համաձայն N2 հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության տնօրենին և Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարին.  

1) համատեղ հրամանով ապահովել կազմակերպությունների 

քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգման լրացուցիչ 

ցուցանիշների մշակումը. 

2) մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսն Արցախի Հանրապետության 

կառավարության հաստատմանը ներկայացնել քաղաքացիական 

պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների ցանկի նախագիծը: 

3. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարներին, ինչպես նաև առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին` 

1) սույն որոշմամբ հաստատած կարգի համաձայն՝ մինչև 2019 թվականի 

հունիս  ամիսն, իրականացնել կազմակերպությունների քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգման գործընթացը` 

համաձայնեցնելով այն Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության հետ. 

2) մինչև 2019 թվականի սեպտեմբեր ամիսն Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն և Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարություն ներկայացնել քաղաքացիական պաշտպանության խմբին 

դասվող կազմակերպությունների ցանկերը: 

4. Պետական կառավարման տարածքային մարմինների ղեկավարներին` 

մինչև 2020 թվականի մայիս ամիսն Արցախի Հանրապետության արտակարգ 
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իրավիճակների պետական ծառայություն և Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 

ներկայացնել առաջարկվող քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող 

տարածքների ցանկերը: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 31-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ,  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

 

 1. Սույն կարգով որոշվում է կազմակերպությունների քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգման հիմնական սկզբունքները՝ անկախ 

դրանց կազմակերպաիրավական ձևերից: Այն չի տարածվում Արցախի Հանրապետության 

զինված ուժերի և այլ զորքերի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության և Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության և դրանց ենթակա կազմակերպությունների վրա:  

2. Կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգումն իրականացվում է ռազմական գործողություններից կամ այդ 

գործողությունների հետևանքով առաջացող վտանգներից կազմակերպությունների 

գործունեության կայունության ապահովման և դրանց աշխատակիցների 

պաշտպանության կազմակերպման նպատակով՝ քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների նախապես մշակման և իրականացման միջոցով: 

3. Քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգման ենթակա են 

գործող, վերակառուցվող, տեխնիկապես վերազինվող, նոր կառուցվող և նախագծվող  

հետևյալ հատուկ, կարևորագույն նշանակություն ունեցող կազմակերպությունները` 

1) զորահավաքային առաջադրանք ունեցողները.  

2) ռազմական և խաղաղ ժամանակ բարձր վտանգավորություն ներկայացնող 

կազմակերպությունները. 

3) մշակութային և բնապահպանական նշանակության կազմակերպությունները:  

4. Կազմակերպությունները` ըստ վտանգավորության աստիճանի, քաղաքացիական 

պաշտպանության խմբերի  դասակարգվում են`  

1) հատուկ կարևորության խումբ. 

2) առաջին խումբ. 

3) երկրորդ խումբ: 

5. Կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգումն իրականացվում է պետության տնտեսության մեջ իրենց նշանակությունը 

որոշող ցուցանիշներով և պայմաններով, որոնք բնութագրում են` 

1)  արտակարգ իրավիճակների ծագման պոտենցիալ վտանգավորության աստիճանը. 

2)  կազմակերպությունների տեղակայման վայրը. 

3)  կազմակերպության կարևորությունը որպես մշակույթի օբյեկտ. 

4)  կազմակերպության կարևորությունը որպես բնապահպանության օբյեկտ: 

6. Կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգման հիմնական ցուցանիշներն են`     

1) ռազմական դրության ժամանակ աշխատողների թվաքանակը (ընդհանուր, 

աշխատակիցների առավելագույն հերթափոխը). 

2) ռազմական դրության ժամանակ պետական կարիքների համար թողարկվող 

արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների) ծավալը: 

7. Կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգման լրացուցիչ ցուցանիշները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը` Արցախի Հանրապետության 
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էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության մասնակցությամբ 

և շահագրգիռ գործադիր մարմինների հետ համաձայնեցմամբ: 

8. Կազմակերպությունների վարչատնտեսական մարմինների և դրանց 

արտադրական, հասարակական, մշակութային և բնապահպանական օբյեկտների տարբեր 

վարչատարածքային միավորներում գտնվելու դեպքում քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգումը կատարվում է յուրաքանչյուր 

կազմակերպության համար առանձին: 

9. Կազմակերպությունները, որոնք չեն համապատասխանում վերոգրյալ կետերում 

նշված ցուցանիշներին` համարվում են չդասակարգված: 

10. Պետական կառավարման տարածքային մարմինների առանձնացված 

ստորաբաժանումները և ենթակա կազմակերպությունները քաղաքացիական 

պաշտպանության դասակարգման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններն ու 

քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից կարգի ստացման 

առաջարկությունները ներկայացնում են համապատասխան պետական կառավարման 

տարածքային  մարմնին: 

11. Պետական կառավարման հանրապետական մարմնի իրավասության ներքո 

գտնվող կազմակերպությունները և նրանց ստորաբաժանումները քաղաքացիական 

պաշտպանության դասակարգման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններն ու 

կարգի ստացման առաջարկությունները վերադասության կարգով ներկայացնում են 

համապատասխան պետական կառավարման հանրապետական մարմնին: 

12. Տեղական ինքնակառավարման մարմնի իրավասության ներքո գտնվող 

կազմակերպությունները և նրանց ստորաբաժանումները քաղաքացիական 

պաշտպանության դասակարգման վերաբերյալ տեղեկություններն ու քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից կարգի ստացման առաջարկությունները ներկայացնում 

են համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմնին: 

13. Կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող առաջարկությունները պետք է 

համաձայնեցված լինեն համապատասխան զորահավաքային մարմնի և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տարածքային 

ստորաբաժանման հետ: 

14. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասության ներքո գտնվող 

կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգման վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացնում են համապատասխան 

պետական կառավարման տարածքային մարմնին: 

15. Պետական կառավարման տարածքային մարմինների ղեկավարները՝ 

համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության հետ, հաստատում են տարածքային կառավարման մարմնի և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների իրավասության ներքո գտնվող կազմակերպությունների 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող կազմակերպությունների ցանկը, որի 

օրինակելի ձևը բերված է հավելվածում: 

16. Հաստատված փաստաթղթերից  համապատասխան քաղվածքները ուղարկվում են 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք տեղեկացնում են կազմակերպու-

թյուններին քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից իրենց տրված կարգի 

մասին: 

17. Պետական կառավարման մարմինների ղեկավարները` համաձայնեցնելով 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ, 

հաստատում են պետական կառավարման մարմնի իրավասության ներքո գտնվող 

կազմակերպությունների և դրանց ստորաբաժանումների քաղաքացիական պաշտպա-

նության խմբին դասելու ցանկ, հաստատված փաստաթղթերի համապատասխան 
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քաղվածքներն ուղարկում են կազմակերպություններին, դրանց ստորաբաժանումներին, 

պետական կառավարման տարածքային մարմիններին և Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան: 

18. Ստեփանակերտի քաղաքապետը` համաձայնեցնելով Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ, 

հաստատում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի իրավասության ներքո գտնվող 

կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասելու ցանկը` 

հավելվածում բերված օրինակելի ձևով: Հաստատված փաստաթղթերի համապատասխան 

քաղվածքներն ուղարկում է կազմակերպություններին: 

19. Քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող կազմակերպությունների 

ցանկի ճշտումը, ինչպես և քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

կազմակերպությունների դասակարգումը, իրականացվում է անհրաժեշտությունից 

ելնելով, բայց ոչ պակաս` հինգ տարին մեկ անգամ, նույն կարգով: 
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Հավելված  

կազմակերպությունների` ըստ վտանգավորության աստիճանի,  

քաղաքացիական պաշտպանության խմբերի դասակարգման կարգի  

ԳԱՂՏՆԻ 
 

(ըստ լրացման)      

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 

Արցախի Հանրապետության_________________ 

(շրջանի վարչակազմի ղեկավար, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետ,  

_________________________________ 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավար) 

_____  _____________ 20___ թ. 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության 

տնօրեն______________________________ 

_____  ____________ 20____թ. 
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 ___________________________________________ 

(Զորահավաքային ստորաբաժանման ղեկավար) 

_____ ________________ 20____ թ. 

___________________________________________ 

(Արցախի Հանրապետության արտակարգ  

իրավիճակների պետական ծառայության  

տարածքային ստորաբաժանման պետ) 

_____ _______________ 20____թ. 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ               Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի փետրվարի 1-ի  N 31-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են տարածքների քաղաքացիական պաշտպանության 

տեսանկյունից դասակարգման չափանիշներն ու կանոնները: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից` տարածքները դասակարգվում 

են խմբերի, ռազմական դրության ժամանակ արտակարգ իրավիճակների կանխման և 

կանխարգելման, արտակարգ իրավիճակների հետևանքներից և խոցող գործոններից 

բնակչության պաշտպանության անհրաժեշտ և բավականաչափ ծավալով 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման նպատակով, հաշվի 

առնելով բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության միջոցառումները: 

3. Քաղաքային և գյուղական համայնքների տարածքների քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից խմբերի դասակարգումն իրականացվում է՝ ելնելով 

դրանց պաշտպանական և տնտեսական նշանակությունից, բնակչության թվաքանակից, 

ինչպես նաև այդ տարածքներում քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից 

դասակարգված հատուկ կարևորության, առաջին, երկրորդ կարգի կամ քիմիական 

վարակվածության, ճառագայթային աղտոտվածության վտանգ կամ աղետալի 

ջրածածկման սպառնալիք ներկայացնող օբյեկտների տեղակայումից: 

4. Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի տարածքները դասակարգվում են 

քաղաքացիական պաշտպանության առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի: 

5. Քաղաքացիական պաշտպանության առաջին խմբին է դասվում Ստեփանակերտ 
քաղաքի տարածքը: 

6. Քաղաքացիական պաշտպանության երկրորդ խմբին են դասվում` 

1) սահմանամերձ 10 կիլոմետրանոց գոտում տեղակայված բնակավայրերի 

տարածքները. 

2) քաղաքները կամ քաղաքների տարածքները, որոնց բնակչության թվաքանակը 

կազմում է 5000 մարդ և ավելի. 

3) քաղաքները կամ քաղաքների տարածքները, որոնց բնակչության թվաքանակը 

կազմում է 2500 - 5000 մարդ և տարածքում տեղակայված են երկուսից ոչ պակաս հատուկ, 

20-ից ավելի առաջին կամ 30-ից ավելի երկրորդ կարգի քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգված կազմակերպություններ. 

4) տարածքի կամ բնակչության 50 տոկոսից ավելին ընկնում է հնարավոր քիմիական 

վարակվածության, ճառագայթային աղտոտվածության կամ աղետալի ջրածածկման 

գոտիների սահմաններում: 

7. Քաղաքացիական պաշտպանության երրորդ խմբին են դասվում` 

1) քաղաքները կամ քաղաքների տարածքները, որոնց բնակչության թվաքանակը 

կազմում է   2500-5000 մարդ և տարածքում տեղակայված են հատուկ, 10-20 առաջին կամ 

20-30 երկրորդ կարգի քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից դասակարգված 

կազմակերպություններ. 

2) տարածքի կամ բնակչության 30-50 տոկոսն  ընկնում է հնարավոր քիմիական 

վարակվածության, ճառագայթային աղտոտվածության կամ աղետալի ջրածածկման 

գոտիների սահմաններում: 
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8. Տարածքների քաղաքացիական պաշտպանության դասակարգման վերաբերյալ  

առաջարկությունները նախապատրաստվում են Արցախի Հանրապետության պետական 

կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: 

9. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տարածքների 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասելու ցանկում ներառելու վերաբերյալ 

առաջարկությունները նախապատրաստվում և ներկայացվում են պետական 

կառավարման տարածքային մարմիններին՝ սույն կարգի N 1 հավելվածում ներկայացված 

աղյուսակին համապատասխան: 

10. Պետական կառավարման տարածքային մարմինները` տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից ներկայացված նյութերի հիման վրա մշակված 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների ցանկի նախագիծը 

ներկայացնում են Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայություն և Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ սույն կարգի N 2 հավելվածում ներկայացված 

աղյուսակին համապատասխան: 

11. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունը՝ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ, ընդհանրացնում է տարածքային 

կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված առաջարկությունները և 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների ցանկի նախագիծը 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը: 

12. Քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների ցանկը 

ճշգրտվում է անհրաժեշտությունից ելնելով, բայց ոչ պակաս հինգ տարին մեկ անգամ, նույն 

կարգով: 
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Հավելված 1 

տարածքների` ըստ վտանգավորության  

աստիճանի, քաղաքացիական պաշտպանության  

խմբերի դասակարգման կարգի 

 

ԳԱՂՏՆԻ 

(ըստ լրացման) 

 

Առաջարկություններ 

տարածքների քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասելու 

ցանկում ներառելու վերաբերյալ 
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յունից դասակարգում 

ունեցող կազմակերպու-

թյունների քանակը 

Հնարավոր քիմիական 

վարակվածության, 

ճառագայթային 

աղտոտվածության կամ 

աղետալի ջրածածկման 

գոտիների մեջ ընկնող 

Քաղաքացի-

ական պաշտ-
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___________________________________________________________________________________ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի – քաղաքացիական պաշտպանության  

պետի ստորագրություն, անուն, ազգանուն և հայրանուն 
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Հավելված 2 

Քաղաքացիական պաշտպանության խմբին  

դասվող տարածքների ցանկի՝ ըստ վտանգավորության  

աստիճանի, մշակման կարգի 

 

ԳԱՂՏՆԻ 

(ըստ լրացման) 

 

Ցանկ 

քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների 
Հ/Հ 
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Քաղաքացիական պաշտ-

պանության տեսանկյու-

նից դասակարգում ունե-

ցող կազմակերպություն-

ների քանակը 

Հնարավոր քիմիական վա-

րակվածության, ճառագայ-

թային աղտոտվածության 

կամ աղետալի ջրածածկ-

ման գոտիների մեջ ընկնող 

Քաղաքացիա-

կան պաշտ-

պանության 

խմբի դասա-
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___________________________________________________________________________________ 

Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման տարածքային մարմնի ղեկավարի – 

քաղաքացիական պաշտպանության  պետի ստորագրություն, անուն, ազգանուն և 

հայրանուն 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

1 փետրվարի 2019թ.                                                                N 33-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 73-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 7-ի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության կանոնադրությունը, կառուցվածքը և աշխատողների 

թիվը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի մայիսի 29-ի N 344-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

73-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 1-ին կետի «475» և «407» թվերը  

փոխարինել  «490»  և  «422»  թվերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

4 փետրվարի 2019թ.                                                                N 34-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ», 

«ԱՍԿԵՐԱՆԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ», «ՀԱԴՐՈՒԹԻ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ», «ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ», «ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ» ԵՎ  «ՇՈՒՇԻԻ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Հաստատել՝ 

1) «Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N1 

հավելվածի. 

2) «Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) «Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) «Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) «Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 5 հավելվածի. 

6) «Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 6 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն) շահույթ ստանալու 

նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր 

անվանմամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում 

է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» 

ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Степанакертская станция ветеринарного обслуживания" 

государственная некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Степанакертская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Stepanakert” state non commercial 

organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Stepanakert” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Տ. Մեծի 21:  
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող 

կենդանիների կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների 

կանխարգելման ու վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդությունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման 

միջոցառումների իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեու-

թյան տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտե-

սության նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում 

դրա բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման 

կամ ոչ պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության պահ-

պանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ հա-

մաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու 

տարեկան հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակերպու-

թյան տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում 

իր մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Ար-

ցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատ-

վության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, 

ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված 

պետական մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 

տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 
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4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 

պարտադիր կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և 

կազմակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ 

լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կազմակեր-

պությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում 

է գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անու-

նից հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 
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35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական պար-

տադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից օգտագործման 

իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման պահից: 

  

7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

  

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրակա-

նացնում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան 

հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԱՍԿԵՐԱՆԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր 

անվանմամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է 

շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ 

կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Аскеранская станция ветеринарного обслуживания" государственная 

некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Аскеранская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Askeran” state non commercial 

organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Askeran” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, Ասկերանի 

շրջան, քաղաք Ասկերան, Ն. Ստեփանյանի 10: 
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող կենդանիների 

կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու 

վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ հիվանդու-

թյունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման միջոցառումների 

իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում դրա 

բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, կարգադրու-

թյունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության պահ-

պանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ 

համաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու 

համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակեր-

պության տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր 

մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել 

պատասխանատվության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական 

մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 
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3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորություն-

ների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և 

կազմակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ 

լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է 

կազմակերպությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում է 

գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից 

հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 
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35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական 

պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից 

օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման 

պահից: 

  

7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

  

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

նում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 

կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՀԱԴՐՈՒԹԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր 

անվանմամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի պարտավո-

րությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է 

շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Гадрутская станция ветеринарного обслуживания" государственная 

некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Гадрутская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Hadrut” state non commercial 

organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Hadrut” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, Հադրութի 

շրջան, քաղաք Հադրութ, Ա. Մկրտչյանի 13: 
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող կենդանիների 

կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու 

վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդությունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման 

միջոցառումների իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում դրա 

բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, կարգադրու-

թյունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության 

պահպանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ 

համաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու 

համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակեր-

պության տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր 

մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատ-

վության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական 

մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 
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3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 

պարտադիր կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և կազ-

մակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է 

կազմակերպությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում է 

գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից 

հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 
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35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական պար-

տադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից օգտագործման 

իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման պահից: 

  

7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

  

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

նում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 

կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 4  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրա-

յին կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր 

անվանմամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է 

շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Мартакертская станция ветеринарного обслуживания" государственная 

некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Мартакертская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Martakert” state non commercial 

organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Martakert” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, Մարտակերտի 

շրջան, քաղաք Մարտակերտ, Փ.Բյուզանդի 12: 
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող կենդանիների 

կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու 

վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդությունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման 

միջոցառումների իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում դրա 

բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության 

պահպանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ 

համաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու 

համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակեր-

պության տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր 

մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրա-

մանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական 

մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 



89 

 

4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 

պարտադիր կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և 

կազմակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ 

լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է 

կազմակերպությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում է 

գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից 

հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 

35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական 

պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից 
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օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման 

պահից: 

  

7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

  

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

նում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 

կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 5  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր 

անվանմամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է 

շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ 

կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Мартунинская станция ветеринарного обслуживания" государственная 

некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Мартунинская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Martuni” state non commercial 

organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Martuni” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, Մարտունու 

շրջան, քաղաք Մարտունի, Ազատամարտիկների 4-րդ նրբանցք, շենք 22: 
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող կենդանիների 

կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու 

վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ հիվանդու-

թյունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման միջոցառումների 

իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում դրա 

բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության պահ-

պանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ հա-

մաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակեր-

պության տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր 

մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրա-

մանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական 

մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 
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5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 

պարտադիր կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և կազ-

մակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր հայեցողու-

թյամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի նկատ-

մամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության լուծարումից 

հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կազմակեր-

պությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում է 

գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից 

հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 

35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական պար-

տադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից օգտագործման 

իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման պահից: 
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7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

  

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

նում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ              Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 6  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՇՈՒՇԻԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ»  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի N 97 որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

4. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սահմանված կարգով բացված 

բանկային հաշիվներ, Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով, իր անվան-

մամբ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) կլոր կնիք և դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ 

և այլ անհատականացման միջոցներ: 

5. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

սեփական գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություն, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է 

շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով՝ «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան: 

8. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ` «Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 

հայերեն կրճատ` «Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 

ռուսերեն լրիվ` "Шушинская станция ветеринарного обслуживания" государственная 

некоммерческая организация 

ռուսերեն կրճատ` "Шушинская станция ветеринарного обслуживания" ГНКО 

անգլերեն լրիվ` "Veterinary service station of the Shushi” state non commercial organization 

անգլերեն կրճատ` "Veterinary service station of the Shushi” SNCO: 

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, Շուշիի շրջան, 

քաղաք Շուշի, Ն.Ստեփանյանի 10: 
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող կենդանիների 

կարանտինային և հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու 

վերացման միջոցառումների իրականացում. 

2) կենդանական ծագում ունեցող մթերքների և հումքի արտադրության և իրացման 

նկատմամբ անասնաբուժասանիտարական հսկողության իրականացում. 

3) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վտանգավոր վարակիչ 

հիվանդությունների հանրապետության տարածք ներթափանցման կանխարգելման 

միջոցառումների իրականացում: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

11. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

տեսակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող ցանկում 

չընդգրկվող գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բուժում. 

2) անասնաբուժական դեղորայքի վաճառք: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12.  Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) հիմնադիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) լիազորված պետական մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությունը. 

3) գործադիր մարմինը` տնօրենը: 

13. Կազմակերպության հիմնադիրն իրավունք ունի վերջնական լուծում տալու 

կազմակերպության գործունեությանն ու կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարցի՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Նրա բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) կազմակերպության ստեղծումը, կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը. 

3) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

14. Լիազորված պետական մարմինը՝ 

1) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և 

(կամ) ամրացվող՝ պետությանը պատկանող գույքի կազմը. 

2) ստեղծում է կազմակերպության լուծարման հանձնաժողով և հաստատում 

լուծարման հաշվեկշիռը. 

3) իրականացնում է կազմակերպության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում դրա 

բնականոն գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն դրանց չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 

4) ձևավորում է կազմակերպության կառավարման մարմինները, իրականացնում 

նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

5) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության նկատմամբ. 
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6) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, կարգադրու-

թյունները և ցուցումները. 

7) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում 

դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

8) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպությանն ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն կազմակերպության սեփականության 

պահպանության նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքով և հիմնադրի որոշմամբ 

համաձայնություն է տալիս նրա գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնելու 

համար. 

10) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ և 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: 

15. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական 

մարմնի ղեկավարը` օրենքով սահմանված կարգով: 

16. Կազմակերպության տնօրենն իրեն վերապահված լիազորության սահմաններում 

ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` 

Արցախի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի ու լիազորված 

պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

17. Լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը հիմնադրի անունից կազմակեր-

պության տնօրենի գործառույթներ իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր: 

18. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել 

վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 

աշխատանքներից: 

19. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր 

մեղքով պետական կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: 

20. Տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Տնօրենը պարտավոր է չկատարել վերադաս կառավարման մարմինների Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանա-

տվության: 

22. Տնօրենի բացակայության դեպքում նրան պաշտոնի նշանակած մարմնի գրավոր 

որոշման համաձայն, տնօրենի լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

Տնօրենը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 

23. Կազմակերպության տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում պայմանագրեր. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական 

մարմնի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 
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3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

5) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը. 

7) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

8) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 

պարտադիր կատարման ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և կազ-

մակերպության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ: 

  

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից 

սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող և իր գործունեության ընթացքում ձեռք 

բերված գույքից: 

25. Կազմակերպությունն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

հիմնադրի որոշումներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր 

հայեցողությամբ տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող գույքը: 

26. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

27. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է 

կազմակերպությունը: 

28. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել 

միայն դատական կարգով: 

 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց ամրացվում է 

գույք: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքն օտարել, գրավ դնել և 

հանձնել անհատույց օգտագործման: 

31. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից 

հանձնել վարձակալության: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող 

սահմանվել մեկ տարուց ավելի՝ բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

32. Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

33. Ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի 

բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

34. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք 

հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 
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35. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքի կամ պետական պար-

տադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության կողմից օգտագործման 

իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման պահից: 

  

7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

36. Կազմակերպության շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակների իրականացման համար հետևյալ ուղղություններով՝ 

1) կազմակերպության աշխատանքային գործունեությունն ապահովող գույքի և 

նյութերի ձեռքբերում. 

2) կազմակերպության աշխատողների կենսաապահովման բարձրացում, 

պարգևատրումներ, հավելավճարներ և խրախուսում. 

3) կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, այդ թվում՝ 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում. 

4) պետական կազմակերպության աշխատողների որակավորման բարձրացման 

նպատակով դասընթացների կազմակերպում, դասընթացներին մասնակցություն. 

5) հիմնադրի և սույն կանոնադրություններով նախատեսված այլ նպատակներ: 

 

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

37. Կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

նում են հիմնադիրը, լիազորված պետական մարմինը, հիմնադրի կողմից լիազորված, 

ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ պետական կառավարման մարմիններ: 

38. Կազմակերպությունը պարտավոր է հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը: 

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ` Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

40. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց 

անցնելու: 

41. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով, 

ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

42. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

43. Կազմակերպության լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները 

բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

5 փետրվարի 2019թ.                                                                N 36-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն հրամանագրին համապատասխան՝ 

Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի  նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 347 որոշմամբ հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 4-5-րդ կետերում «ԼՂՀ» հապավումը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերով. 

2) 8-12-րդ կետերում «շրջանային» բառը փոխարինել «շրջանի» բառով. 

3) 9-րդ կետում «ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն՝ 

կենտրոնացված հաշվառման, և սոցիալական ապահովության մարմիններին՝ 

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրեր կազմելու 

համար» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությանը (այսուհետ՝ 

նախարարություն)՝ կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու նպատակով» 

բառերով. 

4) 10-11-րդ, 13-րդ կետերում «ԼՂՀ սոցիալական ապահովության 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Նախարարությունը» բառով. 

5) 10-րդ կետում «բանկ» բառը փոխարինել «շտեմարան» բառով. 

6) 12-րդ կետում «ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն և 

սոցիալական ապահովության մարմիններին» բառերը փոխարինել 

«նախարարությանը» բառով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի մարտի 18-ի ««Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և 

Քաշաթաղի շրջանի գիշերօթիկ դպրոցը «Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության վերակազմակերպելու մասին» N 223 որոշման 4-րդ կետում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության» 
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բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 

հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը 

հաստատելու մասին» N 224 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝ 

ա. 4-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններից (այսուհետ՝ 

ոստիկանություն),», 

բ. 7-րդ կետից, 12-րդ կետի 1-ին նախադասությունից հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը, 

գ. 12-րդ կետի 2-րդ նախադասությունում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ոստիկանության» բառերը փոխարինել «Ոստիկանության» 

բառով. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 9-րդ կետում, որոշմամբ 

հաստատված թիվ 2 հավելվածի 7-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերով.  

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 19-րդ, 29-րդ կետերում, թիվ 2 

հավելվածի 14-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

5 փետրվարի 2019թ.                                                                N 37-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ  

ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

 «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 
1. Հաստատել պետական ուսումնական հաստատությունների վարչական 

աշխատողների պաշտոնների անվանումների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 5-ի N 37-Ն որոշման 

 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

 

  

Տնօրեն  

Փոխտնօրեն 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

5 փետրվարի 2019թ.                                                                N 38-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2019 -2020 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Կրթության  մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենքի          

15-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցման 2019-2020  ուսումնական 

տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 5-ի N 38-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ (գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 * 011401.01.6 Կենսաբանություն 

 

Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

* 011401.02.6  Քիմիա Ք(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ  

Ք(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

* 011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ(գ)**  Հլգ(գ)* 

* 011401.04.6 Ֆիզիկա  Ֆ(գ) կամ 

Մ(գ) 

Մ(գ)** կամ 

Ֆ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

* 011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.09.6  Ֆիզիկական դաստիարա-

կություն  և սպորտային մարզումներ 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.11.6  Կերպարվեստ  Գծն Գն  Հլգ(գ)* 

011401.16.6  Նախնական 

զինվորական պատրաստություն 

ՆԶՊ(բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6  Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ (գ)* 

011401.19.6  Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

 011401.20.6  Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

023201.00.6 Լեզվաբանություն     

023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

/ըստ լեզուների/ 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031201.00.6 Քաղաքագիտություն     

 031201.01.6 Քաղաքագիտություն ՀԺՊ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

031301.00.6 Հոգեբանություն     

 031301.01.6 Հոգեբանություն  Հլգ(գ) Օտլ(գ) Կ(գ)**  

032101.00.6 Լրագրություն     

 032101.01.6 Լրագրություն  ՍԱ(գ) Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* 
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041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում 

    

 041101.01.6 Հաշվապահական 

հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ

(գ) 

 

041201.00.6 Ֆինանսներ     

 041201.01.6 Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041301.00.6 Կառավարում     

 041301.01.6 Կառավարում /ըստ 

ոլորտի/ 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ 

(գ) 

 

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային 

գիտություն) 

    

 061101.02.6 Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** կամ 

Անգլ(գ) 

 Հլգ(գ)* 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

101501.00.6 Զբոսաշրջություն     

 101501.01.6 Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ 

ՀԺՊ(գ) 

Օտլ (գ)**  Հլգ(գ)* 

* -  Նշված մասնագիտություններով  ԱրՊՀ առկա ուսուցման համակարգի դիմորդներն անվճար 

ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների 

և քննությունների ցանկում  երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար, որպես 

մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել 

միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ 

առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական 

ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: 

Մրցութային երկու առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն օգտվում են 

առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 

 

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը  

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ(գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 011401.01.6 Կենսաբանություն 

 

Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ(գ)**  Հլգ(գ)* 

011401.04.6  Ֆիզիկա  Ֆ(գ) կամ 

Մ(գ) 

Մ(գ)** կամ 

Ֆ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարա-

կություն և սպորտային մարզումներ 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.16.6 Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

ՆԶՊ(բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 
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011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում 

    

 041101.01.6 Հաշվապահական 

հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ 

(գ) 

 

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

053101.00.6 Քիմիա     

 053101.02.6  Դեղագործական  քիմիա Կ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ք(գ)** կամ 

Կ(գ )** 

 Հլգ(գ)* 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

 

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

041801.00.6 Ագրոբիզնես     

 041801.01.6 Ագրոբիզնես Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

071301.00.6 Էներգետիկա     

 071301.03.6  Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր     

 071601.03.6 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպում և կառավարում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

    

 ֍071602.01.6 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա     

 ֍072101.01.6 Պարենամթերքի 

տեխնոլոգիա 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) կամ 

Ք(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Ք(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

  

073101․00․6 Ճարտարապետություն     

 073101.01.6 Ճարտարապետություն Նկ Գծ Մ(գ) ** Հլգ(գ)* 

073201.00.6 Շինարարություն     
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 073201.01.6 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն  

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

 073201.03.6 Ջրային համակարգերի 

շինարարություն և շահագործում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

081101.00.6 Ագրոնոմիա     

 ֍081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և 

գենետիկա  

Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 
 

Հլգ(գ)* 

084101.00.6 Անասնաբուժություն     

 ֍084101.01.6 Անասնաբուժություն Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

 

2․2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

041801.00.6 Ագրոբիզնես     

 041801.01.6 Ագրոբիզնես Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ)** 

 

 Հլգ(գ)* 

071301.00.6 Էներգետիկա     

 071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր     

 071601.03.6 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության  

կազմակերպում և կառավարում 

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

    

 ֍071602.01.6 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

073201.00.6 Շինարարություն     

 073201.01.6 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն  

Մ(գ) կամ 

Ֆ(գ) 

Ֆ(գ)** կամ 

Մ(գ)** 

 Հլգ(գ)* 

081101.00.6 Ագրոնոմիա     

  ֍081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա 

և գենետիկա  

Մ(գ) կամ 

Կ(գ) 

Կ(գ)** կամ 

Ք(գ)** 
 

Հլգ(գ)* 

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի դիմորդներն անվճար ուսուցման 

համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների և 

քննությունների ցանկում  երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար,  որպես 

մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել 

միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ 

առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական 

ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: 
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2.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դա-

սիչը 

Մասնագիտությունը 

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական 

կրթությամբ) 

2202 Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր (հիմնական 

կրթությամբ) 

2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (հիմնական կրթությամբ) 

2916 Քաղաքաշինական կադաստր (հիմնական կրթությամբ) 

3102 Գյուղատնտեսագիտություն (հիմնական կրթությամբ) 

3104 Անասնաբուժություն (հիմնական կրթությամբ) 

3106 Գյուղատնտեսության մեքենայացում (հիմնական կրթությամբ) 

 

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

3.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)**կամ 

Օտլ (գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարա-

կություն  և սպորտային մարզումներ*** 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.16.6 Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

ՆԶՊ(բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ (գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ)**  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և 

գրականություն*** 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ*** 

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

֍ -Նշված մասնագիտություններով վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին 

մասնակցելու համար, որպես մրցութային առարկաների գնահատական, դիմորդը կարող է դիմում-

հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան 

ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության 

դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: 

Մրցութային առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն օգտվում են 

առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 
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3.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ(գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարա-

կություն և սպորտային մարզումներ*** 

Մասն. ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.16.6 Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

ՆԶՊ(բ) ԸՖՊ  Հլգ(գ)* 

011401.18.6  Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6  Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6  Ռուսաց լեզու և 

գրականություն*** 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն      

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

 061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ*** 

Մ(գ) Ֆ(գ)**  Հլգ(գ)* 

 

3.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դա-

սիչը 

Մասնագիտությունը 

0207 Թարգմանություն և գործավարություն (հիմնական կրթությամբ) 

0302 Հայոց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ) 

0303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)   

0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (հիմնական կրթությամբ) 

0312 Դասավանդում տարրական դասարաններում (հիմնական կրթությամբ) 

0313 Նախադպրոցական կրթություն (հիմնական կրթությամբ)   

0416 Ատամնատեխնիկական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)  

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական 

կրթությամբ) 

0602 Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)  

0603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)  

2203 Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 

(հիմնական կրթությամբ) 

2307 Զբոսաշրջություն (հիմնական կրթությամբ) 

2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում  (ըստ տրանսպորտի 

տեսակների) (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 
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4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

4.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ(գ)** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 011401.18.6 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 

011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

022802.00.6 Կովկասագիտություն     

 022802.01.6 Կովկասագիտություն *** ՀԺՊ(գ) Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* 

023201.00.6 Լեզվաբանություն     

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

/ըստ լեզուների/ 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն     

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041301.00.6 Կառավարում     

 041301.01.6 Կառավարում /ըստ 

ոլորտի/ 

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061101.00.6 Ինֆորմատիկա /համակարգչային  

գիտություն/ 

    

 061101.01.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային գիտություն)  

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) կամ 

Օտլ (գ) 

 Հլգ(գ)* 

061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր     

 061104.01.6 Տեղեկատվական 

համակարգեր 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) **  Հլգ(գ)* 

 

4.2  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

 011301.01.6 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա  

Հլգ(գ) Մ(գ)** կամ 

Օտլ** 

  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

 011401.18.6  Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ) կամ 

Հլգ(գ) 

 Օտլ(գ)* 
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011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) **  Օտլ(գ)* 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Ռլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

011401.21.6  Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Անգլ(գ) Հլգ(գ)  ՀԺՊ(գ)* 

022802.00.6 Կովկասագիտություն     

 022802.01.6 Կովկասագիտություն *** ՀԺՊ(գ) Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն     

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

041301.00.6 Կառավարում     

 041301.01.6 Կառավարում (ըստ 

ոլորտի)  

Մ(գ) Հլգ(գ) Օտլ(գ)  

042101.00.6 Իրավագիտություն     

 042101.01.6 Իրավագիտություն Հլգ(գ) ՀԺՊ(գ) Օտլ(գ)  

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային  

գիտություն) 

    

 061101.01.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային  գիտություն)  

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) կամ 

Օտլ(գ) 

 Հլգ(գ)* 

061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր     

 061104.01.6 Տեղեկատվական 

համակարգեր 

Մ(գ) 

 

Ֆ(գ) **  Հլգ(գ)* 

 

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության քննությունները 

Մրցութային Ոչ մրցու-

թային 

1 2 3 4 5 6 

021201.00.6 Դիզայն     

 021201.01.6 Դիզայն Կոմպ Գծն Գն Հլգ(գ)* 

 021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում Կոմպ Գծն Գն Հլգ(գ)* 

 
Օգտագործված հապավումներ 

 
(բ) բանավոր  Հլգ Հայոց լեզու և  գրականություն 
(գ) գրավոր  Մ Մաթեմատիկա 
Ա Աշխարհագրություն  Մասն. Մասնագիտական 
Անգլ Անգլերեն  ՆԶՊ Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 
Գծ Գծագրություն  Նկ Նկարչություն 
Գծն Գծանկար  Ռլ Ռուսաց լեզու 

Գն Գունանկար  ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք 

ԸՊ Ընդհանուր պատմություն  Ք Քիմիա 

ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստություն 

 Օտլ Օտար լեզու**** 

Կ Կենսաբանություն  Ֆ Ֆիզիկա 

Կոմպ Կոմպոզիցիա    

ՀԺՊ Հայ ժողովրդի պատմություն    
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Ծ ա ն ո թ ո ւ թ յ ու ն ն ե ր 

 

*Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության 

ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից: 

**Վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ 

տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և 

քննությունների  ցանկում երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար որպես 

մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես 

հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության 

դեպքում` տարեկան գնահատականը: 

***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն: 

****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն): 

Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննություն կարող է ընտրվել նշված չորս 

առարկաներից մեկը` դիմորդի հայեցողությամբ: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

5 փետրվարի 2019թ.                                                                N 39-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2019-2020 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագի-

տական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-

րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության   

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել Արցախի  Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն-

ների առկա և հեռակա ուսուցման 2019-2020 ուսումնական տարվա 

մասնագիտությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 5-ի N 39-Ն որոշման 
 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) 

ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ Թ. ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0501 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների) (հիմնական և 

միջնակարգ կրթությամբ) 

0502 Երգեցողություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0503 Երգչախմբավարություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0504 Երաժշտության տեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0505 Էստրադային երաժշտարվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

 

3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ 

3.1 ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0514 Դիզայն` ըստ ճյուղերի (հիմնական կրթությամբ) 

0515 

 

Զարդարային-կիրառական արվեստ  և ժողովրդական արհեստներ  (հիմնական 

կրթությամբ) 

2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ 

ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)  

2808 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում (հիմնական կրթությամբ) 

 

3.2 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

2302 Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում  

(միջնակարգ կրթությամբ) 

 

4.ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0319 Պարի ուսուցում  (միջնակարգ կրթությամբ) 

0506 Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած) 

Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած) 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0402 Մանկաբարձական գործ (հիմնական կրթությամբ) 

0406 Քույրական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

0418 Բուժական գործ զինված ուժերում (հիմնական կրթությամբ) 
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5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ 

 (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  

(հիմնական կրթությամբ) 

2203 Համակարգիչների շահագործում (հիմնական կրթությամբ) 

2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական և 

միջնակարգ կրթությամբ) 

2311 Հասարակական սնունդ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) (հիմնական  

կրթությամբ) 

2603  Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլո-

գիա (հիմնական կրթությամբ) 

 

6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ 

 (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ) 

2203 Համակարգիչների շահագործում (հիմնական կրթությամբ) 

2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական  կրթությամբ) 

2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) (հիմնական 

կրթությամբ) 

2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն (հիմնական կրթությամբ) 

2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ) 

2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական 

ապահովում (հիմնական կրթությամբ) 

 
7. ՇՈՒՇԻԻ «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ»  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում (հիմնական և միջնակարգ 

կրթությամբ)  

1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագոր-

ծում (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա (հիմնական 

կրթությամբ)  

2311 Հասարակական սնունդ  (հիմնական կրթությամբ) 

2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական  կրթությամբ) 

2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 

(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ) 

2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ 

(հիմնական կրթությամբ) 

2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (հիմնական 

կրթությամբ)   

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

7 փետրվարի 2019թ.                                                                N 47-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 26-Ի N 174-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

 «Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 26-

ի «Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և 

բազմամյա տնկարկների մշակության ընթացքում կատարվող մեքենայացված 

աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 174-Ն որոշման հավելվածում 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14-րդ կետ. 

«14. Հատիկային զանգվածների չորացում, մաքրում, տեսակավորում և 

տրամաչափարկում»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

8 փետրվարի 2019թ.                                                                N 49-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 33-34-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաuտատել երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի  

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը` 

համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 49-Ն որոշման 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

I . ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը 

(այսուհետ` ծրագիր) մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 33-34-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան:   

 

II. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի նպատակներն են` 

1. Սոցիալական  պաշտպանության ոլորտում`  

1) կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

հաստատությունների բարելավումը, նշված հաստատություններում խնամվող երեխաների 

կյանքի որակի բարելավումը, նրանց ինտեգրումը հասարակությանը. 

2) ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ ընտանիքի և 

երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը` այդ թվում, մինչև 18 տարեկան 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, դաստիարակության, 

ուսուցման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծումը, անհրաժեշտ պահանջմունքների բավարարումը և առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարանով (բնակելի տնով) 

ապահովումը և դրա կահավորումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` երեխաներին բժշկական օգնության որակյալ և 

մատչելի ծառայություններով ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդությունների 

կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական մահացության և 

հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:  

3. Կրթության ոլորտում` կրթության համակարգի պահպանումը և շարունակական 

զարգացումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

որակյալ հիմնական կրթության ապահովումը, հանրակրթական դպրոցներում 

ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը, սովորողների 

հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարումը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` երեխայի գեղագիտական և ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ինչպես նաև 

մշակութային արժեքների ճանաչումն ապահովելը:  

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` անչափահաս 

դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումը: 

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի մնացած, 

ծնողական խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման 

համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում հայտնված երեխաների, 

նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների վերհանումը, սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալ-

հոգեբանական գործնական աջակցության ցուցաբերումը, օրինական շահերի և 
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իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների խնամք և պաշտպանություն 

իրականացնող հաստատություններում (այսուհետ՝ հաստատություններ) խնամվող 

երեխաների հոսքի կանխարգելումը, ընդհանուր առմամբ, հաստատություններում 

խնամվող երեխաների թվի կրճատումը, չափահաս դարձած սաների հետագա կյանքի 

կազմակերպումը, սոցիալական սպասարկման ծառայությունների որակի բարելավումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական 

օգնության, հիվանդանոցային բժշկական օգնության, վերականգնողական 

առողջարանային բուժման ապահովումը:   

3. Կրթության ոլորտում` ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել մատչելիությունը՝ 

հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ 

ընդունակություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային 

օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել 

նպաստավոր պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների 

զարգացման համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների 

ցանցը, բարելավել ներառական կրթության որակը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` գեղարվեստական կրթության մատչելիության, գեղարվես-

տական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության, արտադպրոցական 

գեղարվեստական դաստիարակության շրջանակներում ուսուցման մատչելիության ապա-

հովումը, մասնավորապես՝ սահմանափակ կարողություններ ունեցող, սոցիալապես անա-

պահով, առանց ծնողական խնամքի մնացած և իրավախախտում կատարած անչափահաս 

երեխաների մշակութային կրթության ապահովումը: 

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` ինչպես անչափահասների 

կողմից, այնպես էլ նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների և այլ 

իրավախախտումների կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների  իրականացումը: 

 

III. ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերին ուղղված 

քաղաքականությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և սոցիալական ոլորտի 

բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են նրանց իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությանը, խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի 

զարգացմանը և երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 

ապակենտրոնացմանը, ինչը նպաստում է երեխաների համակողմանի զարգացմանը և 

լիարժեք կայացմանը:  

2017 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում երեխաների թիվը 

կազմել է  45 437:  

2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Արցախի Հանրապետությու-

նում բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների (երեք, չորս, հինգ և ավելի անչափահաս 

երեխաներ ունեցող ընտանիքներ) թիվը կազմել է 1 741 (7 457 երեխա՝ 2017 թվականի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ նվազելով 138 երեխայով):   

Ըստ վիճակագրական տվյալների 2015, 2016 և 2017 թվականներին Արցախի Հանրա-

պետությունում ծնված երեխաների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 2582, 2471, 

2336: 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում ծնված 

երեխաների թիվը կազմել է 1738:  

Օրենսդրական կարգավորմամբ բարելավվել է ծնունդների և մանկական 

մահացության գրանցման գործընթացը: 
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Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահվում ծնողազուրկ երեխաների՝ 

մասնավորապես, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված 

զինծառայողների երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները: 2018 

թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների թվաքանակը 

կազմել է 1193 երեխա (2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 

117 երեխայով), այդ թվում՝ 129 զոհված զինծառայողների երեխաներ: 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվում 

է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

գիշերօթիկ երկու հաստատություններում երեխաների խնամքի ապահովումը, որտեղ 2018 

թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով խնամվում են սոցիալապես անապահով, ինչպես 

նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած ընտանիքների 45 երեխաներ:  

Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց բնակարանների տրամադրման և դրանց կահավորման գործընթացը: 

2011-2016 թվականներին 16 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց հատկացվել են նոր բնակարաններ և իրականացվել այդ 

բնակարանների կահավորումը` 2 500 000-ական ՀՀ դրամի սահմաններում: 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից նշված գումարը կկազմի 3 000 000 ՀՀ դրամ: 

2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով կենտրոնացված հաշվառման է 

վերցված  առանց ծնողական խնամքի մնացած 32 երեխա և բնակարանի կարիք ունեցող 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 18 անձ: 

Առողջապահության ոլորտում` մոր և մանկան առողջության պահպանման 

խնդիրները կարևորված են պետական մակարդակով և որպես գերակայություն՝ 

արտացոլված Արցախի Հանրապետության օրենսդրության մեջ, ռազմավարական և 

ծրագրային մի շարք փաստաթղթերում: 

Ծրագրի նպատակները և խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են` երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման 

անհրաժեշտ ծավալների ու մատչելիության ապահովումը, ինչպես նաև 

հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված 

մանկական մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը: 

Ծրագրի նպատակների հասանելիության ապահովմանն ուղղված խնդիրներն են. 
1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության գծով`  

1) երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության կազմակեր-

պումը լրիվ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է` տեղամասային մանկաբույժների կողմից 

մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման և առողջության հսկողությունն ու բժշկական 

օգնության իրականացումը, այդ թվում` 

ա. առողջ երեխայի հսկողությունը` աճի և զարգացման գնահատմամբ,               

բ. հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները` ներառյալ պատվաստում-

ների իրականացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և հիվանդ երեխայի 

բժշկական օգնությունը, 

գ. ծնողների հետ տարվող առողջապահական կրթման և քարոզչական 

աշխատանքների իրականացումը` երեխայի խնամքի, սնուցման և հիվանդությունների 

կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով. 

2) երեխաների նեղ մասնագիտական բժշկական օգնության իրականացումը և 

լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը. 

3) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, ըստ անհրաժեշտության, երեխաների 

անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովումը. 
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4) բուժքույրերի կողմից մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովումը` տարածքային սպասարկման 

պոլիկլինիկայի ղեկավարության և պատասխանատվության ներքո. 

5) 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի ծրագրի իրականացումը և 

ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը` համաձայն Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգի և ծավալների.  

6) 15 տարեկան աղջիկների վերարտադրողական առողջության հետազոտումը, ըստ 

անհրաժեշտության՝ բժշկական օգնության կազմակերպումը.   

7) 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի 

պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը և լրիվ ծավալով բժշկական օգնության 

կազմակերպումը.       

8) դիսպանսերային հսկողության և բուժման իրականացումը` պոլիկլինիկաների 

համապատասխան մասնագիտական կաբինետների և մասնագիտացված բժշկական 

հիվանդանոցների, կենտրոնների, միավորումների, դիսպանսերային ստորաբաժանում-

ների կողմից.    

9) արտահիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժական 

ծառայությունների մատուցումը համապատասխան պայմաններ ունեցող 

վերականգնողական կենտրոնում (ստորաբաժանումներում): 

2. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով` 

1)  երեխաների  հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացումը` անկախ  

հիվանդության ախտորոշումից. 

2) սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակություն ունեցող առանձին 

հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ 

նորագոյացություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուս, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ, 

ինֆեկցիոն հիվանդություններ և այլն) տառապող երեխաների հիվանդանոցային 

բժշկական օգնության ապահովումը` սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող 

հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակային ծրագրին համապատասխան. 

3) մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ապահովումը 

հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում՝ լրիվ ծավալով. 

4)  երեխաների արտագնա հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ծառայությունների կազմակերպումը: 

3. Վերականգնողական բուժման գծով` 

Մինչև 18 տարեկան երեխաների վերականգնողական բուժման ապահովումը 

համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում` Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծավալներով: 

Այս ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է ուղղվի ունեցած 

հաջողությունների պահպանմանը և հետագա ներդրումների ու զարգացումների 

ապահովմանը` որպես երեխաների առողջության բարելավման գրավական:   

2018 թվականին շարունակվել են իրականացվել երեխաների մահացության, 

հիվանդացության և հաշմանդամության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ, որոնք 

թույլ են տալիս դեռ վաղ հասակից ձեռնարկել միջոցառումներ երեխաների բուժման 

ուղղությամբ և կանխարգելել դրանցով պայմանավորված հաշմանդամությունը:   

2018 թվականի ընթացքում շարունակաբար իրականացվել են ծրագրեր` 

երեխաների ստոմատոլոգիական խնդիրների առաջնային կանխարգելման, աղջիկների 

վերարտադրողական առողջության գնահատման ու բուժման ուղղությամբ: Քրոնիկ 

հիվանդ և հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժման շրջանակներում 

հաշմանդամ երեխաները շարունակում են ստանալ վերականգնողական բուժում` 
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«Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում: 

2017 թվականին, աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված 

երեխաների համար, Արցախի Հանրապետությունում ստեղծվել է ցերեկային 

վերականգնողական կենտրոն, որի նպատակն է բարելավել աուտիզմով և մանկական 

ուղեղային կաթվածով ախտորոշված երեխաների կյանքի որակը: 

4. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման գծով` 

Իմունականխարգելման պետական ծրագիրը կարևորագույն դեր է խաղում 

կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը վերահսկելու 

գործում:  

2018 թվականին բոլոր պատվաստումների ընդգրկվածությունը կազմում է 95 տոկոս, 

ինչը համապատասխանում է իմունիզացիայի պետական ծրագրում սահմանված 

ցուցանիշներին: 2011-2016 թվականներին իմունականխարգելման պետական ծրագրի 

շրջանակներում ներդրվել են նոր պատվաստումներ՝ ռոտավիրուսային և պնևմոկոկային 

վարակների կանխարգելման նպատակով: 2018 թվականին շարունակվել է երկվալենտ 

պոլիոմիելիտի բերանային և ինակտիվացված պոլիոմիելիտի ներարկման 

պատվաստանյութերի ներդրումը: Պատվաստումների պետական օրացույցի համաձայն 15-

16 տարեկան արական սեռի նախազորակոչիկների շրջանում իրականացվում են 

տուլարեմիայի, հեպատիտ Ա-ի, մենինգակոկային, պնևմոկոկային, փայտացման, 

կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ: Ի շնորհիվ 

իրականացված իմունականխարգելման աշխատանքների Արցախի Հանրապետությունում 

չեն արձանագրվել կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ: 

2016-2020 թվականներին իմունականխարգելման ծրագրի շրջանակներում 

կներդրվեն մենինգակոկային և մարդու պապիլոմայի վիրուսի դեմ պատվաստանյութեր: 

5. Մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները և նպատակները` 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն 

իրականացնում է վիճակագրական տվյալների մոնիթորինգ` տվյալների հավաքագրում և 

վերլուծություն ամենօրյա ռեժիմով և ամփոփումներ` շաբաթական և ամսական 

կտրվածքով: Մասնավորապես, բժշկական հաստատությունների մակարդակով հսկվել են 

այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ծնունդների և կեսարյան հատումների թիվը, 

ծնունդների բաշխվածությունն ըստ կանանց բնակության և ծննդաբերության վայրի և այլն: 

Ծննդօգնության հետ կապված պետության հոգածության և անվճար 

ծառայությունների մասին իրենց իրավունքների վերաբերյալ բնակչության իրազեկության 

բարձրացման արդյունքում էականորեն փոխվել է երիտասարդ ընտանիքների 

վերարտադրողական վարքագիծը: Եթե նախկինում երիտասարդները հետաձգում էին 

ցանկալի երեխայի, երբեմն նույնիսկ առաջնեկի ծնունդը` պատճառաբանելով ծննդատան 

հետ կապված ծախսերը, ապա ներկայումս այդ հանգամանքը խոչընդոտ չէ հերթական 

երեխայի ծնունդի համար: Սա հատկապես կարևորվում է սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համատեքստում, որոնք գիտակցում են, որ պետությունը հոգում է իրենց 

երեխաների ծննդյան հետ կապված ծախսերը և, որ այդ ծառայություններն իսկապես 

անվճար են: Այս ամենի շնորհիվ Արցախի Հանրապետությունում զգալի բարձրացել է 

նախածննդյան հսկողության վերցրված հղիների և ծնելիության ցուցանիշների աճի 

միտումը: 

2013 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության 

աջակցում» ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել անպտուղ 

զույգերի մոտ հիվանդությունները, կազմակերպել  բուժումը և նպաստում է բնակչության 

ծնելիության խթանմանը: 
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Հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական 

նախապատրաստման ռազմավարության իրականացումը ներառված է պետության կողմից 

երաշխավորված արտահիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 

չափորոշիչում, որի շրջանակներում իրականացվում է հղիների ուսուցում և 

նախապատրաստում ծննդաբերությանը: Այդ ռազմավարության շրջանակներում 

վերապատրաստվել է հղիներին ծառայություն մատուցող բուժանձնակազմը: 

Հիմնականում այդ աշխատանքները կատարվում են կանանց կոնսուլտացիաներում, 

որտեղ գործում են «Ընտանիքի պլանավորման կաբինետ» և «Ծննդաբերությանը 

նախապատրաստող դպրոց»: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրական մահացության դեպքերին 

և կատարվում են համապատասխան միջոցառումներ` մայրական մահացությունը 

բացառելու նպատակով: 

Մոր և մանկան առողջության ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է 

ուղղված լինի ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա զարգացումների ու 

լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը` որպես մայրերի և երեխաների առողջության 

բարելավման, հիվանդացության և մահացության իջեցման գրավական: 

Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ հարցերի լուծումները քայլ առ քայլ կտրվեն 2019 

թվականի ընթացքում և կլինեն շարունակական: 

Երեխայի իրավունքների հիմնական բաղկացուցիչներից է կրթությունը: 

Արցախի Հանրապետությունում կրթությունը հանդիսանում է պետական 

քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկը: Կրթության ոլորտում 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ իր 

հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան, որակյալ կրթության ստացման 

ապահովումն է՝ հասարակության և Արցախի Հանրապետության տնտեսության արդի 

կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարելավել նախադպրոցական կրթական 

ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների 

ընդգրկման ավելացմանը, ընդլայնել դպրոցահասակ երեխաների՝ ներառյալ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, որակյալ հիմնական 

կրթություն ստանալու հնարավորությունները՝ ստեղծելով ներառական կրթության 

հնարավորություններ հանրակրթական դպրոցներում, նպաստել սովորողների 

հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարմանը, գեղագիտական, 

ֆիզիկական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը: 

Ծրագրի խնդիրներն են՝ ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել այդ ծառայությունների 

մատչելիությունը՝ հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, 

ապահովել արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) 

մասնակցությունը միջազգային օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ 

միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ շնորհալի երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման համար, ընդլայնել ներառական 

կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, բարելավել ներառական կրթության որակը: 

Արցախի Հանրապետությունում գործում է կրթական կայուն համակարգ՝ սկսած 

նախադպրոցական օղակից մինչև բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն: Յուրաքանչյուր աստիճանում իրականացվում է պետական 

քաղաքականություն, որն ուղղված է մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ 

աստիճանի կրթական համակարգ ունենալուն: 
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Ձեռնարկվում են քայլեր կրթության նոր պահանջներին համապատասխան 

դասավանդման գործընթացի բարելավման, ուսման որակի և արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման, մեթոդական 

վարպետության ապահովման ուղղությամբ: Ուսումնական գործընթացում լայն տեղ է 

տրվում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներին: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են 

համակարգիչներով, իսկ խոշոր դպրոցներում կան նաև համակարգչային կաբինետներ, 

իրականացվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրեր: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների գծով աշակերտները մասնակցում են մի շարք  ծրագրերի՝ «Դիջիթեք», 

«Էկոտուր» մրցույթ ստուգատեսների: 

Թվով 13 դպրոցներում ստեղծված են «Արմաթ» ինժեներային լաբորոտորիաներ, 

որոնց շնորհիվ երեխաները տիրապետում են ռոբոտաշինության հիմունքներին և նրանց 

մոտ արմատավորվում է ճարտարագիտական մտածելակերպը: 

2015 թվականի սեպտեմբերից Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է «Թումո» 

ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են Արցախի 18 

բնակավայրերից 12-18 տարեկան մոտ 1 300 երեխա: Այն իրենից ներկայացնում է նոր 

արտադասարանական ուսումնական միջավայր, որտեղ երեխաներն ուսումնասիրում և 

իրենց ստեղծագործական առաջին քայլերն են անում նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում:  

2014 թվականի սեպտեմբերից գործում է «dasaran.am» ծրագիրը, որի նպատակը 

աշակերտների առաջադիմության, նրանց հաճախելիության, ուսուցիչների և ծնողների 

կապի, ինչպես նաև դպրոցի կառավարման ավելի արդյունավետ ձևի կիրառումն է: Քայլեր 

են արվում ինտերնետ հասանելիության ընդլայնման միջոցով ընդգրկել ավելի մեծ թվով 

դպրոցներ:  

2018 թվականի փետրվարի 24-ից մարտի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում անց է 

կացվել Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 2017-2018 ուսումնական տարվա 

առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի ժամանակացույցին 

համապատասխան, Ստեփանակերտի Ա. Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոցում՝ 16 

առարկաներից, յուրաքանչյուր առարկայի հատկացնելով առանձին օր: Հանրապետական 

փուլին մասնակցել է 416 դպրոցական, որոնցից մրցանակային տեղեր գրաված 77 

լավագույն աշակերտներ մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում 

կազմակերպված եզրափակիչ փուլին: 29 աշակերտներ գրավել են մրցանակային տեղեր՝ 

այդ թվում մրցանակային առաջին տեղ՝ 12 մասնակից, մրցանակային երկրորդ տեղ՝ ութ 

մասնակից, մրցանակային երրորդ տեղ՝ ինը մասնակից, իսկ 18 աշակերտ արժանացել են 

գովասանագրերի: 

Վեց տարի անընդմեջ կազմակերպվում են առարկայական օլիմպիադաներ 

նախնական զինվորական պատրաստությունից, որտեղ հաղթող ճանաչված աշակերտների 

թիմը վեց տարի հաղթող է ճանաչվում նաև Հայաստանի Հանրապետության 

դպրոցականների օլիմպիադայում: 

Հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների ուղղություններից է նաև 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

մանկավարժահոգեբանական գնահատումը և դրա արդյունքներով ներառական կրթության 

և տնային ուսուցման կազմակերպումը: 2013 թվականից այդ գործառույթն իրականացնում 

է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության 

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կրթական կարիքի գնահատման բաժինը (ներկայումս՝ մանկավարժահոգեբանական 

գնահատման բաժին): Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարության ռազմավարությունն այս բնագավառում ուղղված է հանրակրթական 



127 

 

ուսումնական հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի 

բարելավմանը, ինչպես նաև մանկավարժների վերապատրաստմանը: 

Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում առաջնահերթ խնդիր է դարձել 

նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը, որի իրականացմանը մեծապես նպաստում է 

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական 

քաղաքականությունը, ինչպես նաև Հայ Օգնության Միությունը և Ամերիկայի Հայ 

Ավետարանչական ընկերակցությունը: 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է 55 մանկապարտեզ, որից 41-ը՝ 

պետական, չորս մանկապարտեզ գործում է Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության,    

ութը՝ Հայ Օգնության Միության հովանու ներքո և երկու մանկական կենտրոն: Ընդհանուր 

առմամբ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված է 4 100 

երեխա:  

Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաներին՝ 

հինգից մինչև վեց տարեկաններին, տարրական կրթությանն արդյունավետ նախապատ-

րաստելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար մեկնարկային 

պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար: Ներկա դրությամբ 

հանրակրթական դպրոցներին կից գործում է 65 նախադպրոցական խումբ՝ 1 371 երեխայի 

ընդգրկմամբ: 

Արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում 2018  

թվականին ընդգրկվել են տարաբնույթ միջոցառումներ՝ գրական երաժշտական մրցույթ, 

ստեղծագործող աշակերտների միջև մրցույթ: Կազմակերպվել ու անց է կացվել Արցախի 

Հանրապետության դպրոցականների միջև ինտելեկտուալ խաղի հանրապետական փուլը:  

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ 

Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցների նախադպրոցական խմբերի և 

մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել ու անց է կացվել 

տոնական համերգ:  Արցախի Հանրապետության պատանի նկարիչները մասնակցել են 

Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված մանկապատանեկան նկարչական 

մրցույթներին և զբաղեցրել մրցանակային տեղեր:  

Հունաստանի Հայ դատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ և Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համագործակցությամբ Արցախի 

Հանրապետության 23 դպրոցական իրենց հանգիստն անց է կացրել Աթենք քաղաքում:  

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից կազմակերպված ամառային բակային 

ճամբարներում (Ստեփանակերտի Ա. Ղուլյանի անվան N 2 և Հ. Բալասանյանի անվան N 5 

դպրոցներում) ընդգրկվել է 400 երեխա: Հայաստանի Հանրապետության «Երկրապահ 

կամավորական միություն» հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված 

Սևանի լճի ափին գտնվող «Ծովինար» ճամբարում հանգստացել են    12-16 տարեկան 180 

երեխա: Սոցիալական տարբեր խմբերում ընդգրկված, բազմազավակ ընտանիքների, 

արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների և հաշմանդամների 10-13 

տարեկան ավելի քան 200 երեխա հանգստացել են Ծաղկաձորի և Հանքավանի 

ճամբարներում, բարձր առաջադիմությամբ սովորող 80 դպրոցական ընդգրկվել է 

Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում կազմակերպված ճամբարում: 

Ստեփանակերտի Ավ. Իսահակյանի անվան N 10 դպրոցում հանգստացել է 300 երեխա:  

Ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և անց են կացվել արիության 

դասեր՝ նվիրված զինված ուժերի կազմավորման, մայիսյան եռատոնին, Արցախի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անկախության, Գիտելիքի ու 

դպրության օրերին և հուշ-ցերեկույթներ՝ նվիրված Արցախի հերոսների, գոյամարտի 

նվիրյալների և տվյալ ուսումնական հաստատության զոհված շրջանավարտների ծննդյան 

օրերին: 
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Կազմակերպվել են ճանաչողական այցով էքսկուրսիաներ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, փառքի 

թանգարաններ և հիշարժան վայրեր՝ նպատակ ունենալով  նախազորակոչային տարիքի 

դպրոցականներին կողմնորոշել ռազմական մասնագիտությունների ընտրության գործում, 

իսկ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 9-րդ դասարանների աշակերտների 

ընդգրկմամբ այցելություններ Շուշիի «Եզնիկ Մոզյան» արհեստագործական ուսումնարան, 

Շուշիի հումանիտար քոլեջ և Ք.Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան: 

Նախազորակոչային տարիքի պատանիների համար կազմակերպվել է «Ասպետ» 

ռազմամարզական ճամբար՝ չորս հերթափոխով, որտեղ իրենց հանգիստն են անցկացրել 

11-րդ դասարանի թվով 460 տղա:  

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրով 

նախատեսվել են երկու մարզական և չորս ռազմամարզական միջոցառումներ, որոնցից 

անց են կացվել մեկ մարզական և երեք ռազմամարզական միջոցառումներ: 

Նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների համար անց են կացվել 

«Ռազմականացված հնգամարտ», «Արծվիկ» ռազմամարզական խաղեր և հրաձգություն 

ԱԿ-74 ինքնաձիգից: 2019 թվականին դպրոցականների համար նախատեսված է չորս 

ռազմամարզական միջոցառում:  

Հանրակրթական դպրոցների 8-11-րդ դասարաններում իրականացվել է «Առողջ 

ապրելակերպ» դասընթացի ուսուցում, ինչի արդյունքում սովորողները ձեռք են բերել 

առողջ ապրելակերպի գիտելիքներ ու կյանքի հմտություններ:  

Արցախի Հանրապետության երկու թիմ 2018 թվականին առաջին անգամ մաս-

նակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված «Կորյուն» մարզառազ-

մական խաղերի եզրափակիչ փուլին և գրավել մրցանակային երկրորդ և չորրորդ տեղերը: 

Սպորտի ոլորտում նույնպես իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ: 

2018 թվականին 947 երեխայի մասնակցությամբ անց է կացվել 12 մարզական 

միջոցառում,  որից պատանիների և աղջիկների տարիքային շախմատի Արցախի 

Հանրապետության անհատական առաջնությունն անց է կացվել սույն թվականի 

փետրվարի 20-25-ը շախմատի հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցում` 

77 մարզիկների մասնակցությամբ:  

2018 թվականի փետրվարի 6-8-ը 111 ըմբիշների մասնակցությամբ Մարտակերտ 

քաղաքի մարզահամալիրում անց է կացվել պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի 

Արցախի Հանրապետության առաջնություն:  

2018 թվականի մայիսի 4-ին անց է կացվել «Լավագույն մարզական 

նախադպրոցական հաստատություն» հանրապետական մրցույթը, որին մասնակցել է   72 

երեխա: Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում Արցախի 

Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև  անց է կացվել 

վոլեյբոլ և բասկետբոլ մարզաձևերից սպարտակիադա: Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև 

Ստեփանակերտի Խ. Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում անց է 

կացվել «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառումը՝ 130 աշակերտի մասնակցությամբ:  

Ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական զանգվածային միջոցառումներին 

մասնակցել է 143 մարզիկ: Մրցանակային տեղեր գրաված բոլոր մարզիկները 

պարգևատրվել են գավաթով, պատվոգրով և դրամական պարգևով: 

Նշված բոլոր ուղղություններով աշխատանքները կշարունակվեն նաև 2019 

թվականին: 
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Մշակույթի ոլորտում՝ երեխայի իրավունքների բաղկացուցիչ մաս է կազմում նրա 

գեղագիտական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական 

դաստիարակությունը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների ճանաչումը: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն  են՝ 
1. երեխաների մշակութային մասնագիտական ուսուցմանը և գեղագիտական 

դաստիարակությանը պետական աջակցության ցուցաբերումը. 

2. երեխաների բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և մշակութային կյանքի 

կազմակերպումը. 

3. երեխաների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և խթանումը. 

4. արվեստի և մշակույթի ոլորտներում բազմակողմանի և մասնագիտական 

գիտելիքների ուսուցանումը. 

5. արվեստի բնագավառում ստեղծագործող շնորհալի երեխաների ներգրավումը. 

6. երեխաների աշխարհայացքի զարգացմանը, հայրենասիրական դաստիարակու-

թյանը, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը և սոցիալապես անապահով խավի երեխա-

ներին ազգային արվեստին ու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցման նպաս-

տումը.  

7. երիտասարդ սերնդի արվեստների և արհեստների ուսուցման ապահովումը:  

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. գեղարվեստական կրթության մատչելիության ապահովումը. 

2. գեղարվեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության 

ապահովումը` ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացմամբ.  

3. ազգային և համաշխարհային  մշակութային արժեքներին, ժողովրդական արվես-

տի լավագույն նմուշներին, դասական և ժամանակակից արվեստին հաղորդակցումը. 

4. շնորհալի երեխաների ու երիտասարդների բացահայտումը, նրանց կրթության և 

ստեղծագործական ունակությունների զարգացման ու ինքնադրսևորման համար պայման-

ների ապահովումը` մրցույթների, փառատոների, ցուցահանդեսների, համերգների, 

վարպետության դասերի և այլ միջոցառումների կազմակերպմամբ: 

Ակնկալվող արդյունքը 

1. Հրավիրված մասնագետների կողմից մեթոդական աշխատանքների 

կազմակերպումը նպաստում է գեղարվեստական կրթական հաստատություններում 

ուսուցման որակի բարձրացմանը, կրթական նոր մեթոդների ներդրմանը, փորձի 

փոխանակմանը, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, վարպետության 

դասերի միջոցով ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը. 

2. «Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացման միջոցառումներ» ծրագիրը միտված է առավել 

նպատակային իրականացնել շնորհալի երեխաների և պատանիների ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացմանն ու խթանմանը նպատակաուղղված ծրագրերը. 

3. «Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման 

ամրապնդման, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական, առողջ ապրելակերպի 

դաստիարակություն» ծրագիրը կիրականացվի իրազեկման և քարոզչական 

միջոցառումների, հանդիպումների, սեմինար-խորհրդակցությունների և այլ միջոցներով: 

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրով 

նախատեսված միջոցառումները նպաստել են Արցախի շնորհալի երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց աշխարհայացքի, 

գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և 

մշակութային կյանքի կազմակերպմանը:  
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1. Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացում:  

Շնորհաշատ երեխաների  ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

նպատակով տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված 

մասնագետների կողմից տարբեր մասնագիտությունների գծով կազմակերպվել են 

վարպետաց դասեր Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական, 

Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջների, Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու 

արվեստի դպրոցների աշակերտների համար (դաշնամուր, ջութակ, երգեցողություն, 

երաժշտության տեսություն, պարարվեստ, կերպարվեստ, փողային գործիքներ, 

ժողովրդական գործիքներ՝ դուդուկ, շվի, քանոն): 

Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների կողմից  Շուշիի 

«Նարեկացի» արվեստի միությունում և Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում 

կազմակերպվել են ազգագրական պարերի դասընթացներ,  Ստեփանակերտի Սայաթ-

Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի և Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու 

արվեստի դպրոցների «Ժողովրդական գործիքներ» (դուդուկ և քամանչայի) բաժնի 

սովորողների հետ անց են կացվել լրացուցիչ պարապմունքներ ու վարպետաց դասեր: 

Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու արվեստի դպրոցների աշակերտների 

համար, Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտների 

համար կազմակերպվել են ջութակի վարպետաց դասեր: 

2. Պատանի ստեղծագործողների համար հանրապետական մրցույթների, 

փառատոների կազմակերպում և մասնակցության ապահովում: 

2018 թվականի ապրիլի 5-7-ը Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում 

կայացած երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ» միջազգային 10-րդ մրցույթ-

փառատոնին ապահովվել է Արցախի շնորհաշատ 33 երեխաների մասնակցությունը, 

որտեղ «Կամերային անսամբլ» անվանակարգում «Գրան Պրի» մրցանակի է արժանացել  

Արցախի Հանրապետությունից ներկայացված դաշնամուրային դուետը, տարբեր 

անվանակարգերով առաջին տեղ է զբաղեցրել ութ մասնակից, երկրորդ տեղ՝ 15 մասնակից, 

երրորդ տեղ՝ վեց մասնակից: 

2018 թվականի հունիսի 9-ին  «Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն»-ում 

կազմակերպվել է ազգային նվագարանների հանրապետական երկրորդ մրցույթը, որի  

նպատակն էր ժողովրդական երաժշտարվեստի բնագավառում բացահայտել շնորհաշատ 

պատանի երաժիշտ-կատարողներին, աջակցել նրանց մասնագիտական զարգացմանը: 

Մրցույթը կազմակերպվել է մեկ փուլով՝ Արցախի Հանրապետության երաժշտական և 

արվեստի դպրոցների «Ազգային նվագարաններ» բաժնի շնորհալի աշակերտների և 

խմբերի միջև, ովքեր հանդես եկան երկու ստեղծագործությամբ՝ մասնակիցների կամ 

խմբերի ղեկավարների ընտրությամբ: Անհատ կատարողներից հինգ մասնակից զբաղեցրել 

է մրցանակային առաջին, հինգը՝ երկրորդ, հինգը՝ երրորդ տեղեր: Խմբային կատարումների 

արդյունքներով երկու խումբ զբաղեցրել է երկրորդ, երկու խումբ՝ երրորդ տեղերը: 

Մրցույթում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած անհատ կատարողները մասնակցել են 2018 

թվականի հունիսի 18-ին Երևան քաղաքում կայացած ազգային նվագարանների և 

ժողովրդական երգի անհատ կատարողների հանրապետական 5-րդ մրցույթին:  

Հունիսի 18-ին և 19-ին Երևան քաղաքում կայացել է Հայաստանի երաժշտական 

ընկերության հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված ազգային նվագարանների և 

ժողովրդական երգի անհատ կատարողների հանրապետական 5-րդ մրցույթը, որի  կրտսեր 

տարիքային խմբում Արցախից մասնակցել է հինգ հոգի, ավագ տարիքային խմբում՝ յոթ 

հոգի: Մրցույթի արդյունքներով ավագ տարիքային խմբում «Ժողովրդական երգ» 

անվանակարգում մեկ մասնակից արժանացել է առաջին պատվավոր մրցանակի: 
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«Ժողգործիքներ, դուդուկ» և «Ժողգործիքներ, թառ» անվանակարգերում երկու մասնակից 

զբաղեցրել է երրորդ հորիզոնականը:  

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարությունը 2018 թվականի հուլիսի 31-ից օգոստոսի 2-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղի տուրիստական  ճամբարի  

տարածքում  կազմակերպել  է  «Ընտանեկան  ճամբար-2018» ծրագիրը, որի հիմնական 

նպատակն էր ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության և  մշակութային, ընտանեկան ավանդական արժեքների 

քարոզչությունը, առողջ ապրելակերպի խթանումը: Միջոցառմանը մասնակցել է մինչև 16 

տարեկան 70 երեխա: 

Քաշաթաղի հարավային թևի համայնքների բարձր դասարանների թվով 30 

աշակերտների և երիտասարդների, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

բանակի զորամասերից մեկի զինծառայողների մասնակցությամբ 2018 թվականի հուլիսի 7-

8-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախի Հանրապետության Քարվաճառի շրջանի 

Դադիվանք համայնքում «Ճանաչենք մեր երկիրը» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել 

է ճանաչողական ճամբար: Նույն ծրագրի շրջանակներում  Արցախի Հանրապետության 

Մարտունի քաղաքի արվեստի դպրոցի տաղանդավոր աշակերտների համար 

կազմակերպվել է ճանաչողական էքսկուրսիա դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

Տաթևի վանական համալիր:  

2018 թվականի օգոստոսի 19-28-ը «Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի 

հետ համագործակցություն» ծրագրի շրջանակներում ապահովվել է Արցախի երեք 

դպրոցականների մասնակցությունը Աղվերանում կայացած «Summer Business School 2018» 

ծրագրին:  

«Առողջ ապրելակերպ» ծրագրի շրջանակներում «Թումո» ստեղծարար տեխնոլո-

գիաների կենտրոնի սաների համար կազմակերպվել են կոմիկսների ստեղծման 

դասընթացներ:  

2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի 

Կովսական համայնքում երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է մշակութաժա-

մանցային միջոցառում:  

Տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններում, 14 

համայնքների դպրոցներում, «Հոգևոր անվտանգության միջոցառումներ» ծրագրի շրջա-

նակներում կազմակերպվել է «Հոգևոր անվտանգություն» թեմայով դասախոսություններ, 

զրույցներ:  

«Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիր.  
Ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն է երեխաներին ծանոթացնել գրչության 

արվեստին, մեր ծաղկողների և գրիչների կյանքին: 

Նշված ծրագրի շրջանակներում ծնվել է «Նաղաշ» գիրք-ալբոմը, որը հայկական 

ձեռագրային մանրանկարչության և զարդանկարչության համակցում է՝ ուղեկցված հայ 

վարպետների հայտնի ձեռագրերով, վանքերին կից դպրոցների մասին 

տեղեկություններով, գտնված մատյանների մասին պատմող ավանդազրույցներով: Գիրք-

ալբոմի մի հատվածում տեղ է գտել «Ներկիր ինքդ» էջը:  

Նախատեսվում է նաև ստեղծել մանուկների ձեռքերով պատրաստված փոքրիկ 

ավետարաններ, որոնցում տեղ կգտնեն մանրանկարներ և արտանկարներ, փայտից ու 

ստվարաթղթից պատրաստված էջանշաններ, որտեղ կօգտագործվեն թռչնատառեր, 

կենդանական, երկրաչափական և բուսական նախշեր:  

«Մշակութային խաչմերուկ» մրցույթ-փառատոն. 
Մրցույթ-փառատոնի նպատակն է Արցախի Հանրապետության շրջաններում 

մշակութային կյանքի աշխուժացումը, հասարակության լայն շրջանների ներգրավումը 
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մշակութակրթական հաստատությունների և գեղարվեստական ինքնագործ խմբերի 

ստեղծագործական աշխատանքներում, ինչպես նաև Արցախում ազգային ավանդույթների, 

սովորույթների և լեզվական առանձնահատկությունների պահպանումն ու տարածումը, 

մատաղ սերնդի շրջանում ազգային գաղափարախոսության քարոզչությունը, Արցախի ոչ 

նյութական մշակութային ժառանգության և մշակութային ներուժի պահպանումը, նոր 

տաղանդների հայտնաբերումը և նրանց հետագա ստեղծագործական աճի ապահովումը: 

Բրուտագործության դասընթաց. 
Բրուտագործության դասընթացի նպատակն է բրուտագործության 

վերարտադրությունն ու զարգացումը, որի արդյունքում կունենանք հստակ ծրագրով 

աշխատող բրուտագործական ցանց: Այս ճանապարհով առավել արդյունավետ կլինի 

սերունդներին փոխանցել խոր արմատներ ունեցող մշակույթը, որն էլ իր հերթին կնպաստի 

տուրիզմի զարգացմանը: 

Ռազմավարություն 
1. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներին պետական աջակցության ցուցաբերման 

շարունակականության ապահովում: 

2. Արվեստի տարբեր ոլորտներում նպատակային ծրագրերի իրականացում: 

3. Միջազգային մրցույթներին, փառատոներին, ցուցահանդեսներին մասնակցու-

թյան նպատակով պատանի շնորհալի ստեղծագործողներին պետական աջակցության 

ցուցաբերման շարունակականության ապահովում: 

4. Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ինտեգրման միջոցառումների 

իրականացում: 

Անչափահասների արդարադատության ոլորտում  
1. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները 
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաների համար արդարադատության իրականացումը:  
Ծրագրի խնդիրներն են՝ օրենքի հետ առնչվող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ընթացակարգերի բարելավումը, օրենսդրության փորձաքննությունը՝ 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության և արդարադատության մատչելիության 

տեսանկյունից, անչափահասների արդարադատության ոլորտում համալիր ծրագրերի 

իրականացումը:   

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրի 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակիցների կողմից Արցախի Հանրապետության մի շարք հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում անց են կացվել հանդիպումներ նվիրված Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված երեխայի իրավունքներին 

վերաբերող նոր իրավակարգավորումներին և դրանցից բխող «Երեխայի իրավունքների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում նախանշված փոփոխություններին: 

 

IV. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

2019 թվականի ընթացքում իրականացվելու են երեխայի իրավունքների 

պաշտպանությանը, նրա կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: Երեխայի 

իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները 

բխում են երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` նրա խնամքի, բուժման 

և դաստիարակության համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման, ֆիզիկական և 
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մտավոր բնականոն զարգացման, հոգեբանական վերականգնման և արդյունավետ 

սոցիալականացման նպատակով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 49-Ն որոշման 
 

Ց Ա Ն Կ  

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

1.  

Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման ենթակա 

երեխաների, երեխաներ որդեգրել ցանկացող 

անձանց կենտրոնացված հաշվառման իրականացում  

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

2.  

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված 

հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, սոցիալա-

կան հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

3.  

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան 

տրամադրելու կենտրոնացված հաշվառման 

իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, սոցիա-

լական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարու-

թյուն,  Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազ-

մեր (Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

4.  

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես 

նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

տեղավորում գիշերօթիկ հաստատություններում և 

նրանց խնամքի նկատմամբ հսկողության 

իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

5.  

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություններում խնամվող 7-12 և 13-18 տարե-

կան երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար 

անհրաժեշտ գումարով ապահովում, իսկ շրջանա-

վարտներին` միանվագ գումարի տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

6.  

Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության N 1 և N 2 գիշերօթիկ հաստատու-

թյուններ» պետական ոչ առևտրային 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 
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կազմակերպություններին 

7.  
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված պետական նպաստների տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, սոցիալա-

կան հարցերի և վերաբնակեցման  նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

8.  

Արցախի Հանրապետությունում իրականացվող 

ծնելիության և բազմազավակության խթանման 

միջոցառումներով սահմանված երեխայի ծննդյան 

կապակցությամբ միանվագ նպաստի տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

9.  

Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության օրվա 

կապակցությամբ, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) 

զինծառայողների նպաստառու երեխաներին 

միանվագ դրամական օգնության տրամադրում` 

յուրաքանչյուր երեխային  30 000 ՀՀ դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Սեպտեմբեր 

ամիս 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

10.  

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից 

նպաստների տրամադրում Հայաստանի և Արցախի 

զոհված ու 1-ին խմբի հաշմանդամ ազատամար-

տիկների երեխաներին` 2 000 ՀՀ դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, սոցիա-

լական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարու-

թյուն,  «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ 

Տարվա 

ընթացքում 

«Հայաստան» 

համահայկական 

հիմնադրամի 

միջոցներ 

11.  

Հաշմանդամ երեխաներին Հայաստանի 

Հանրապետություն առողջարանային բուժման  

և հանգստյան տների ուղեգրերի տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, սոցիա-

լական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարարու-

թյուն  Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)                                      

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

12.  

Հաշմանդամ երեխաներին Հայաստանի Հանրա-

պետության սահմաններից դուրս առողջարանային 

բուժման ուղեգրերի տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

13.  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 

նախատեսված երեխայի իրավունքներին վերաբերող 

նոր իրավակարգավորումներին և դրանցից բխող 

«Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում և  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան 

օրենսգրքում կատարված փոփոխություններին 

նվիրված հանդիպումների անցկացում  Արցախի 

Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 
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14.  

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման 

ծառայություններ. երեխաներին անվճար և արտոնյալ 

պայմաններով դեղորայքի տրամադրում,   

լաբորատոր-գործիքային հետազոտություն երեխա-

ներին (դպրոցներում, մանկապարտեզներում և 

ստեղծագործական կենտրոններում)   

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

15.  
Կանանց առողջության պահպանման և ծնելիության 

խթանման ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

16.  

Մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային 

բժշկական օգնության ծառայություններ. ընդհանուր 

մանկաբուժական, նորածինների ինտենսիվ 

թերապիա 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

17.  

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ. 

նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն 

երեխաներին 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

18.  

Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բժշկական օգնու-

թյան ծառայություններ. մանկաբարձա-գինեկոլո-

գիական հսկողություն, լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտություն  

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

19.  

Պարաբժշկական ծառայություններ. ստոմատոլո-

գիական բժշկական օգնության ծառայություն, 6-12 

տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենա, 

«Արևիկ» մանկական բուժմիավորում» ՓԲԸ դեռա-

հասների կաբինետ, զորակոչի և  նախազորակոչի 

լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

20.  

Հիվանդանոցային ծառայություններ. բժշկական, մոր 

և մանկան կենտրոնների ծառայություններ 

(ստացիոնար), մանկաբարձա-գինեկոլոգիական 

բժշկական օգնության ծառայություններ (մանկա-

բարձական, ծննդալուծում կեսարյան հատումով, 

հղիության ախտաբանություն) 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

21.  
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների 

անցկացման ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 
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22.  
Հաշմանդամ երեխաների առողջության 

վերականգնման ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության  

պետական բյուջե 

23.  

Աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով 

տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի 

կենտրոն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության  

պետական բյուջե 

24.  

Արցախի Հանրապետությունում երեխայի 

աշխատանքի իրավունքի ապահովում, երեխայի 

աշխատանքի և տնտեսական շահագործման 

կանխարգելում և վերացում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,                                        

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

25.  

«Անչափահասները գիշերային բնակավայրերում» 

օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման անցկացում՝ 

ուշադրության կենտրոնում պահելով ինտերնետ 

ակումբները, խաղասրահները, ժամանցի վայրերը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն, 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

26.  

Ծնողազուրկ և թափառաշրջիկ երեխաների 

հայտնաբերում և ներգրավում մշակութային, 

սպորտային և դաստիարակչական ծրագրերում  

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,   

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն, Արցախի 

Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն                                                                             

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

27.  

18 տարին չլրացած անձանց կողմից ծխախոտ, ալկոհո-

լային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, 

սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականու-

թյուն և տեսաերիզներ վաճառելու, ինչպես նաև նրանց 

վաճառքի մեջ ներգրավելու դեպքերի հայտնաբերում և 

կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում  

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,                                                                                                              

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

28.  

Դպրոցներում «Ծնողական ժամ անչափահասների 

գործերով տեսուչի մասնակցությամբ» դասաժամերի 

կազմակերպում և անցկացում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,  

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 
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29.  

Վեներական հիվանդությունների առաջացումը 

կանխելու և սեռական դաստիարակության 

յուրահատկությունների վերաբերյալ պատկերավոր 

տեղեկատվություն տրամադրելու համար, 

համապատասխան գրականության օգտագործմամբ և 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության մասնագետների ընգրկմամբ Արցախի 

Հանրապետության միջնակարգ և մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններում պրոֆիլակտիկ 

դասախոսությունների կազմակերպում և իրականացում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն, 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

 

30.  

Սոցիալապես ավելի խոցելի խավի և անբարեհաջող 

ընտանիքներում ապրող երեխաների վերլուծության 

ենթարկում և հաշվառում՝ համապատասխան 

ծրագրերի մշակում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան), 

Հասարակական կազմակերպություններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

31.  

Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներով 

դատապարտված անչափահասներին աջակցում, 

հնարավորինս  աշխատանքի տեղավորում և 

ներգրավում հանրօգուտ աշխատանքներին  

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,    

 Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

32.  «Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

33.  Բրուտագործության դասընթացներ 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

34.  

Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

35.  Մշակութային մրցույթ-փառատոներ  Արցախում  

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

36.  
Արցախի Հանրապետության շրջաններում մշակույթի 

զարգացման ծրագրեր 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

37.  
«Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային 

կողմնորոշման ամրապնդման, երիտասարդության 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 
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ռազմահայրենասիրական, հոգևոր, առողջ 

ապրելակերպի դաստիարակություն» ծրագիր 

նախարարություն պետական բյուջե 

38.  
«Սահմանափակ կարողություններով երիտասարդ-

ներին հասարակությանն ինտեգրում» ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Հուլիս-

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

39.  
Հոգևոր անվտանգության ապահովման 

միջոցառումների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

40.  «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն, Արցախի Հանրապետու-

թյան շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

41.  «Հունաստան» առողջարարական ճամբար  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության  

և սպորտի նախարարություն,   

 Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

42.  

Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետության 

ամառային ճամբարում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի   նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

43.  

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակեր-

պում Ստեփանակերտ քաղաքի  Հ. Բալասանյանի 

անվան N 5 և  Ավ. Իսահակյանի անվան N 10 

դպրոցներում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

44.  

Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող 

գյուղական համայնքի ճամբարում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի   նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

45.  
Պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի 

Արցախի Հանրապետության առաջնություն  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

46.  
Պատանիների և աղջիկների միջև տարիքային շախ-

մատի Արցախի Հանրապետության առաջնություն 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 
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47.  
«Հուսո գավաթ» հանրապետական ֆուտբոլի 

փառատոն 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության 

և սպորտի նախարարություն 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

48.  
Առարկայական օլիմպիադա, «Կենգուրու», «Մեղու», 

«Ռուսական արջուկ» խաղ-մրցույթներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության,  

գիտության և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

49.  

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

մրցանակի համար «Լավագույն նախադպրոցական 

հիմնարկ» մրցույթի անցկացում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

50.  

Արցախի Հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների 

սպարտակիադա (վոլեյբոլ, բասկետբոլ, սեղանի 

թենիս, հնգամարտ)  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

51.  
«Արծվիկ» ռազմամարզական խաղերի շրջանային 

(քաղաքային) մրցույթների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

52.  Ռազմամարզական միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն, 

 Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

53.  «Վերջին զանգի» միջոցառումների կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Մայիս 

ամիս 

Արցախի Հանրա-

պետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

համայնքային բյուջե 

54.  
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված միջոցառումների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     

Հունիս 

ամիս 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

համայնքային բյուջե 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

8 փետրվարի 2019թ.                                                                N 50-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը հաստատելու մասին» N 84 որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 

10-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին ենթակետ. 

«10.1) պետական ֆինանսական աջակցությամբ ծրագրերի 

իրականացում.»: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի հունիսի 8-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական 

կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների, 

բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի 

տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրելու մասին» N 353-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.  

1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 1-2-րդ ենթակետերում, որոշմամբ 

հաստատված N 1 հավելվածի վերնագրում, 1-3-րդ կետերում, 4-րդ կետի 1-ին, 

4-րդ ենթակետերում, 10-11-րդ, 14-15-րդ կետերում, 22-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում, 27-րդ կետի 4-րդ, 9-րդ ենթակետերում, որոշմամբ հաստատված 

N 2 հավելվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի՝  

ա. 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «սույն կարգով սահմանված ձևով 

անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն իրագործող լիազոր 

մարմին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն» բառերով, 

բ. 16-րդ կետում «ղեկավարի» բառից առաջ լրացնել «աշխատակազմի» 

բառը, իսկ «Լիազոր մարմնի» բառերը փոխարինել «Պետական ֆինանսական 

աջակցություն ապահովող մարմնի աշխատակազմի» բառերով,  

գ. 30-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

դ. 32-րդ կետում «վերահսկողության մեխանիզմները սահմանում է» 

բառերը փոխարինել «վերահսկողությունն իրականացնում է» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի փետրվարի 15-ի «Արցախի Հանրապետության զինվորական 
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հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն 

գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական 

աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման` 

ա. 2-րդ կետում «Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությանը» բառերով, 

բ. 4-րդ կետում «2018» թիվը փոխարինել «2019» թվով. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝ 

ա. 3-րդ կետի 9-րդ ենթակետում «Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմ-

նադրամ (այսուհետ՝ հիմնադրամ)» բառերը փոխարինել «նախարարություն» 

բառով, 

բ. 15-րդ, 20-21-րդ կետերում «հիմնադրամ» բառը և դրա հոլովաձևերը 

փոխարինել «նախարարություն» բառով և դրա հոլովաձևերով, 

գ. 16-րդ, 22-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

դ. 17-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«17. Նախարարությունը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա՝ 

1) 12-ը նախորդ ամսվա հաստատված ցուցակները ներկայացնում է 

ընկերություն.  

2) 13-ը սույն կարգի 15-րդ կետում նշված ցուցակների հիման վրա 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում 

հայտ:», 

ե. 18-րդ կետում «Հիմնադրամը» բառը փոխարինել «Նախարարությունը» 

բառով: 

4. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 

մեկամսյա ժամկետում. 

1) սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի հունիսի 8-ի N 353-Ն որոշմամբ 

հաստատված N 1 հավելվածի 24-րդ կետով նախատեսված անհատույց 

պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին պայմանագրի 

և դրա անբաժանելի մասը կազմող ծավալաթերթ-նախահաշվի ձևերը. 

2) ապահովել՝ 

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ 

կետով նախատեսված ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի 

կնքումը, 

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշման 2-րդ կետով նախատեսված 

պահանջի կատարումը՝ 2019 թվականի մարտ ամսվա պետական 

ֆինանսական աջակցությունը փաստացի տրամադրելուց հետո: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 

թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                 Քրեական  գործ ԸԻԴ/0064/01/18 

Քրեական գործ ԸԻԴ/0064/01/18  

Նախագահող դատավոր` Կ.Սաղյան 

Դատավորներ՝                    Հ.Գրիգորյան 

   Ն.Գրիգորյան    

                                        

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                          16-ին հունվարի 2019թ. 

   

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան) 

վճռաբեկության  կարգով. 

նախագահությամբ` դատավոր՝     Գ.Գրիգորյանի 

    մասնակցությամբ` դատավորներ՝     Հ.Խաչատրյանի 

                              Ա.Աբրահամյանի 

                                                              Ի.Կարապետյանի  

                                                              Կ.Ղարայանի 

                                                                               

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով Նվեր Սուրենի 

Բաղրյանի վերաբերյալ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

ԱՀ Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշման դեմ ԱՀ 

գլխավոր դատախազ Ա. Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը, 
 

ՊԱՐԶԵՑ 
 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

Սույն՝ թիվ 122005/18 քրեական գործը, հարուցվել է 2018 թվականի 

հունիսի 26-ին ԱՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի 

պետ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Ա.Բարսեղյանի 

կողմից՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

հանցագործության հատկանիշներով: 

2018 թվականի հունիսի 26-ի որոշմամբ թիվ 122005/18 քրեական գործը 

վարույթ է ընդունվել ԱՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական 

բաժնի ՀԿԳ ավագ քննիչ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական 

Գ.Ամիրյանի /այսուհետ, նաև՝ Նախաքննության մարմին/ կողմից:  

Նախաքննության մարմնի` որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին 2018 

թվականի հուլիսի 12-ի որոշմամբ, Նվեր Սուրենի Բաղրյանին մեղադրանք է 

առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և նույն 

օրվա մեկ այլ որոշմամբ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել՝ 

ստորագրություն չհեռանալու մասին: 

Նախաքննության մարմնի 2018 թվականի հուլիսի 13-ի որոշմամբ 

Սվետլանա Սարգսի Պետրոսյանը ճանաչվել է տուժող Նորայր Սլավիկի 

Պետրոսյանի իրավահաջորդ: 

Մեղադրական եզրակացությունը կազմվել է 2018 թվականի հուլիսի 20-

ին, որը նույն թվականի հուլիսի 23-ին հաստատվել է հսկող դատախազի 

կողմից: 

2018 թվականի հուլիսի 24-ին քրեական գործը մուտք է գործել ԱՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ` նաև 
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Առաջին ատյանի դատարան/, ստացել ԸԻԴ/0064/01/18  հերթական համարը և 

նույն թվականի նույն օրն ընդունվել վարույթ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 06-ի որոշմամբ 

քրեական գործը նշանակվել է դատաքննության: 

Առաջին ատյանի դատարանը 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի՝ 

արագացված դատաքննության արդյունքում կայացրել է դատավճիռ, որի 

համաձայն. «Նվեր Սուրենի Բաղրյանին մեղավոր  ճանաչել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության 

կատարման մեջ և նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ՝ ազատազրկում 1 /մեկ/ 

տարի ժամկետով՝ զրկելով որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու՝ 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ նշանակված 

պատիժը՝ ազատազրկումը, պայմանականորեն չկիրառել, սահմանելով 

փորձաշրջան 1 /մեկ/ տարի ժամկետով: 

Փորձաշրջանի ընթացքում Նվեր Սուրենի Բաղրյանի վրա դնել մշտական 

բնակության վայրը չփոխելու պարտականություն: 

 Նվեր Սուրենի Բաղրյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ 

ստորագրություն չհեռանալու մասին, թողնել  անփոփոխ՝ մինչև դատավճիռն 

ի կատար ածելու կապակցությամբ նրան հաշվառման վերցնելը: 

Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո իրեղեն ապացույց 

ճանաչված «Օպել Վեկտրա» մակնիշի 35 CC 049 պետհամարանիշի 

ավտոմեքենան վերադարձնել Նվեր Սուրենի Բաղրյանին, իսկ ավտոմեքենայի 

սրահից մառլյայի վրա վերցված արյան հետքերը, ավտոմեքենայի սրահի 

տանիքից և առաջնային աջ ուղևորի դիմապակուց վերցված մազի կտորները և 

Ն.Ս.Պետրոսյանի դիակից համեմատական հետազոտման համար վերցված 

մազի նմուշները, ոչնչացնել:»: 

Նշված դատավճռի դեմ 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-ին վերաքննիչ 

բողոք է ներկայացրել դատախազ Դ.Գաբրիելյանը: 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ` 

Վերաքննիչ դատարան/ 2018 թվականի հոկտեմբերի 05-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատաքննության: 

Վերաքննիչ դատարանը 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի 

օգոստոսի 31-ի դատավճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

Վերոնշյալ որոշման դեմ ԱՀ գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանը 2018 

թվականի նոյեմբերի 22-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Գերագույն 

դատարան՝ խնդրելով բեկանել ԸԻԴ/0064/01/18 քրեական գործով ԱՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի 

օգոստոսի 31-ի դատավճիռը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 

կիրառմամբ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը՝ ազատազրկումը 

պայմանականորեն չկիրառելու, 1 /մեկ/ տարի ժամկետով փորձաշրջան 

սահմանելու մասով, և այն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշումը բեկանել և 

փոփոխել՝ վերացնելով ամբաստանյալ Նվեր Սուրենի Բաղրյանի նկատմամբ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառումը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար  նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 
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Ն. Բաղրյանը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

դատապարտվել է այն բանի համար, որ նա, հանդիսանալով ԱՀ 

ոստիկանության ՊՊՎ պահպանության գումարտակի բանկային համակարգի 

օբյեկտների պահպանության 3-րդ վաշտի 2-րդ դասակի 3-րդ ջոկի ոստիկան, 

կոչումով ոստիկանության սերժանտ, 2018թ. հունիսի 13-ին, գտնվելով 0.38 մգ/լ 

ալկոհոլային հարբածության վիճակում, ժամը 00:05-ի սահմաններում 

վարելով իրեն պատկանող «Օպել Վեկտրա» մակնիշի 35GG049 համարանիշի 

ավտոմեքենան, Մարտունի-Ննգի-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 1-ին 

կիլոմետրի հատվածում թույլ է տվել ճանապարհային երթևեկության 

կանոնների 66-րդ կետի և «Ճանապարհային անվտանգության ապահովման 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջներին հակասող 

գործողություններ, այն է՝ մեքենան վարելով ոչ սթափ վիճակում, չի ընտրել 

այնպիսի արագություն, որը հնարավորություն կտար նրան կանոնների 

պահանջներին համապատասխան ապահովելու տրանսպորտային միջոցի 

լիարժեք կառավարումը և դուրս գալով ճանապարհահատվածի երթևեկելի 

մասից, ինքն իրեն զրկելով այն կանխելու տեխնիկական հնարավորությունից 

և ստեղծելով վթարային իրավիճակ, աջ կողային մասով բախվել է ճամփեզրին 

առկա մետաղյա էլեկտրասյանը, այնուհետև՝ մոտ 30 մետր տարածություն 

անցնելով, առաջնային մասով բախվելով հողաթմբին, կանգ է առել: Դրա 

հետևանքով նրա առաջնային աջ նստատեղի ուղևոր, ԱՀ ոստիկանության 

ՊՊՎ պահպանության գումարտակի բանկային համակարգի օբյեկտների 

պահպանության 3-րդ վաշտի 2-րդ դասակի 3-րդ ջոկի ոստիկան, 

ոստիկանության ենթասպա Նորայր Սլավիկի Պետրոսյանը, ստանալով 

կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր մարմնական վնասվածքներ՝ գանգի հիմքի 

ոսկրերի բաց կոտրվածքի, պարանոցային 2-3 ողերի փակ կոտրվածքի, աջ 

նախաբազկի ոսկրերի, աջ ազդոսկրերի, վերին երրորդի և ստորին երրորդի 

աջ սրունքոսկրերի կոտրվածքների ձևով, տեղում մահացել է: 

Վարորդի սթափության վիճակի զննության 13.06.2018թ. ժամը 01:00 թիվ 

105 արձանագրության համաձայն՝ Ն. Բաղրյանի արտաշնչած օդի մեջ 

հայտնաբերվել է 0,38 մլգ ալկոհոլ /հ1, գ.թ.54/: 

Գործում գտնվող ծառայության և բնակության վայրերից  ներկայացված  

բնութագրերի համաձայն՝ Ն.Բաղրյանը բնութագրվում է միայն դրական 

հատկանիշներով /հ1, գ.թ. 36-37/: 

Առաջին ատյանի դատարանի դատաքննության և Վերաքննիչ 

դատարանում բողոքի քննության ընթացքում տուժողի իրավահաջորդ 

Ս.Պետրոսյանը խնդրել է մեղմ վերաբերվել ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի 

նկատմամբ և նշել, որ նրանից որևէ պահանջ չունի: Գերագույն դատարանում 

վճռաբեկ բողոքի քննությանը տուժողի իրավահաջորդը չի ներկայացել: 

Վերաքննիչ դատարանն Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը թողնելով  

օրինական ուժի մեջ, իր որոշումը պատճառաբանել է հետևյալ կերպ. «... իրենց 

համակցության մեջ գնահատելով ամբաստանյալի անձը բնութագրող 

տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանք-

ները, պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանքը, 

Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ արդարադատության 

և պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքի պահպանման 

տեսանկյունից ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու թույլատրելիության վերաբերյալ Դատարանի 

հետևությունը հիմնավոր է, այսինքն, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ 

ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու միջոցով սույն գործով հնարավոր է 

հասնել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածով նախատեսված պատժի 

նպատակներին: 
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Վերը շարադրվածը վկայում է, որ Դատարանի կողմից դատական ակտ 

կայացնելիս նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտում 

թույլ չի տրվել, այլ կերպ, դատավճիռն օրինական և հիմնավորված է, ուստի 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 412-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետի հիման վրա վերաքննիչ բողոքը պետք է մերժել` դատական ակտը 

թողնելով օրինական ուժի մեջ»: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Ըստ բողոքի հեղինակի՝ Վերաքննիչ դատարանը վիճարկվող որոշումը 

կայացրել է ԼՂՀ քրեադատավարական և նյութական օրենքների խախտմամբ, 

մասնավորապես, խախտել է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 47-րդ 

հոդվածների պահանջները, որի արդյունքում կիրառել է նույն օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածը:  

Նման դիրքորոշումը բողոքաբերը հիմնավորում է նշված նորմերի 

օրենսդրական ձևակերպումների շարադրմամբ և նշում, որ Առաջին ատյանի 

դատարանի դատավճռի և Վերաքննիչ դատարանի որոշման 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դատարանների կողմից՝ առանց 

պատիժը փաստացի կրելու ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի ուղղվելու 

հնարավորության վերաբերյալ հետևությունը հիմնվել է միայն հանցավորի 

անձը բնութագրող տվյալների, ամբաստանյալի ընտանիքի կյանքի 

պայմանների վրա նշանակված պատժի ունեցած ազդեցության, թվարկված 

պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքների վրա, 

կարևորելով հանցանքն կատարելուց հետո հանցավորի դրսևորած 

վարքագիծը, սակայն բազմակողմանի, պատշաճ և ամբողջական իրավական 

գնահատման չեն ենթարկվել կատարված հանցագործության 

հանգամանքները, պահպանվող հասարակական հարաբերությունների 

բնույթը և հանցագործությամբ պատճառված վնասը՝ մարդու մահը, 

ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող 

հանգամանքը՝ հանցանքն ալկոհոլի ազդեցության տակ կատարելը: 

Կախված օրենքով պահպանվող հարաբերության իրավական արժեքից, 

դրան պատճառված վնասը պայմանավորում է տվյալ հանցագործության 

հանրային վտանգավորության, հետևաբար, պատժելիության աստիճանը: Այս 

դեպքում պաշտպանվող հարաբերությունը նաև մարդու կյանքն է, որը 

հիմնարար սոցիալական արժեք է և օժտված է քրեաիրավական 

պաշտպանության բարձր աստիճանով, ինչն էլ նվազեցնում է ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառելիության հնարավորությունը: 

Առաջին ատյանի դատարանը, նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու նպատակահարմարության հարցը քննարկելիս, անտեսել է 

գործում առկա ամբաստանյալի պատիժը և պատասխանատվությունը 

ծանրացնող հանգամանքը՝ հանցանքն ալկոհոլի ազդեցության տակ 

կատարելը, այնինչ, հանցագործության, այնպես էլ հանցավորի անձի 

հանրային վտանգավորության բարձր աստիճանի մասին ակնհայտորեն 

վկայում է պատիժը և պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանքի 

առկայությունը, ինչը պետք է համաչափ գնահատականի արժանանար 

դատարանների կողմից և հաշվի առնվեր նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս: 

Վերաքննիչ դատարանը դատավճիռն օրինական և հիմնավորված 

գտնելով, արձանագրել է. «..Առաջին ատյանի դատարանը, ուսումնասիրելով 

ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող հանգամանքները և նրա պատասխանատվությունը և պատիժը 
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ծանրացնող հանգամանքը՝ հանցանքն ալկոհոլի ազդեցության տակ 

կատարելը, ինչպես նաև անձը բնութագրող տվյալները, եկել է ճիշտ 

եզրահանգման և ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ նշանակել ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասի սանկցիայով սահմանված 

մինիմալ պատիժ՝ ազատազրկում 1 /մեկ/ տարի ժամկետով՝ 1 /մեկ/ տարի 

ժամկետով զրկելով որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու՝ տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու իրավունքից:»: 

Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն հանգամանքը, որ դատավճռում 

բացակայում է Առաջին ատյանի դատարանի պատճառաբանությունն այն 

մասին, թե ամբաստանյալի հետ տուժողի մտերիմ հարաբերություններում 

գտնվելը և դեպքն իրենց գործընկերոջ ծննդյան տոնակատարության 

ավարտից հետո մեքենայով շրջելու ժամանակ տեղի ունենալը, այն էլ 

ոստիկանության ծառայող հանդիսացող անձի կողմից ալկոհոլային խմիչք 

օգտագործած վիճակում, ինչպես են դատարանին հանգեցրել այն 

հետևության, որ ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի ուղղվելը հնարավոր է առանց 

պատիժ կրելու:  

Առաջին ատյանի և Վերաքննիչ դատարանների կողմից հաշվի առնված 

ամբաստանյալի անձը բնութագրող և նրա պատիժն ու 

պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանքները բավարար չեն 

եզրահանգելու, որ ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի ուղղվելը հնարավոր է առանց 

իրական պատիժ կրելու և չեն վկայում այն հասարակական 

վտանգավորության բացակայության մասին, որը բնորոշ է Ն.Բաղրյանի 

կատարած հանցագործությանը: Դրանք չեն նվազեցնում ամբաստանյալի 

կատարած արարքի՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանը և 

Ն.Բաղրյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու օբյեկտիվ հիմք չեն:  

Վերը շարադրվածը հիմք է տալիս նշելու, որ դատարանների կողմից 

ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը անհամատեղելի է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 

պահանջների հետ, չի ծառայում ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 2-

րդ մասում սահմանված պատժի նպատակներին, չի կարող նպաստել դրանց 

իրականացմանը, այսինքն՝ չի համապատասխանում խախտված 

հասարակական հարաբերությունների բնույթին ու կարևորությանը, 

անդառնալի կորստին՝ մարդու մահվանը, ալկոհոլի ազդեցության տակ 

հանցանքը կատարելու հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը, 

ուստի անհրաժեշտ և բավարար չէ Ն.Բաղրյանին ուղղելու և նոր 

հանցագործությունները կանխելու համար: 

ԱՀ Գերագույն դատարանը, իրացնելով օրենքի միատեսակ կիրառության 

ապահովման իր սահմանադրական գործառույթը, որոշման կայացման 

միջոցով կապահովի միատեսակ դատական պրակտիկա՝ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի 

նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին /ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 69-րդ հոդված/ հետևության հիմնավորվածության և 

պատճառաբանված լինելու հարցի կապակցությամբ: 

Այսպիսով՝  ԱՀ վերաքննիչ դատարանի կողմից առերևույթ թույլ են տրվել 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 415-րդ և 416-րդ հոդվածներով 

նախատեսված դատական սխալներ՝ նյութական և դատավարական 

իրավունքի խախտումներ, որոնք ազդել են պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու մասով գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա, ինչը Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը ամբողջությամբ բեկանելու հիմք է: Բողոքարկվող 

դատական ակտի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր՝ 

վճռաբեկ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ, և Գերագույն 
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դատարանի որոշումը էական նշանակություն կունենա օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար: 

 Նշված պատճառաբանությամբ բողոքաբերը խնդրել է բեկանել 

վիճարկվող որոշումը՝ վերացնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառումը: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահան-

գումները. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական 

ակտը  վճռաբեկության կարգով վերանայման ենթարկելը բխում է օրենքի 

միատեսակ  կիրառության ապահովման  գործառույթից և գտնում, որ սույն 

գործով արտահայտած իրավական դիրքորոշումները կարևոր նշանակություն 

ունեն նմանատիպ գործերով  դատական պրակտիկա ձևավորելու համար: 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն 

դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ այն իրավական 

խնդրին, թե սույն գործով դատարանների կողմից հիմնավորված և 

պատճառաբանված են արդյո՞ք ամբաստանյալ Ն.Բաղրյանի նկատմամբ 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն կիրառելը թույլատրելու համարելու 

վերաբերյալ հետևությունները, թե՝ ոչ: 

Նկատի ունենալով, որ Առաջին ատյանի դատարանի  դատավճիռը 

կայացվել է արագացված դատական քննության կարգի կիրառմամբ, 

Գերագույն դատարանը չի անդրադառնում քննարկվող  գործի փաստական 

հանգամանքներին: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Եթե դատա-

րանը, կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում 

պահելու ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ 

դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող 

է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին: 

2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առնում 

հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և 

պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները (…)»: 

Փաստորեն պատիժը կարող է պայմանականորեն չկիրառվել, եթե առկա 

է դատարանի համոզվածությունը, վստահությունն առանց ռեալ /իրական/ 

պատիժ նշանակելու ամբաստանյալի ուղղվելու հնարավորության մասին: 

Դատարանը նման հետևության հանգում է միայն օբյեկտիվ գոյություն ունեցող 

տվյալների վերլուծության հիման վրա, որոնք բնութագրում են արարքը, 

հանցավորի անձը և վկայում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

հիմքերի առկայության մասին: 

Գերագույն դատարանն ընդգծում է, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ 

հոդվածով նախատեսված գործերով դատարանները հատուկ ուշադրություն 

պետք է դարձնեն տրանսպորտային միջոցը վարողի կողմից թույլ տրված 

ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման բնույթին, որի 

արդյունքում տեղի է ունեցել հանցագործությունը: Նշված հանգամանքի 

կարևորումը պայմանավորված է նրանով, որ Վարչական իրավախախտում-

ների վերաբերյալ ԼՂՀ օրենսգրքի 10-րդ գլխով նախատեսված 

ճանապարհային երթևեկության կանոնների առավել կոպիտ խախտումները՝ 

լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը, 

սահմանված արագությունը գերազանցելը, տրանսպորտային միջոցը ոչ սթափ 

վիճակում վարելը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված 

անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը և այլն վտանգ են 

առաջացնում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների համար և 

առավել հավանական դարձնում հանրության համար վտանգավոր 
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հետևանքների առաջացման հնարավորությունը: Բացի այդ, Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ տրանսպորտային միջոցը վարողի կողմից թույլ 

տրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման բնույթը 

կարևոր նշանակություն ունի նաև հանցավորի անձնավորության և 

հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանի 

մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու համար:  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածով նախատեսված 

հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով տրանսպորտային միջոցի 

վարորդի կողմից թույլ տրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների 

խախտման բնույթը ճիշտ գնահատելու համար պետք է առանձնակի 

ուշադրություն դարձվի կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքի և դրա 

հանրորեն վտանգավոր հետևանքների նկատմամբ հանցավորի դրսևորած 

հոգեբանական վերաբերմունքին: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ 

հոդվածով նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով 

ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման բնույթը ճիշտ 

գնահատելու և որպես արդյունք հանցավորի նկատմամբ քրեաիրավական 

ներգործության համաչափ միջոց կիրառելու համար դատարանները հատուկ 

ուշադրություն պետք է դարձնեն այն հանգամանքին, թե տրանսպորտային 

միջոցի վարորդը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումն 

արդյոք գիտակցաբար է թույլ տվել: Բացի այդ, դատարանները պետք է 

գնահատեն, թե տվյալ խախտման արդյունքում, ինչպես ընդհանուր առմամբ, 

այնպես էլ կոնկրետ իրադրությունում որքանով էր հավանական 

ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների կյանքին կամ առողջությանը 

վնաս պատճառելու հնարավորությունը և որքանով էր ակնհայտ 

տրանսպորտային միջոցը վարողի համար իր կողմից թույլ տրված խախտման 

և հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջացման միջև պատճառական 

կապի զարգացման հավանականությունը: Այլ խոսքով՝ համապատասխան 

գնահատականի պետք է արժանացվի կատարված հանրորեն վտանգավոր 

արարքի և դրա հետևանքների նկատմամբ հանցավորի դրսևորած 

հոգեբանական վերաբերմունքը:  

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ ճանապարհատրանսպորտային 

հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով հանցավորի անձնավորության 

և հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանի 

մասին ճիշտ պատկերացում կազմել և որպես հետևանք՝ քրեաիրավական 

ներգործության համաչափ միջոց կիրառել հնարավոր չէ՝ առանց բացահայ-

տելու թույլ տրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման 

բնույթը և կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքի, դրա հետևանքների 

նկատմամբ հանցավորի դրսևորած հոգեբանական վերաբերմունքը: Բացի այդ, 

պատժի նպատակների իրագործման տեսանկյունից Գերագույն դատարանը 

հատկապես կարևորում է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածով 

նախատեսված հանցագործության կատարման հիմքում ընկած ճանապարհա-

տրանսպորտային կանոնների խախտման բնույթը:  

Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ 

ամբաստանյալ Բաղրյանն իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը կատարել է  

ալկոհոլ օգտագործած՝ ոչ սթափ վիճակում: 

  Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Ն.Բաղրյանի կողմից 

ավտոմեքենան ոչ սթափ վիճակում վարելը հանդիսացել է նրա կողմից 

ճանապարհատրանսպորտային պատահար կատարելու պայման, որն էլ 

մեծացնում է արարքի հանրային վտանգավորությունը: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալ դատողությունները, Գերագույն դատարանը 

գտնում է, որ դատարանների կողմից  հաշվի առնված՝ Ն.Բաղրյանի  անձը 
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բնութագրող և նրա պատիժն ու պատասխանատվությունը  մեղմացնող 

հանգամանքները չեն վկայում այն հասարակական վտանգավորության 

բացակայության մասին, որը բնորոշ է Ն.Բաղրյանի կողմից կատարած  

արարքին, քանի որ այն կատարվել է ոչ սթափ վիճակում: Դրանք չեն 

նվազեցնում ամբաստանյալի կատարած արարքի հանրության համար 

վտանգավորության աստիճանը և Բաղրյանի նկատմամբ նշանակված 

պատիժը  պայմանականորեն չկիրառելու օբյեկտիվ հիմք չեն:  

Հետևաբար, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Բաղրյանի նկատմամբ 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերաբերյալ որոշում 

կայացնելիս դատարաններն անհիմն են կիրառել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածը: Այսինքն, կիրառվել է այն նյութական նորմը, որը կիրառման 

ենթակա չէր, որի արդյունքում թույլ է տրվել նույն օրենսգրքով սահմանված 

օրինականության /5-րդ հոդված/, արդարության /10-րդ հոդված/, 

պատասխանատվության անհատականացման և պատիժ նշանակելու 

ընդհանուր սկզբունքների խախտում: Այսպիսով, դատարանները, ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառման հիման վրա Բաղրյանի 

նկատմամբ նշանակված ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելով, սխալ են կիրառել քրեական օրենքը, որն էլ առաջացրել է ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդվածի պահանջներին 

չհամապատասխանող չպատճառաբանված և չհիմնավորված դատական 

ակտերի կայացմանը, ինչը ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 413-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ քրեադատավարական օրենքի էական խախտում է: 

Վերը նշված նյութական և դատավարական իրավանորմերի 

խախտումները, որոնք ազդել են պատժի կրման անհրաժեշտության  մասով 

գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա, ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 413-րդ, 415-րդ, 416-րդ և 424-րդ հոդվածների հիման վրա 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք են: 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը  գտնում է, որ պետք է 

ղեկավարվել ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 4-րդ կետով, որի համաձայն՝ գործն ըստ էության  լուծող դատական 

ակտերի վերանայման  արդյունքում Գերագույն դատարանը մասնակիորեն 

կամ ամբողջությամբ բեկանում և փոփոխում է համապատասխան ստորադաս 

դատարանի ակտը, եթե համապատասխան  ստորադաս դատարանի կողմից 

հաստատված  փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս 

կայացնելու նման ակտ, և եթե դա բխում է արդարադատության 

արդյունավետության շահերից: 

Անդրադառնալով ամբաստանյալի նկատմամբ ընտրված՝ ստորագրու-

թյուն չհեռանալու մասին խափանման միջոցի հարցին, Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ այն պետք է թողնել անփոփոխ, մինչև նրան 

փաստացի արգելանքի վերցնելը և այդ  պահից էլ հաշվել Ն.Բաղրյանի 

նկատմամբ մեկ տարի ազատազրկում պատժի կրման սկիզբը:   

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական դատավարության  

օրենսգրքի 436-րդ, 438-440-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը   
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. ԱՀ  գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել: 

Նվեր Սուրենի Բաղրյանի վերաբերյալ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված քրեական գործով ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի 

դատավճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

2018թ. հոկտեմբերի 31-ի որոշումը մասնակիորեն՝ պատիժը պայմանականո-
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րեն չկիրառելու մասով՝ բեկանել: Որոշումը մնացած մասով թողնել 

անփոփոխ: 

2. Նվեր Սուրենի Բաղրյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ 

ստորագրություն չհեռանալու մասին, թողնել անփոփոխ, մինչև նրան 

փաստացի կալանքի վերցնելու պահը:  

3. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝   ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1791/02/17 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1791/02/17  

Նախագահող դատավոր`    Ն.Գրիգորյան 

 Դատավորներ`                      Հ.Գրիգորյան  

                                      Կ.Սաղյան 

                 

   Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                17-ին հունվարի 2019թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով. 

 

                                  նախագահությամբ`      Ն.Նարիմանյանի, 

         մասնակցությամբ`դատավորներ՝         Հ.Աբրահամյանի, 

                                                                Գ.Գրիգորյանի, 

                                                           Հ.Խաչատրյանի,                                                                                          

                                                                 Կ.Ղարայանի, 

                                                                                

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Դիանա 

Վլադիմիրի Սարգսյանի ընդդեմ Լավրենտ Վլադիմիրի Սարգսյանի և Լիլիթ 

Կամոյի Ղուլյանի՝ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության 

իրավունքը ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/1791/02/17 քաղաքացիա-

կան գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 

թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշման դեմ պատասխանող Լ.Ղուլյանի և նրա 

ներկայացուցիչ Ա.Ապրեսյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,     
 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.  

2017 թվականի հունիսի 02-ին Դիանա Վլադիմիրի Սարգսյանն 

(այսուհետ, նաև` Հայցվոր) ընդդեմ Լավրենտ Վլադիմիրի Սարգսյանի և Լիլիթ 

Կամոյի Ղուլյանի հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին 

ատյանի դատարան)` սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի հունիսի 05-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի հունիսի 26-ի որոշմամբ 

գործը նշանակվել է դատաքննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ի վճռով 

հայցը բավարարվել է: 

Նշված վճռի դեմ 2018 թվականի սեպտեմբերի 05-ին վերաքննիչ բողոք է 

ներկայացրել պատասխանող Լ.Ղուլյանը, միաժամանակ, խնդրելով հարգելի 

ճանաչել և վերականգնել վերաքննիչ բողոք բերելու համար բաց թողնված 

ժամկետը: 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝ 

Վերաքննիչ դատարան) 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի որոշմամբ 

միջնորդությունը բավարարվել է, վերաքննիչ բողոքն ընդունվել վարույթ և 

նշանակվել դատական քննության: 
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Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 20-ի վճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ 2018 թվականի նոյեմբերի 12-ին պատասխանող 

Լ.Ղուլյանն ու նրա ներկայացուցիչ Ա.Ապրեսյանը ներկայացրել են վճռաբեկ 

բողոք՝ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելու և Լ.Ղուլյանի 

մասով հայցը մերժելու կամ՝ այդ մասով գործն Առաջին ատյանի դատարան՝ 

նոր քննության ուղարկելու խնդրանքով: 

Վճռաբեկ բողոքին կից բողոքաբերները ներկայացրել են նաև 20.000 

(քսան հազար) ՀՀ դրամ պետական տուրք վճարելը հավաստող 

անդորրագիրը: 

Գերագույն դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:  

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:  

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել նյութական և դատավարական 

իրավունքի նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես, խախտվել են ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ, 23-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-

րդ, 49-րդ, 62-րդ, 74-76-րդ, 108-110-րդ, 112-րդ, 122-րդ և ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 173-րդ, 188-րդ, 281-րդ հոդվածների պահանջները: 

Բողոք բերած անձինք նշված պնդումը պատճառաբանել են հետևյալ 

փաստարկներով. 

Առաջին ատյանի դատարանը, վեճը լուծելով հայցապահանջը չստացած 

և գործի քննության վայրի ու ժամանակի մասին պատշաճ չծանուցված 

պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանի բացակայությամբ, կոպիտ կերպով խախտել է 

դատավարության կողմերից մեկի՝ պատասխանողի դատավարական 

իրավունքները, արդյունքում խախտվել են նաև ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածների, այդ թվում նաև 

դատավարական հիմնարար սկզբունքների պահանջները: Այսպես, Հայցվորը 

հայցադիմումում վկայակոչելով, որ պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանը Ստեփա-

նակերտ քաղաքի Ալ. Հեքիմյան փողոցի թիվ 3 շենքի թիվ 3 բնակարանում չի 

բնակվում, հայցադիմումի մեջ որպես Լիլիթ Ղուլյանի բնակության հասցե նշել 

է նրա հաշվառման վայրի հասցեն: Իսկ դատարանն էլ, չնայած հայցադի-

մումից հստակ երևում էր, որ պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանը հայցադիմումի 

մեջ նշված հասցեում փաստացի չի բնակվում, համոզված լինելով, որ այդ 

հասցեով ուղարկվող փոստային առաքումները նա չի կարող ստանալ, 

պատշաճ միջոցներ չի ձեռնարկել պատասխանողի իրական բնակության 

վայրը ճշտելու ուղղությամբ, և հայցադիմումի օրինակը, այն վարույթ ընդու-

նելու և քաղաքացիական գործ հարուցելու մասին դատարանի 05.06.2017թ. 

որոշումները, հայցադիմումին պատասխան ներկայացնելու անհրաժեշտու-

թյան մասին նախազգուշացման թերթիկը և գործը դատական քննության 

նշանակելու մասին ծանուցագրերը պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանի անվամբ 

ուղարկվել են Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ. Հեքիմյան փողոցի թիվ 3 շենքի 

թիվ 3 բնակարանի հասցեով, որտեղ բնակվում է Հայցվորը: 

Արդյունքում, պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանը չի ստացել նաև 

դատաքննության վայրի և ժամանակի մասին ծանուցումները, այսինքն՝ 

պատշաճ կարգով չի ծանուցվել դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին 

ու զրկվել է դատական նիստերին մասնակցելու իրավունքից: 
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Ըստ բողոքաբերների՝ քաղաքացիական գործի նյութերով միանշանակ 

հիմնավորվում է, որ Հայցվորի և պատասխանողների սեփականության 

իրավունքը Ստեփանակերտ  քաղաքի Ալ. Հեքիմյան փողոցի թիվ 3 շենքի թիվ 3 

բնակարանի նկատմամբ գրանցվել է 23.11.2009 թվականին, Ստեփանակերտի 

քաղաքապետի 19.10.2009թ. թիվ 1425 որոշման հիման վրա, և բնակարանում՝ 

Հայցվորի հետ միասին, 2009 թվականի ապրիլի 01-ից հաշվառված է նաև 

պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանը: Այսինքն մինչև 2009 թվականը, վիճելի 

բնակարանը հանդիսացել է պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարան, և 

Հայցվորը չէր կարող 2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ի՝ վճռի հրապարակման 

օրվա դրությամբ, որպես սեփական գույք, տասը տարվա ընթացքում 

բարեխղճորեն, բացահայտ և անընդմեջ տիրապետել մի բնակարան, որը 

սեփականաշնորհվել է 19.10.2009թ: 

Բացի այդ, պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանը 2009թ. ապրիլի 01-ին 

հաշվառվելով վիճելի բնակարանում կատարել է ակտիվ գործողություններ, 

այն է՝ համաձայնություն է տվել այն սեփականաշնորհելու համար, պահանջել 

և ձեռք է բերել սեփականության իրավունքի վկայական, այսինքն՝ 

արտահայտել է վիճելի բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունք 

ձեռք բերելու իր կամքը, ինչը վկայում է, որ Հայցվորը, կամ նրա մայրը, կամ էլ 

նրանք միասին, չէին կարող 10 տարի անընդմեջ տիրապետել և օգտագործել 

վիճելի բնակարանի Լիլիթ Ղուլյանի բաժնեմասը: 

Այսինքն, ըստ բողոքաբերների՝ Առաջին ատյանի դատարանի դատական 

ակտը հիմնված է անորոշ ու չհիմնավորված ենթադրությունների վրա: 

Քաղաքացիական գործով որևէ ապացույց ձեռք չի բերվել և չէր էլ կարող ձեռք 

բերվել, որ Լիլիթ Ղուլյանն իր բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքից հրաժարվել է այդ մասին գրավոր հայտարարելով: 

Բացի այդ, Լիլիթ Ղուլյանը չի կատարել այնպիսի գործողություններ, 

որոնք ակնհայտ վկայում են գույքի տիրապետումից, օգտագործումից և 

տնօրինումից նրա մեկուսացման մասին առանց այդ գույքի նկատմամբ որևէ 

իրավունք պահպանելու մտադրության և երբեք չի հրաժարվել վիճելի 

բնակարանի իր բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Իսկ 

Հայցվորն իր կողմից վկայակոչված փաստերը հիմնավորող որևէ ապացույց 

դատարանին չի ներկայացրել: Մինչդեռ, սույն քաղաքացիական գործով չի 

կատարվել ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտու-

թյուն և գնահատում, իսկ Վերաքննիչ դատարանն էլ ուժի մեջ է թողել Առաջին 

ատյանի դատարանի ակնհայտ անհիմն, անօրինական ու չպատճառաբանված 

դատական ակտը: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերները խնդրել են բեկանել Առաջին 

ատյանի դատարանի 2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ի վճիռն օրինական ուժի 

մեջ թողնելու վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 17-ի որոշումը և հայցը՝ Լիլիթ Ղուլյանի մասով մերժել կամ այդ 

մասով գործն ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության: 

 

3. Վճռաբեկ  բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

1. Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ.Հեքիմյան փողոցի թիվ 3 շենքի թիվ 3 

բնակարանի նկատմամբ գրանցված է Մալետա Սարգսյանի, Լավրենտ Սար-

գսյանի, Դիանա Սարգսյանի, Լիլիթ Ղուլյանի ընդհանուր սեփականության 

իրավունքը: 

2. Ընդհանուր համատեղ սեփականության մասնակիցներից Մալետա 

Սարգսյանը մահացել է 2016թ. հոկտեմբերի 16-ին: 

3. Մալետա Սարգսյանի մահից հետո, ընդհանուր համատեղ 

սեփականության մասնակցի բաժնի նկատմամբ ժառանգությունն ընդունել է 
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նրա դուստրը՝ սույն գործով Հայցվորը: 

4. Բնակարանի ընդհանուր համատեղ սեփականության մասնակից 

Լավրենտ Սարգսյանը 02.08.2017թ. գրավոր հայտարարություն է տվել, որ 

հրաժարվում է բնակարանի նկատմամբ ունեցած իր 25 տոկոս բաժնից՝ 

հօգուտ իր քրոջը՝ սույն գործով Հայցվորի: 

5. Հայցվորի, վկայի տված ցուցմունքներով, թաղային կոմիտեի 

նախագահի կողմից 20.05.2017թ. տրված տեղեկանքով հաստատվում է, որ 

հայցվորն ամուսնու հետ մեկտեղ փաստացի տիրապետում է բնակարանը, 

մասնակցել է գույքի կառավարմանը, վերանորոգել և շարունակում է 

վերանորոգել այն, հոգ է տարել դրա պահպանման համար, վճարել 

պահպանման ծախսերը: 

6. Հայցադիմումում պատասխանող Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանի ծանուցման 

հասցեն նշված է ք.Ստեփանակերտ, Ալ.Հեքիմյան փող. թիվ 3 շենքի թիվ 3 

բնակարան: 

7. Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. հունիսի 05-ին ԸԻԴ/1791/02/17 և 

2017թ. հունիսի 26-ի ԸԻԴ/1791/02/17 թվակիր գրություններով 

պատասխանողներ Լավրենտ Վլադիմիրի Սարգսյանին և Լիլիթ Կամոյի 

Ղուլյանին հայցադիմումում նշված նրանց հասցեով ուղարկել է 

հայցադիմումը, այն վարույթ ընդունելու մասին 05.06.2017թ. որոշումը, 

հայցադիմումին գրավոր պատասխան ներկայացնելու իրավունքի և այդպիսին 

չներկայացնելու դեպքում վրա հասնող դատավարական հետևանքի 

պարզաբանման մասին հուշաթերթիկը, ինչպես նաև գործը՝ 2017թ. օգոստոսի 

22-ին ժամը 16:00-ին դատաքննության նշանակելու մասին 2017թ. հունիսի 26-

ի որոշումը: Հիշյալ փաստաթղթերը փոստային կապի օպերատորի կողմից 

վերադարձվել են Առաջին ատյանի դատարան՝ առաքանին պարունակող 

ծրարի վրա կատարված՝ «տեղափոխված», նշումով: 

8. Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. հուլիսի 17-ին ԸԻԴ/1791/02/17 

թվակիր գրությունով Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավարին է ուղարկել 

պատասխանող Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանի դատական ծանուցագիրը և գործը 

դատաքննության նշանակելու մասին 2017թ. հունիսի 26-ի որոշումը: 

9. 2017թ. օգոստոսի 04-ին Առաջին ատյանի դատարան է մուտքագրվել 

Ստեփանակերտի քաղաքապետ Ս.Գրիգորյանի Ել 1131/7 առ 03-ն օգոստոսի 

2017թ. գրությունը՝ ԸԻԴ/1791/02/17 քաղաքացիական գործի նյութերը 

ստացված լինելու վերաբերյալ: 

10. Վերաքննիչ դատարանում Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանի հայտարարությու-

նից և նրա անձնագրի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ նա մինչ այժմ 

հաշվառված է «ք.Ստեփանակերտ, Ալ.Հեքիմյան փող. թիվ 3 շենքի թիվ 3 

բնակարան» հասցեով, սակայն փաստացի բնակվում է ք.Ստեփանակերտ, 

Սպանդարյան 1 հասցեում:  

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահան-

գումները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված վճռաբեկ 

բողոքը Գերագույն դատարանի կողմից վարույթ է ընդունվել իրավունքի 

զարգացման խնդրի առկայության հիմնավորմամբ, կապված՝ դատավարու-

թյան մասնակիցներին գործի քննության վայրի և ժամանակի վերաբերյալ 

պատշաճ ծանուցման գործող իրավակարգավորումների, դրանցից բխող 

դատավարական հետևանքների, ինչպես նաև սեփականության իրավունքից 

հրաժարվելու վերաբերյալ եզրահանգում անելու իրավաչափության հարցերի 

հետ: Նշվածների առնչությամբ Գերագույն դատարանն արձանագրում է 

հետևյալը՝ 
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ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության իրավունք: 

ԱՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի 

արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

համաձայն` յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում է նրա քաղաքացիական 

իրավունքները և պարտականությունները կամ նրան ներկայացրած 

ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի հիման վրա 

ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 

արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 

համաձայն` քաղաքացիական դատավարությունն իրականացվում է կողմերի 

մրցակցության և իրավահավասարության հիման վրա: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի համաձայն` գործին մասնակցող անձինք պետք է իրենց 

դատավարական իրավունքներից օգտվեն և իրենց դատավարական 

պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 

համաձայն.  

«1. Գործին մասնակցող անձինք դատական ծանուցագրերով տեղեկաց-

վում են դատական նիստի կամ առանձին դատավարական գործողություններ 

կատարելու ժամանակի և վայրի մասին: Դատական ծանուցագրերով 

դատարան են կանչվում նաև վկաները, փորձագետները և թարգմանիչները: 

2. Ծանուցագիրն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հանձնման 

մասին ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի 

այլ միջոցների օգտագործմամբ կամ հանձնվում է ստացականով (այսուհետ` 

պատշաճ ձևով): 

3. Ծանուցագիրն ուղարկվում է գործին մասնակցող անձի նշած 

հասցեով:»: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ պատասխանողի փաստացի գտնվելու վայրն անհայտ 

լինելու դեպքում դատարանը գործը քննում է պատասխանողի վերջին հայտնի 

բնակության վայրի համայնքի ղեկավարի կամ նրա վերջին հայտնի 

աշխատավայրի տնօրինության կողմից ծանուցում ստանալու փաստը 

հավաստող մակագրությամբ հաղորդագրություն ստանալուց հետո: 

Նշված կարգավորումներից բխում է, որ պատասխանողի վերջին հայտնի 

բնակության վայրի համայնքի ղեկավարին ծանուցում ուղարկելը, համայնքի 

կողմից դատական ծանուցագիրն ստանալը և այն ստանալու փաստը 

հավաստող մակագրությամբ դատարանի կողմից հաղորդագրություն 

ստանալը հանդիսանում է գործի քննությունը սկսելու համար նախապայման 

միայն այն դեպքում, երբ անհայտ է պատասխանողի փաստացի գտնվելու 

վայրը, այսինքն՝ երբ դատարանը պատշաճ կերպով կատարում է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված՝ ծանուցագիրը գործին մասնակցող անձի նշած հասցեով 

ուղարկելու պարտավորությունը, որի արդյունքում պարզվում է, որ 

ծանուցվող անձն այդ հասցեում չի գտնվում: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատական նիստի 

ժամանակի և վայրի մասին գործին մասնակցող անձինք կամ նրանց 

ներկայացուցիչները պատշաճ ծանուցված են համարվում այն դեպքում, երբ 
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դատարանում հավաստի տեղեկություն է ստացվում դատական ծանուցագիրը 

հասցեատիրոջը հանձնվելու մասին: Գործին մասնակցող անձանց` դատա-

կան նիստի ժամանակի և վայրի, դատավարական այլ գործողությունների 

իրականացման մասին պատշաճ ծանուցումը կողմերի դատական պաշտպա-

նության իրավունքի, իրավահավասարության և մրցակցության սկզբունքների 

ապահովման կարևոր պայմանն է: Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանն իր նախադեպային իրավունքում արտահայտել է այն 

դիրքորոշումը, որ «հավասարության» սկզբունքը` կողմերի միջև «արդար 

հավասարակշռության» իմաստով պահանջում է, որպեսզի յուրաքանչյուր 

կողմ ունենա ողջամիտ հնարավորություն` ներկայացնելու իր գործն այնպիսի 

պայմաններում, որոնք նրան իր հակառակորդի նկատմամբ չեն դնի նվազ 

բարենպաստ վիճակում: Մրցակցային դատաքննության սկզբունքը ենթադ-

րում է, որ յուրաքանչյուր կողմ պետք է ունենա գործում եղած կամ լրացուցիչ 

ներկայացված ապացույցների մասին տեղեկանալու և դրանց մասին 

մեկնաբանություններ ներկայացնելու հնարավորություն: Գերագույն դատա-

րանը գտնում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ 

հոդվածով նախատեսված` դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին 

գործին մասնակցող անձանց տեղեկանալու իրավունքը և դատարանի` նրանց 

տեղեկացնելու պարտականությունն ուղղակիորեն կապված են ԱՀ 

Սահմանադրությամբ երաշխավորված օրենքի առջև բոլորի հավասարության 

համընդհանուր սկզբունքի և դրանից բխող ու ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով պաշտպանվող մրցակցության և կողմերի 

հավասարության սկզբունքների հետ: Նշված սկզբունքներն ամբողջ ծավալով 

կարող են իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ գործին մասնակցող 

անձանցից յուրաքանչյուրին ընձեռված է դատական նիստին ներկա գտնվելու 

հնարավորություն:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քաղաքացիական դատավա-

րությունը կողմերի իրավահավասարության հիման վրա իրականացնելու 

սկզբունքի էությունն այն է, որ դատավարության բոլոր փուլերում կողմերն 

օժտված են իրենց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության 

միջոցներ օգտագործելու հավասար հնարավորություններով: Նշված 

սկզբունքը դրսևորվում է նաև դատարանին և գործին մասնակցող մյուս 

անձանց հասցեի փոփոխության վերաբերյալ գործին մասնակցող անձի 

կողմից ծանուցելով: Նման կերպ պաշտպանվում է ոչ միայն հասցեն փոխած 

անձի իրավունքը, այլև դատավարության մյուս մասնակիցների 

իրավունքները, քանի որ դատարանը, ծանուցագրերն ուղարկելով փոխված 

հասցեով, ըստ էության, ապահովում է գործի ողջամիտ ժամկետում 

քննությունը մի կողմից և դատավարության մասնակիցների` դատական 

նիստին ներկա գտնվելու հնարավորությունը մյուս կողմից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածում 

ամրագրված իրավական նորմը ենթադրում է գործին մասնակցող անձանց` 

դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին իրազեկելու կապակցությամբ 

դատարանի ակտիվ գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն միայն 

վկայակոչված հոդվածով նախատեսված միջոցների և եղանակների 

օգտագործմամբ: Ընդ որում, անկախ ծանուցման եղանակից, ծանուցումը 

պետք է լինի այնպիսին, որով հնարավոր է ապացուցել գործին մասնակցող 

անձին (անձանց) դատական նիստի մասին տեղեկացնելու փաստը:  

Ըստ այդմ` Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ 

ցանկացած դեպքում դատարանը պետք է կատարի դատավարության 

մասնակիցներին դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին իրազեկելուն 

ուղղված ակտիվ գործողություններ և պետք է ձեռնարկի օրենսդրությամբ 
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նախատեսված` կոնկրետ իրավիճակում հնարավոր բոլոր ծանուցման 

միջոցները և եղանակները:  

Գործող կանոնակարգումների համաձայն` այդ եղանակներն են. 

1) ծանուցագիրը պատվիրված նամակով ուղարկելը, ընդ որում` 

հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ հաղորդագրության ձևակերպումն 

ապահովող կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ, 

2) ծանուցագիրը դատավարության մասնակցին ստացականով (առձեռն) 

հանձնելը: 

Նշվածների համատեքստում դիտարկելով Առաջին ատյանի դատարանի 

ձեռնարկած միջոցները՝ պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանին հարուցված 

դատաքննության մասին իրազեկելու վերաբերյալ, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է հետևյալը. 

Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. հունիսի 05-ին ԸԻԴ/1791/02/17 և 

2017թ. հունիսի 26-ի ԸԻԴ/1791/02/17 թվակիր գրություններով պատասխա-

նողներ Լավրենտ Վլադիմիրի Սարգսյանին և Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանին 

հայցադիմումում նշված նրանց հասցեով ուղարկել է հայցադիմումը, այն 

վարույթ ընդունելու մասին 05.06.2017թ. որոշումը, հայցադիմումին գրավոր 

պատասխան ներկայացնելու իրավունքի և այդպիսին չներկայացնելու 

դեպքում վրա հասնող դատավարական հետևանքի պարզաբանման մասին 

հուշաթերթիկը, ինչպես նաև գործը՝ 2017թ. օգոստոսի 22-ին ժամը 16:00-ին 

դատաքննության նշանակելու մասին 2017թ. հունիսի 26-ի որոշումը: Հիշյալ 

փաստաթղթերը փոստային կապի օպերատորի կողմից վերադարձվել են 

Առաջին ատյանի դատարան՝ առաքանին պարունակող ծրարի վրա 

կատարված՝ «տեղափոխված», նշումով: 

Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. հուլիսի 17-ին ԸԻԴ/1791/02/17 

թվակիր գրությունով Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավարին է ուղարկել 

պատասխանող Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանի դատական ծանուցագիրը և գործը 

դատաքննության նշանակելու մասին 2017թ. հունիսի 26-ի որոշումը: 

2017թ. օգոստոսի 04-ին Առաջին ատյանի դատարան է մուտքագրվել 

Ստեփանակերտի քաղաքապետ Ս.Գրիգորյանի Ել 1131/7 առ 03-ն օգոստոսի 

2017թ. գրությունը՝ ԸԻԴ/1791/02/17 քաղաքացիական գործի նյութերը ստացած 

լինելու վերաբերյալ: 

Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Առաջին 

ատյանի դատարանը պահպանել է գործող օրենսդրությամբ դատավարության 

մասնակցին (պատասխանողին) պատշաճ ծանուցելու սահմանված 

ընթացակարգը և այդ մասով որևէ դատավարական նորմի խախտում թույլ չի 

տվել, ուստի Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումն այս առնչությամբ՝ 

միանգամայն հիմնավորված է: 

Ինչ վերաբերում է սեփականության իրավունքից հրաժարվելու և այդ 

իրավունքի ներքո գտնվող անշարժ գույքի նկատմամբ տիրապետող անձի 

սեփականության իրավունքը ճանաչելու իրավակարգավորումներին, ապա 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

187-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` քաղաքացին կամ իրավաբանական 

անձը, որն անշարժ գույքի սեփականատեր չէ, սակայն այն տասը տարվա 

ընթացքում բարեխղճորեն, բացահայտ և անընդմեջ տիրապետում է որպես 

սեփական գույք, այդ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության 

իրավունք (ձեռքբերման վաղեմություն): 

Գերագույն դատարանն արդեն իսկ իր նախկինում կայացրած 

որոշումներում արձանագրել է, որ ձեռքբերման վաղեմությունն իրենից 

ներկայացնում է օրենքով նախատեսված որոշակի ժամկետի լրանալու և 

որոշակի պայմանների վրա հասնելու ուժով մեկ անձի կողմից 

սեփականության իրավունքի ձեռքբերման, իսկ մյուսի կողմից այդ իրավունքի 
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դադարման միջոց: Այսինքն, ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտի 

նպատակն է` իրավաբանական նշանակություն տալ փաստացի գոյություն 

ունեցող հարաբերություններին` քաղաքացիական շրջանառության կայունու-

թյան ապահովման նպատակով (տե՛ս, օրինակ՝ ԸԻԴ/1247/02/11 քաղաքացի-

ական գործով Գերագույն դատարանի 2012 թվականի մարտի 28-ի որոշումը): 

Մեկ այլ որոշմամբ զարգացնելով ձեռքբերման վաղեմության 

ինստիտուտի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումները, Գերագույն 

դատարանը գտել է, որ ձեռքբերման վաղեմության հիմքով սեփականության 

իրավունքը ճանաչելու պահանջներով գործերի առավել ճիշտ քննության և 

լիարժեք լուծումներ տալու առումով առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր, 

մասնավորապես՝ կապված տիրապետման ժամկետի անընդմեջության, այն 

արձանագրելու պահի, ինչպես նաև ընտանիքի անդամների կողմից բնակելի 

տան տիրապետման եղանակների իրավական նշանակության գնահատման 

հարցերի հետ: Հետևաբար, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտել 

արձանագրել, որ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության 

իրավունքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն 

դարձնել «տիրապետում» օրենսդրական եզրույթին: 

Գերագույն դատարանն արձանագրել է, որ տիրապետման կարևորագույն 

հատկանիշը հանդիսանում է նրա սոցիալական ճանաչողությունը: 

Անկողմնակալ դիտորդի համար օբյեկտիվորեն հնարավոր է լինում 

արձանագրել, որ տվյալ անշարժ գույքը գտնվում է տիրապետության ներքո, 

իսկ անհրաժեշտ բարենպաստ դեպքերում, նաև հետևություն անել կոնկրետ 

տիրապետողի վերաբերյալ: Նման հետևության համար հիմք են հանդիսանում 

տարբեր գործոնների սոցիալական գնահատականը: Դրանց մեջ հիմնականը 

հանդիսանում է գույքի նշանակությունը: Եթե շրջապատողները դիտարկման 

պրոցեսում տեսնում են, որ գույքը գտնվում է այնպիսի վիճակում, որոնցում 

գտնվում են համանման գույքերն իրենց սովորական, առօրյա օգտագործման 

ընթացքում, ինչպես արտադրական, այնպես էլ անձնական նկատառումներով, 

ապա նրանք հետևություն են անում, որ այդ գույքը գտնվում է անձի 

տիրապետության ներքո: 

Տիրապետողի վարքագիծը գույքի նկատմամբ նույնպես պետք է մատչելի 

լինի սոցիալական գնահատականի համար: Եթե անձը դրսևորում է այնպիսի 

վարքագիծ, ինչպիսին դրսևորում են համանման գույք տիրապետող անձինք, 

ապա այդպիսի գույքը շրջապատողների համար դիտարկվում է որպես անձի 

տիրապետման ներքո գտնվող (տե՛ս՝ ԸԻԴ/2265/02/17 քաղաքացիական գործով 

2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշումը): 

Նույն որոշմամբ Գերագույն դատարանն արձանագրել է թվով հինգ 

վավերապայմանի օրենսդրական ամրագրման փաստը և գտել, որ դրանցից 

անկյունաքարային է հանդիսանում տիրապետման երկարատևությունը: 

Անշարժ գույքի համար այն սահմանված է 10 տարի: Տիրապետման 

երկարատևությունը շրջապատողների համար օրինականացնում է այն: 

Օրենքը չի կապում կարճաժամկետ խզումը տիրապետման և 

սեփականության իրավունքի միջև այնպիսի անդառնալի հետևանքի, 

ինչպիսին սեփականության իրավունքի ձեռքբերումն է: Պոտենցիալ 

ձեռքբերողին հնարավորություն է տրվում ժամկետի միացում կատարել, 

այսինքն տվյալ գույքը որոշ ժամանակահատվածում տիրապետել է այլ անձ, 

այնուհետև այն անցել է այլ անձի, որն իրավունք ունի տիրապետման 

ժամկետին միացնել նախկին տիրապետման ժամանակահատվածը: 

Ժամկետի ընթացքը սկսվում է տիրապետման ծագման պահից: 

Ըստ էության, օրենքով նախատեսված տասը տարվա ժամանակահատ-

վածն այն սահմանափակ ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում անշարժ 

գույքի սեփականատիրոջ գործողությունները կարող են ազդել գույքի 



160 

 

փաստացի տիրապետողի կողմից նրա` գույքը որպես սեփական տիրապետե-

լու բարեղճության վրա, քանի որ այս իրավահարաբերության համար էական է 

անշարժ գույքի սեփականատիրոջ վերաբերմունքը նման տիրապետման վե-

րաբերյալ, որովհետև ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի կի-

րառման առումով սեփականատիրոջ կողմից գույքի տիրապետման իրավազո-

րության իրականացումն ինքնին բացառում է ձեռքբերման վաղեմության 

ուժով սեփականության իրավունքի ճանաչում որևէ սուբյեկտի համար:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վերը նշվածի առումով 

էական է գործին մասնակցող կողմերի ներկայացրած ապացույցների 

համակցությունը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով նախատեսված 

կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները, որոնց հիման վրա դատարանը 

պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները 

հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ 

հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը։  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի 

իր վկայակոչած փաստերը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է 

գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 

հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ։ 

Ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտին առնչվող գործերի քննության 

շրջանակներում վերլուծելով նշված դատավարական նորմերը, Գերագույն 

դատարանն արդեն իսկ արձանագրել է, որ գործի լուծման համար էական 

նշանակություն ունեցող փաստի հաստատված լինելու հարցը դատարանը 

պարզում է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և 

օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, իսկ այս կամ այն 

հանգամանքի առկայության կամ բացակայության մասին դատարանի 

եզրահանգումը պետք է լինի կոնկրետ գործով ձեռք բերված բոլոր թույլատրելի 

և վերաբերելի ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 

հետազոտման անմիջական և տրամաբանական հետևությունը՝ հաշվի 

առնելով դրանց համակցությունը և փոխադարձ կապը: Ընդ որում, գործի 

լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստի առկայությունը կամ 

բացակայությունը վիճելի լինելու դեպքում դրա բացասական հետևանքները 

կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը: 

Նշվածներն արտածելով ձեռքբերման վաղեմության իրավունքի 

ճանաչման պահանջով գործերի վրա, Գերագույն դատարանն արձանագրում 

է, որ հակադիր շահերով օժտված երկու դատավարական կողմերի միջև 

ապացուցման բեռը բաշխված է հետևյալ կերպ՝ հայցվորը (կամ՝ հայցվորները) 

պետք է ապացուցի, որ անշարժ գույքը տասը տարվա ընթացքում 

բարեխղճորեն, բացահայտ և անընդմեջ տիրապետում է որպես սեփական 

գույք, իսկ Պատասխանողը, որ պատշաճ գործողություններ է ձեռնարկել իր 

սեփականության իրավունքից հրաժարում չարձանագրելու առումով (տե՛ս՝ 

ԸԻԴ/2265/02/17 քաղաքացիական գործով 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի 

որոշումը): 

Վերահաստատելով նշված իրավական դիրքորոշումները և դրանց 

համատեքստում դիտարկելով ստորադաս դատարանների դատական 

ակտերը, ինչպես նաև իր համաձայնությունը հայտնելով հանդերձ Վերաքննիչ 

դատարանի գնահատողական եզրահանգման իրավաչափությանը՝ կապված 

դատավարության մասնակցին պատշաճ ծանուցելու օրենսդրական 
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կարգավորումների առումով որևէ խախտում Առաջին ատյանի դատարանի 

կողմից թույլ տրված չլինելու հետ, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է 

գտնում ամրագրել, որ ստորադաս դատարանների ուշադրությունից դուրս է 

մնացել պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանի սեփականության իրավունքից 

հրաժարված չլինելու առումով որևէ ապացույց ներկայացնելու օբեկտիվ 

անկարողությունը: Այսինքն, գործի լուծման համար էական նշանակություն 

ունեցող հանգամանքներն ամբողջությամբ չեն պարզվել ու չեն գնահատվել, 

հետևաբար` հիմնավոր են վճռաբեկ բողոքի փաստարկները ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  49-րդ հոդվածի պահանջները 

ստորադաս դատարանների կողմից  խախտելու մասին:  

Գերագույն դատարանն իր որոշումներում բազմիցս անդրադարձել է 

դատական ակտերի իրավական հիմնավորվածության հարցին: 

Մասնավորապես, Գերագույն դատարանը նշել է, որ որոշման իրավական 

հիմնավորումը կայանում է հաստատված փաստերի և իրավահարաբերու-

թյունների նկատմամբ իրավունքի համապատասխան նորմի կամ նորմերի 

ընտրության և կիրառման մեջ, այն նորմի /նորմերի/, որի հիման վրա 

դատարանը եզրակացություն է անում վիճելի իրավահարաբերության 

առկայության կամ բացակայության մասին: 

Որոշման մեջ ոչ միայն պետք է ցույց տալ նորմատիվ ակտի այս կամ այն 

հոդվածը, որում ամրացված է կիրառման ենթակա նորմը, այլ պետք է 

պատճառաբանվի, թե հատկապես ինչու պետք է կիրառվի հենց այդ նորմը: 

Որոշման իրավական հիմնավորումը բնութագրում է ինչպես դատարանի, 

այնպես էլ նրա որոշման իրավակիրառ գործառույթը, ընդգծում դատական 

գործունեության և դատական որոշման օրինականությունը (տե՛ս, օրինակ՝ 

ԸԻԴ/1510/02/15 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 2016 

թվականի օգոստոսի 05-ի որոշումը): 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատարանը 

պետք է նշի ոչ միայն այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնվել է վիճելի 

փաստերը հաստատելիս և արդյունքում որոշում կայացնելիս, այլև պետք է 

պատճառաբանի, թե ինչու է կողմի ներկայացրած այս կամ այն ապացույցը 

մերժվում: Միայն նման հիմնավորումը կարող է վկայել գործի բազմակողմանի 

հետազոտության մասին: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վարույթի շրջանակ-

ներում անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված Գերագույն 

դատարանի լիազորությունը, որի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանն 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարում է վճռաբեկ բողոքը՝ 

համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով 

դատական ակտը: Բեկանված մասով գործն ուղարկվում է համապատասխան 

ստորադաս դատարան՝ նոր քննության՝ սահմանելով նոր քննության ծավալը: 

Չբեկանված մասով դատական ակտը մնում է օրինական ուժի մեջ: 

Ընդ որում, գործի նոր քննությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 

պատասխանող Լիլիթ Ղուլյանի կողմից իր սեփականության իրավունքից 

հրաժարված չլինելու վերաբերյալ ներկայացվելիք հնարավոր թույլատրելի և 

վերաբերելի ապացույցների գնահատմամբ, որոնց առկայության կամ 

բացակայության հաշվառմամբ էլ հնարավոր կլինի կայացնել օրինական, 

հիմնավորված և պատճառաբանված վճիռ: 
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5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 

2-րդ, 3-րդ մասերի  համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող 

անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի 

բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում 

դրան համապատասխան,  վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ 

կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում 

են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն գործով վեճը վերջնական 

լուծում չի ստացել, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի 

բաշխման հարցին անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի նոր քննության 

արդյունքներով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 256-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը 
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Արցախի Հանրապետու-

թյան ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմ-

բերի 17-ի որոշումը մասնակիորեն՝ Լիլիթ Կամոյի Ղուլյանի բաժնեմասի 

նկատմամբ տիրապետող անձի սեփականության իրավունքը ճանաչելու 

պահանջի մասով, բեկանել, և այդ մասով գործն ուղարկել Արցախի Հանրապե-

տության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ նոր 

քննության: 

Որոշումը մնացած մասով թողնել անփոփոխ: 

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլի-

ճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

  

          ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝    ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

         ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0163/02/18 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0163/02/18  

Նախագահող դատավոր`    Հ.Գրիգորյան 

Դատավորներ`                      Լ.Ավանեսյան  

                                     Կ.Սաղյան 

                                        

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

 

ք. Ստեփանակերտ                                                18-ին հունվարի 2019թ. 

  

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով. 

 

                                  նախագահությամբ`       Ն.Նարիմանյանի, 

         մասնակցությամբ`դատավորներ՝          Հ.Աբրահամյանի, 

                                                                     Հ.Խաչատրյանի, 

                                                                           Ի.Կարապետյանի,                                                                                         

                                                                           Կ.Ղարայանի, 

                                                                                

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Անահիտ 

Հենրիխի Բաղդասարյանի ընդդեմ «Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի 

անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության՝ զբաղեցրած պաշտոններից իրեն ազատելու մասին 

հրամաններն անվավեր ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/0163/02/18 

քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 

2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշման դեմ հայցվորի ներկայացուցիչ 

Վ.Հայրապետյանի և պատասխանողի ներկայացուցիչ Ա.Հակոբյանի բերած 

վճռաբեկ բողոքները,     

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը  

Անահիտ Հենրիխի Բաղդասարյանը (այսուհետ, նաև՝ Հայցվոր)` ի դեմս 

ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ադվերիկի Հայրապետյանի, 2018 թվականի 

հունվարի 26-ին հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև՝ 

Առաջին ատյանի դատարան) ընդդեմ «Ստեփանակերտի Ավ. Իսահակյանի 

անվան N 10 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպության (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող կամ Դպրոց)՝ Դպրոցի 

ուսումնական գծով փոխտնօրենի պաշտոնից իրեն ազատելու վերաբերյալ 

Դպրոցի տնօրենի 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 21 հրամանն 

անվավեր ճանաչելու մասին պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հունվարի 30-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել ԸԻԴ/0163/02/18 

քաղաքացիական գործը: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 05-ի որոշմամբ 

ԸԻԴ/0163/02/18 քաղաքացիական գործով հրավիրվել է նախնական դատական 

նիստ: 

Հայցվորը՝ ի դեմս ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի, 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ին հայցադիմում է ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան 
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ընդդեմ Դպրոցի՝ Դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհու պաշտոնից իրեն 

ազատելու վերաբերյալ Դպրոցի տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 

25 հրամանն անվավեր ճանաչելու մասին պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 22-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել ԸԻԴ/0567/02/18 

քաղաքացիական գործը: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մարտի 01-ի որոշմամբ 

ԸԻԴ/0567/02/18 քաղաքացիական գործով հրավիրվել է նախնական դատական 

նիստ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մարտի 28-ի որոշմամբ 

ԸԻԴ/0163/02/18 և ԸԻԴ/0567/02/18 քաղաքացիական գործերը միացվել են՝ 

քննությունը մեկ վարույթում՝ ԸԻԴ/0163/02/18 համարի ներքո շարունակելու 

համար: 

Հայցվորը՝ ի դեմս ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի, 2018 թվականի 

ապրիլի 06-ին «Հայցային պահանջների չափն ավելացնելու վերաբերյալ» 

դիմում է ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ Դպրոցի տնօրենի 2017 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 21 և 2018 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 25 

հրամաններն անվավեր ճանաչելու, Հայցվորին նախկին պաշտոններում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի ողջ ժամանակահատվածի 

համար միջին աշխատավարձը գանձելու մասին պահանջներով: Առաջին 

ատյանի դատարանի 2018 թվականի ապրիլի 09-ի՝ «Հայցի հիմքը և առարկան 

փոփոխելու դիմումը քննության առնելու մասին» որոշմամբ Հայցվորին 

թույլատրվել է քաղաքացիական գործով փոփոխելու հայցի առարկան և 

հիմքը: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մայիսի 17-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատական քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 03-ի վճռով 

հայցը բավարարվել է մասնակիորեն. Դպրոցի ուսումնական գծով 

փոխտնօրենի պաշտոնից Հայցվորին ազատելու մասին Դպրոցի տնօրենի 2017 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 21 հրամանն անվավեր ճանաչելու, 

Հայցվորին այդ պաշտոնում վերականգնելու և Դպրոցից հօգուտ Հայցվորի այդ 

պաշտոնում հարկադիր պարապուրդի ողջ ժամանակահատվածի համար 

միջին աշխատավարձը գանձելու մասով հայցապահանջը բավարարվել է: Իսկ 

Դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչի պաշտոնից Հայցվորին ազատելու մասին 

Դպրոցի տնօրենի 2018 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 25 հրամանն անվավեր 

ճանաչելու, Հայցվորին այդ պաշտոնում վերականգնելու և Դպրոցից հօգուտ 

Հայցվորի այդ պաշտոնում հարկադիր պարապուրդի ողջ ժամանակի համար 

միջին աշխատավարձը գանձելու մասով հայցապահանջը մերժվել է: 

Առաջին ատյանի դատարանի վերոնշյալ վճռի դեմ 2018 թվականի 

օգոստոսի 31-ին վերաքննիչ բողոք է բերել Պատասխանողը՝ ի դեմս 

ներկայացուցիչներ՝ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Հակոբյանի և փաստաբան 

Աշոտ Ապրեսյանի՝ վճիռը մասնակիորեն՝ բավարարված հայցապահանջի 

մասով, բեկանելու և փոփոխելու՝ հայցն ամբողջությամբ մերժելու մասին 

խնդրանքով: 

Առաջին ատյանի դատարանի վերոնշյալ վճռի դեմ 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 03-ին վերաքննիչ բողոք է բերել նաև Հայցվորը՝ ի դեմս 

ներկայացուցիչ՝ փաստաբան Վլադիմիր Հայրապետյանի՝ վճիռը մաս-

նակիորեն՝ մերժված հայցապահանջի մասով, բեկանելու և փոփոխելու՝ հայցն 

ամբողջությամբ բավարարելու մասին խնդրանքով: 

Վերաքննիչ բողոքները և քաղաքացիական գործն Արցախի Հանրապե-

տության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) 

դատական կազմին են հանձնվել 2018 թվականի սեպտեմբերի 06-ին: 
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Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքները վարույթ են ընդունվել և նշանակվել դատական 

քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքները մերժվել են՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2018 

թվականի օգոստոսի 03-ի վճիռը թողնվելով օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին վճռաբեկ բողոք են 

ներկայացրել Պատասխանողի ներկայացուցիչ Ա.Հակոբյանը, իսկ 2018 

թվականի նոյեմբերի 30-ին Հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը: 

Վճռաբեկ բողոքին կից Պատասխանողի ներկայացուցիչ Ա.Հակոբյանը 

ներկայացրել է նաև 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ պետական տուրք վճարելը 

հավաստող անդորրագիրը: 

Գերագույն դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքներն ընդունվել են վարույթ:  

Վճռաբեկ բողոքների պատասխան չեն ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքների հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Պատասխանողի ներկայացուցիչ Ա.Հակոբյանի ներկայացրած վճռաբեկ 

բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով. 

Ստորադաս դատարանները թույլ են տվել նյութական և դատավարական 

իրավունքների նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես, խախտվել են ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 49-րդ, 121-

րդ, 122-րդ հոդվածների, սխալ են մեկնաբանվել ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի և չեն կիրառվել ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջները: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Առաջին ատյանի դատարանը, անդրադառնալով 29.12.2017թ. թիվ 21 

հրամանի իրավաչափության հարցին, փաստել է, որ աշխատանքային 

օրենսդրությամբ չկա սահմանված կարգ, թե ինչ եղանակով պետք է 

աշխատողը հետ վերցնի աշխատանքից ազատվելու իր ծանուցումը, ու 

եզրահանգել է, որ աշխատողի որևէ գործողություն, որն ակնհայտ է դարձնում 

իր աշխատանքից ազատվելու ծանուցումից հրաժարվելը, պետք է դիտվի, 

որպես ծանուցումից հրաժարում, այդ թվում նաև ծանուցումը բանավոր 

վերցնելը: Դատարանը հաշվի չի առել ելակետային նշանակություն ունեցող 

այն իրողությունը, որ 2018թ. հունվարին ներկայացված դիմումով Հայցվորն 

ուղղակիորեն ընդունել և անվերապահորեն հաստատել է այն փաստարկը, որ 

իրականում 2017թ. դեկտեմբերի 27-ին ներկայացված դիմումի շրջանակներում 

խնդրել է իրեն ազատել դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնից: Հետևապես, 2017թ. 

դեկտեմբերի 30-ին ներկայացված նախկին դիմումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին դիմումն օրենքի ուժով այլևս չէր կարող առաջացնել հետևանքներ: 

Ստորադաս դատարաններն անուշադրության են մատնել այն փաստը, որ 

28.12.2017թ. տնօրենի աշխատասենյակում Հայցվորը տնօրենից խնդրել է, 

ամսաթիվն ուղղելու համար իրեն տրամադրել աշխատանքից ազատելու 

վերաբերյալ իր դիմումը, այնուհետև այն վերցրել է և ճմրթել, ապա՝ հեռացել 

դպրոցից՝ թույլ տալով սեփական իրավունքների իրականացման օրենքով 

սահմանված կարգի խախտում: Դրա փոխարեն, Առաջին ատյանի դատարանը 

հաշվի առնելով, որ Հայցվորը 28.12.2017թ.-ին տնօրենից հետ է վերցրել իր 

դիմումը, արձանագրել է, որ վերջինս այդ գործողությամբ հետ է վերցրել 

աշխատանքից ազատվելու իր ծանուցումը: Բացի այդ, 30.12.2017թ. Հայցվորի 

դիմումը նույնպես վերաբերում է աշխատանքից ազատվելու դիմումը հետ 
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վերցնելուն, ընդ որում այն ներկայացվել է եռօրյա ժամկետի պահպանմամբ: 

Գնահատելով նշված փաստական հանգամանքները, Առաջին ատյանի 

դատարանը փաստացի եզրահանգել է, որ Հայցվորը 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում հետ է վերցրել աշխատանքից ազատվելու ծանուցումը /դիմումը/ և 

այդ ծանուցմամբ խնդրել է իրեն աշխատանքից ազատել ծանուցելու պահից 30 

օր անց, ուստի Հայցվորին փոխտնօրենի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ 

հրամանը կայացվել է առանց օրինական հիմքի: Մինչդեռ, հաշվի չի առնվել, 

որ Հայցվորը 27.12.2017թ-ին աշխատանքից ազատվելու դիմումը ներկայաց-

նելուց հետո, մինչև դեկտեմբերի 29-ն աշխատանքի չի ներկայացել, իսկ դեկ-

տեմբերի 28-ին ներկայանալով դպրոցի տնօրեն Ա. Հակոբյանի աշխատա-

սենյակ, հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատվելու իր որոշումը չի փոխել, 

դիմումի ամսաթիվն ուղղելու համար խնդրել է աշխատանքից ազատվելու 

մասին 27.12.2017թ. դիմումը, ու վերցնելով այն, պատռել և տարել է իր հետ: 

Ըստ բողոքաբերի, կայացված դատաքննությունների արդյունքում հաս-

տատվել են հետևյալ փաստական հանգամանքները՝ Հայցվորը 09.01.2018թ. 

դիմում է ներկայացրել այն մասին, որ աշխատանքից ազատվելու իր 

27.12.2017թ. դիմումով նկատի է ունեցել, որ ցանկանում է ազատվել փոխտ-

նօրենի պաշտոնից, թողնելով ռուսաց լեզվի ժամերը: Նույն օրը՝ 09.01.2018թ. 

տրվել է թիվ 22 հրամանը, որով փոփոխություն է կատարվել 29.12.2017թ. թիվ 

21 հրամանի մեջ և Հայցվորն ազատված է համարվել, ոչ թե աշխատանքից, 

այլ՝ փոխտնօրենի պարտականություններից: Հայցվորը նույն օրը ծանոթացել է 

հրամանին, սակայն հրաժարվել է ստանալ իր օրինակը և հեռացել է դպրոցից, 

և մինչև 2018թ. հունվարի 17-ն աշխատանքի չի ներկայացել: 

Հայցվորը 09.01.2018թ. դիմումը մուտքագրելուց ու հրամանագրելուց 

հետո, դիմումի մեջ ամսաթիվը նշելու պատրվակով, դպրոցի 

քարտուղարուհուց վերցրել է իր դիմումի բնօրինակն ու տարել իր հետ:  

Հայցվորի 27.12.2017թ. «Խնդրում եմ ս/թ 30.01.2018թ-ի տնօրենի պաշտոնի 

չարաշահման պատճառով ինձ ազատել աշխատանքից, իմ դիմումի 

համաձայն» բովանդակությամբ դիմումից, պարզ է միայն մի բան, որ Հայցվորը 

կամահայտնություն է ցուցաբերել իր դիմումի համաձայն ազատվել 

աշխատանքից: Իսկ Առաջին ատյանի և Վերաքննիչ դատարանները 

եզրահանգել են, որ Հայցվորը խնդրել է իրեն աշխատանքից ազատել 2018թ. 

հունվարի 30-ից, և աշխատանքից ազատվելու իր մտադրության մասին մեկ 

ամիս առաջ տեղյակ է պահել գործատուին: 

Դատարանների նման եզրահանգումն անհիմն է, քանի որ վերը նշված 

դիմումը նման բովանդակություն չի պարունակում: Նման հաստատված 

փաստական հանգամանքների պարագայում, Առաջին ատյանի դատարանը 

մասնակի բավարարելով հայցն ու նրան վերականգնելով Դպրոցի՝ 

ուսումնական գծով փոխտնօրենի պաշտոնում, խախտել է նաև ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 

122-րդ հոդվածի 2-րղ մասի պահանջները: 

Բացի այդ, ըստ բողոքաբերի՝ սույն գործով առկա է ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի և 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 

մեկնաբանման խնդիր, մասնավորապես՝ եթե աշխատանքից ազատվելու 

դիմում ներկայացնելուց հետո աշխատողն աշխատանքի չի ներկայանում, 

գործատուն իրավունք ունի, արդյոք, մինչև աշխատանքային պայմանագրի 

լուծման մասին ծանուցումը հետ վերցնելու ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

112-րդ հոդվածով սահմանված եռօրյա ժամկետի լրանալը, գործատուի 

նախաձեռնությամբ լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, եթե այո, ապա 

իրավասու է արդյոք աշխատանքային պայմանագիրը լուծել ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիմքով: 
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Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է մասնակիորեն բեկանել և 

փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշումը 

և հայցը մերժել: 

Հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը քննվում է 

հետևյալ հիմքերի սահմաններում` ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Ստորադաս դատարանները թույլ են տվել նյութական և դատավարական 

իրավունքների նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես, խախտվել են ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 113-րդ, 

121-րդ  և ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 215-րդ, 218-րդ, 220-րդ, 223-րդ և 

224-րդ հոդվածների պահանջները: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ 19.01.2018 և 22.01.2018թ. դպրոց Հայցվորի 

հաճախումների մասով Առաջին ատյանի դատարանը ճիշտ եզրահանգում է 

կատարել, սակայն 09.01-17.01-ի մասով՝ ոչ, քանի որ 09.01.2018թ.-ին Հայցվորը 

ներկայացել է դպրոց: Դրանից բացի, Հայցվորի ցուցմունքն 

անարժանահավատ է համարվել 09.01.2018թ. հրամանի մասին տեղյակ 

չլինելու առումով, մինչդեռ՝ վկաների վճռում նշված ցուցմունքներից բխում է, 

որ 10.01.2018թ.-ին է ցուցատախտակից կախվել ենթադրյալ հրամանը, ու եթե 

ցուցատախտակից կախվել է 10.01.2018թ.-ին, իսկ Հայցվորն էլ մինչև 

18.01.2018թ. չի ներկայացել աշխատանքի, առձեռն կամ փոստով ևս չի 

տրամադրվել հրամանը, ապա ինչպես պետք է տեղեկացված լիներ այդ 

հրամանի գոյության մասին: Հենց այդ հիմքով էլ Հայցվորը նշել է, որ 

աշխատանքի չներկայանալու պատճառը եղել է 29.12.2017թ. հրամանի 

գոյությունը, որպիսի պայմաններում այդ չներկայացած օրերի պատճառով չէր 

կարող ազատվել ռուսաց լեզվի ուսուցչի աշխատանքից, քանի որ 18-ին,19-ին 

և 22-ին ներկայացել է դպրոց: Իսկ ինչ վերաբերում է այն մտքին, թե իբր 

09.01.2018թ.-ին Հայցվորը ծանոթացել է 09.01.2018թ.-ի հրամանին, ապա դա 

որևէ վերաբերելի ապացույցով չի հաստատվել: 

Առաջին ատյանի դատարանը նաև բացատրություն չպահանջելու մասով 

տված ցուցմունքն է անարժանահավատ համարել, մինչդեռ, եթե ընդունենք, որ 

հունվարի 18-ին պահանջված բացատրությունը վերաբերել է 09.01-17.01-ն 

աշխատանքի չներկայանալուն, ապա ինչով բացատրել, որ 18-ին և 19-ին 

Հայցվորը ներկայացել է աշխատանքի, իսկ տնօրենն էլ չի խոչընդոտել: 

Տնօրենի որպես վկա տված ցուցմունքները ևս հաստատում են հայցվոր կողմի 

այն փաստարկները, ըստ որի բացատրությունը պահանջվել է 23.01.2018թ-ին, 

այն էլ՝ 22.01.2018թ.-ին թողնելու և դպրոցից հեռանալու վերաբերյալ, որի մա-

սով էլ ներկայացված է բացատրությունը, ուստի և չկար որևէ հիմք 22.01.2018թ. 

թվագրությամբ աշխատանքից ազատելու մասին հրաման կայացնելու: 

Ըստ բողոքաբերի՝ կայացված դատական ակտը չի համապատասխանում 

ԸԻԴ/0430/02/17 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի արտահայ-

տած իրավական դիրքորոշումին: Բացի այդ կայացված դատական ակտը 

բողոքարկվող մասով չի բխում նաև ԸԻԴ/0782/02/16 քաղաքացիական գործով 

Գերագույն դատարանի որոշման պահանջներից, այնքանով, որ հաշվի չեն 

առնվել Գերագույն դատարանի որոշմամբ նշված հանգամանքները: Ու նման 

պայմաններում էլ, Վերաքննիչ դատարանը, հայցվոր կողմի բողոքը մերժելով, 

թույլ է տվել այն նույն դատական սխալները՝ ինչ Առաջին ատյանի 

դատարանը: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է մասնակիորեն բեկանել և 

փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշումը 

և հայցը բավարարել: 
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3. Վճռաբեկ  բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

1) Դպրոցի՝ ի դեմս նախկին տնօրեն Ս.Շահրամանյանի, և Անահիտ 

Հենրիխի Բաղդասարյանի միջև 2010թ. սեպտեմբերի 09-ին անորոշ ժամկետով 

կնքված թիվ 32 աշխատանքային պայմանագրով վերջինս զբաղեցրել է 

Դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչի պաշտոնը. 

2) Ստեփանակերտի քաղաքապետ Ս.Գրիգորյանի 2016թ. նոյեմբերի 28-ի 

թիվ 237Ա կարգադրությամբ Անահիտ Անդրանիկի Հակոբյանը նշանակվել է 

Դպրոցի տնօրենի պաշտոնում. 

3) Դպրոցի՝ ի դեմս տնօրեն Ա.Հակոբյանի, և Անահիտ Հենրիխի 

Բաղդասարյանի միջև 2017թ. սեպտեմբերի 01-ին անորոշ ժամկետով կնքված 

թիվ 5 աշխատանքային պայմանագրով վերջինս զբաղեցրել է Դպրոցի 

ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենի պաշտոնը. 

4) Հայցվորը 2018թ. հունվարի 8-ի թվագրությամբ գրավոր դիմում է 

ներկայացրել Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանին, հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Խնդրում եմ ս/թ 30.01.2018թ. տնօրենի պաշտոնի չարաշահման պատճառով 

ինձ ազատել աշխատանքից, իմ դիմումի համաձայն: Դիմող՝ Ա.Բաղդասարյան 

/ստորագրություն/ «8» հունվարի 2018թ.»: 

Դիմումը մուտքագրված է 27.12.2017թ. թիվ 56 մուտքի համարի ներքո: 

Դիմումը Հայցվորի կողմից Դպրոցի տնօրենին է հանձնվել 2017թ. 

դեկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 11:45-ին՝ համաձայն Դպրոցի մի շարք 

աշխատակիցների կողմից 27.12.2017թ. կազմված գրավոր ակտի. 

5) Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանի 2017թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 21 

հրամանով՝ ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետի համաձայն, լուծվել է Դպրոցի փոխտնօրեն Անահիտ Բաղդասարյանի 

հետ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, և 2017թ. 

դեկտեմբերի 29-ից վերջինս ազատվել է աշխատանքից: Հիմք՝ անձնական 

դիմումը, մուտքի գրանցում թիվ 56, 27.12.2017թ.. 

6) Հայցվորը 2017թ. դեկտեմբերի 30-ի թվագրությամբ գրավոր դիմում է 

ներկայացրել Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանին, հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Խնդրում եմ Ձեզ չեղյալ համարել իմ նախորդ դիմումը (8.01.2018թ.), որում 

նշված էր ազատվելու փաստը: Դիմող՝ Ա.Բաղդասարյան /ստորագրություն/ 

«30» դեկտեմբերի 2017թ.»: 

Դիմումը մուտքագրված է 30.12.2017թ. թիվ 57 մուտքի համարի ներքո. 

7) Հայցվորն առանց թվագրության գրավոր դիմում է ներկայացրել 

Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանին, հետևյալ բովանդակությամբ. «Սույնով 

հայտնում եմ, որ 2017թ. դեկտեմբերի 27-ին իմ գրած դիմումում նշել էի 

«ազատել աշխատանքից», սակայն, ցանկացել եմ ազատվել փոխտնօրենի 

պաշտոնից թողնելով ռուսաց լեզվի ժամերը: Դիմող՝ Ա.Բաղդասարյան 

/ստորագրություն/»: 

Դիմումը մուտքագրված է 09.01.2018թ. թիվ 1 մուտքի համարի ներքո. 

8) Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանի 2018թ. հունվարի 09-ի թիվ 22 

հրամանով՝ 2017թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 21 հրամանում կատարվել է հետևյալ 

փոփոխությունը. «աշխատանք» բառը փոխարինվել է «ուսումնական աշխա-

տանքների գծով փոխտնօրենի պարտականություններից» բառակապակ-

ցությամբ: Հիմք՝ անձնական դիմումը, մուտքի գրանցում թիվ 1, 09.01.2018թ.: 

Նշված հրամանին Հայցվորը ծանոթացել է 2018թ. հունվարի 09-ին՝ 

համաձայն Դպրոցի մի շարք աշխատակիցների կողմից 09.01.2018թ. կազմված 

գրավոր ակտի. 

9) Համաձայն Դպրոցի մի շարք աշխատակիցների կողմից 10.01.2018թ., 

12.01.2018թ., 18.01.2018թ., 22.01.2018թ. կազմված գրավոր ակտերի՝ Դպրոցի 

ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Անահիտ Բաղդասարյանը՝ 2018թ. հունվարի 9-ին, 10-
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ին, 12-ին, 15-ին,   16-ին, 17-ին, 18-ին, 22-ին աշխատանքի չի ներկայացել և 

դասացուցակով առկա ռուսաց լեզվի ժամերը չի պարապել:  

10) Դպրոցի տնօրեն Ա.Հակոբյանի 2018թ. հունվարի 22-ի թիվ 25 

հրամանով՝ ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ 

կետի և 223-րդ հոդվածի  1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, լուծվել է Դպրոցի 

ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Անահիտ Բաղդասարյանի հետ անորոշ ժամկետով 

կնքված աշխատանքային պայմանագիրը և 2018թ. հունվարի 22-ից նա 

ազատվել է աշխատանքից. 

11) Դպրոցի 60 ուսուցիչներից 50-ը և 4 փոխտնօրենները ստորագրել են 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Ն.Աղաբալյանին ուղղված 

դիմումը, հետևյալ բովանդակությամբ. «Մենք՝ «Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակ-

յանի անվան հ.10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչներս, հայտում ենք Ձեզ 

այն մասին, որ դպրոցի նախկին փոխտնօրեն Անահիտ Բաղդասարյանը 

արժանի չէ նորից ղեկավարելու մեր կոլեկտիվը հետևյալ պատճառներով. 

ա/ չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին,  

բ/ անբարեկիրթ է և խաբեբա, 

գ/ չունի մանկավարժական տակտ, 

դ/ իր «ես»-ը վեր է դասում բոլորից, արհամարհում և կոպտում է 

ուսուցիչներին»: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քաղաքացիական 

գործով ներկայացված բողոքները վարույթ են ընդունվել ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 

սահմանված հիմքով, այն է՝ առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը 

կարող էր ազդել գործի ելքի վրա: Նշվածի առնչությամբ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի աշխատանքային օրենս-

գիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդվածի ուժով՝ 2005թ. հուլիսի 1-ից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ է դրվել 2004թ. 

նոյեմբերի 9-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության աշխատան-

քային օրենսգիրքը (դրա հետագա փոփոխություններով և լրացումներով 

հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգիրք»-ի: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

աշխատողն իրավունք ունի լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի 

լրանալը` այդ մասին առնվազն երեսուն օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով 

գործատուին: Կոլեկտիվ պայմանագրով կարող է նախատեսվել ծանուցման 

ավելի երկար ժամկետ: Ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո աշխատողն 

իրավունք ունի դադարեցնելու աշխատանքը, իսկ գործատուն պարտավոր է 

ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և աշխատողի հետ 

կատարել վերջնահաշվարկ: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ աշխատողն իրավունք ունի 

լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես 

նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան 

դրա գործողության ժամկետի լրանալը` այդ մասին առնվազն հինգ օր առաջ 

գրավոր ձևով ծանուցելով գործատուին, եթե աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումը կապված է իր կատարած աշխատանքը խոչընդոտող հիվանդության 
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կամ աշխատանքային խեղման հետ, կամ կոլեկտիվ պայմանագրով 

նախատեսված այլ հարգելի պատճառներ կան, կամ եթե գործատուն չի 

կատարում աշխատանքային պայմանագրով սահմանված պարտականու-

թյունները, խախտում է օրենքը կամ կոլեկտիվ պայմանագիրը, ինչպես նաև 

նույն օրենսգրքով նախատեսված այլ դեպքերում: 

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ աշխատողն իրավունք ունի 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը հետ վերցնելու ոչ 

ուշ, քան այն ներկայացվելու օրվանից հետո` երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո նա կարող է ծանուցումը հետ վերցնել 

միայն գործատուի համաձայնությամբ: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

աշխատանքային օրենսդրության նորմերը պետք է մեկնաբանվեն դրանցում 

պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` 

հաշվի առնելով նույն օրենսգրքի պահանջները: Աշխատանքային 

օրենսդրության նորմի մեկնաբանումը չպետք է փոփոխի դրա իմաստը: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

գործատուները, աշխատողները և նրանց ներկայացուցիչներն իրենց 

իրավունքներն իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս 

պարտավոր են պահպանել օրենքը, գործել բարեխիղճ և ողջամիտ: 

Աշխատանքային իրավունքների չարաշահումն արգելվում է: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածում նախատեսված են 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման ժամկետներ, 

որոնց նպատակն է հավասարապես պաշտպանել ինչպես աշխատողի, 

այնպես էլ գործատուի շահերը: Որպես այդպիսի ընդհանրական շահեր 

աշխատողի համար դիտարկվում է նրա իրավունքը՝ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու դեպքում իրացնելու իր հետագա 

կենսագործունեության ազատությունը (դադարեցնելու աշխատանքը, 

ընտրելու այլ աշխատանք, զբաղվելու այլ գործունեությամբ և այլն), իսկ 

գործատուի համար՝ իր հետագա բնականոն գործունեությունը կարգավորելու 

հնարավորությունը (նոր աշխատող ընտրելու իրավունք, մինչ նոր աշխատող 

ընտրելը տվյալ աշխատանքի կատարում պահանջելու իրավունք և այլն): 

Նշված կարգավորումների իրավական վերլուծությունը Գերագույն 

դատարանին թույլ է տալիս արձանագրել, որ օրենսդրի կողմից ժամկետների 

սահմանումն ուղղված է աշխատանքային պայմանագրի կողմերի շահերի 

հավասարակշռմանը և դրանից բխող պարտականությունների կատարմանը: 

Մասնավորապես՝ աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին աշխատո-

ղի` գործատուին առնվազն երեսուն օր առաջ ծանուցելու պարտականու-

թյունն ինքնանպատակ չէ, այն միտված է ապահովելու գործատուի մոտ 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների կայունությունն ու որոշակիու-

թյունը՝ կապված առաջացող թափուր հաստիքը հնարավորինս արագ 

համալրելու, աշխատանքի բնականոն ընթացքն արագ վերականգնելու հետ: 

Ընդ որում, օրենսդիրը ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 

3-րդ մասով իրավունք է վերապահել աշխատողին հետ վերցնելու աշխա-

տանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը` այն ներկայացնելու 

օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, միևնույն ժամանակ 

գործատուի համար սահմանելով պարտականություն` դիմումին ընթացք 

չտալու և աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ: 

Այլ է իրավիճակն այն դեպքերում, երբ աշխատողն աշխատանքից 

ազատվելու վերաբերյալ դիմումում նշելով հստակ ժամկետ՝ աշխատանքային 

իրավահարաբերությունները դադարեցնելու իր կամահայտնության 

վերաբերյալ, նախքան այդ ժամկետի լրանալն անհարգելի պատճառով չի 

ներկայանում աշխատանքի: Նման վարքագիծը ԼՂՀ աշխատանքային 
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օրենսգիրքը դիտել է որպես կարգապահական խախտում, որի համար 

սահմանված պատասխանատվության միջոց է հանդիսանում նաև կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի նախաձեռնությամբ՝ առանց 

նախապես ծանուցելու, լուծելու հնարավորությունը: 

Գերագույն դատարանը, նշվածների և սույն գործի փաստերի 

հաշվառմամբ, արձանագրում է, որ Հայցվորի կողմից 08.01.2018թ. թվագրված, 

սակայն, իրականում 2017թ. դեկտեմբերի 27-ին ներկայացրած աշխատանքից 

ազատվելու վերաբերյալ դիմումը պարունակում է աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու աշխատողի կամահայտնության հստակ ժամկետ՝ 

30.01.2018թ., իսկ իր մտադրության փոփոխության մասին հայտարարությունը՝ 

ներկայացված դիմումը հետ վերցնելու վերաբերյալ նոր դիմումը, 

ներկայացված է օրենսդրությամբ սահմանված եռօրյա ժամկետում: Նման 

պայմաններում, գործատուն իրավասու չէր ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի վկայակոչմամբ Հայցվորին ազատել 

աշխատանքից: Ինչ վերաբերում է բողոքաբերի բարձրացրած ենթադրյալ 

«իրավունքի զարգացման անհրաժեշտություն» պարունակող հարցադրմանը՝ 

աշխատողի կողմից աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ դիմում 

ներկայացնելուց հետո առանց հարգելի պատճառների աշխատանքի 

չներկայանալու դեպքում նրան աշխատանքից ազատելու հիմքերին, ապա 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը ցանկացած 

պարագայում առանց հարգելի պատճառի աշխատանքի չներկայանալը 

դիտարկել է որպես գործատուի՝ իր նախաձեռնությամբ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու եղանակով աշխատողի նկատմամբ կարգապահական 

խախտման համար պատասխանատվության տարատեսակ և այն չի կարող 

կիրառվել գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը 

լուծելու իրավահարաբերությունները կարգավորող նորմերի շրջանակներում: 

Այլ կերպ՝ եթե աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ դիմում 

ներկայացրած աշխատողը նախքան օրենսդրությամբ սահմանված 

նվազագույն ժամկետները լրանալն առանց հարգելի պատճառի առնվազն մեկ 

աշխատանքային օր (լրիվ հերթափոխ) չի ներկայանում աշխատանքի, ապա 

գործատուն հնարավորություն է ստանում լուծել աշխատանքային 

պայմանագիրը, սակայն՝ միայն ու միայն ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 223-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերի կարգավորումների շրջանակներում, բայց ոչ 

երբեք՝ 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի վկայակոչմամբ: 

Նշվածներից բխում է, որ տնօրեն Ա.Հակոբյանի 2017թ. դեկտեմբերի 29-ի 

թիվ 21 հրամանը կայացվել է ԼՂՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջ-

ների խախտումով և ստորադաս դատարանների հետևություններն այն անվա-

վեր ճանաչելու վերաբերյալ, միանգամայն հիմնավորված են: Ինչ վերաբերում 

է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ հրամանն անվավեր 

ճանաչելու դեպքում աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

հնարավորությանը, ապա Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնությամբ 

աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը 

համապատասխան անհատական իրավական ակտը (փաստաթուղթը) 

ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, իրավունք ունի դիմելու 

դատարան: Եթե պարզվում է, որ աշխատանքի պայմանները փոփոխվել են, 

աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական 

հիմքերի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, ապա 

աշխատողի խախտված իրավունքները վերականգնվում են: Այդ դեպքում 
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աշխատողի օգտին գործատուից գանձվում է միջին աշխատավարձը` 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կամ աշխա-

տավարձի տարբերությունը այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթաց-

քում աշխատողը կատարում էր նվազ վարձատրվող աշխատանք: Միջին 

աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 

չափը համապատասխան օրերի քանակով բազմապատկելու միջոցով: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` տնտեսական, տեխնոլոգիական, 

կազմակերպչական պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա 

աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության 

դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին 

աշխատանքում` պարտավորեցնելով գործատուին հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում` միջին աշխատա-

վարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը, և 

աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` ոչ պակաս, 

քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին աշխատավարձի 

տասներկուապատիկի չափով: Դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է լուծված: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանել է 

աշխատանքում չվերականգնելու գործատուի իրավական հնարավորություն` 

դատարանին վերապահելով այդ վարքագծի իրավաչափության գնահատման 

իրավասությունը, այն է` որոշել տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմա-

կերպչական կամ այլ պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա 

աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինությունը 

կոնկրետ գործի փաստերից ելնելով: Այսինքն` 

1. ոչ բոլոր դեպքերում է, որ առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդ-

րությամբ սահմանված կարգի խախտումով աշխատանքի պայմանները 

փոփոխելը, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելը կարող է 

հիմք հանդիսանալ աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

համար. 

2. այդ կանոնից բացառություն է այն դեպքը, երբ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը դատարանին իրավունք է 

վերապահում անգամ վերը նշված խախտումների փաստը հաստատված 

համարելու պայմաններում աշխատողին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում, եթե դա անհնարին է նաև տնտեսական, տեխնոլոգիական, 

կազմակերպչական կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային 

հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության պատճառներով: Այս 

դեպքում նախկին աշխատանքում վերականգնելու փոխարեն դատարանը 

գործատուին պարտավորեցնում է հարկադիր պարապուրդի ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար աշխատողին վճարել հատուցում` նրա միջին 

աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` 

ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին 

աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով: 

Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը, հնարավոր է համարել 

Հայցվորին վերականգնել նախկին (դպրոցի ուսումնական աշխատանքների 

գծով փոխտնօրեն) աշխատանքում, արձանագրելով. «… պատասխանող 

կազմակերպությունում շարունակում է մնալ փոխտնօրենի պաշտոնը, ընդ 

որում այդ պաշտոնին որևէ մեկը չի նշանակվել, ուստի պետք է արձանագրել, 

որ հայցվորին հնարավոր է վերականգնել նախկին աշխատանքում…»: 

Վերաքննիչ դատարանն այս հարցին ընդհանրապես չի անդրադարձել: 
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Գերագույն դատարանը գտնում է, որ աշխատողի նախկին աշխատա-

վայրում նրա կողմից զբաղեցրած պաշտոնի առկայությունն ու գործի 

քննության պահին դրա թափուր լինելը՝ աշխատողին նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու միակ ու աներկբա հիմքը համարվել չեն կարող: Նման 

եզրահանգման համար Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որը, ի թիվ այլ 

պատճառների, նախատեսել է նաև գործատուի և աշխատողի հետագա 

աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության 

դեպքը ևս: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր աշխատան-

քային վեճ լուծելիս դատարանը պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնի նաև 

կատարվող աշխատանքի էությամբ պայմանավորված գործատու – աշխատող 

իրավահարաբերությունների բնույթին, տեսակին, նպատակներին: Այս 

համատեքստում գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային 

հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը պարզելու 

առումով դատարանը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ոչ միայն պետք է 

պարզի նախկին հաստիքի առկայությունը, այլ նաև քննության և 

գնահատականի պետք է արժանացնի այդ հաստիքը զբաղեցնելու համար 

պահանջվող գործառույթների իրականացման համար հիմք հանդիսացող 

համապատասխան փաստաթղթերը ևս (աշխատանքային պայմանագիր, 

պաշտոնի անձնագիր, գործատուի կանոնադրություն և այլն): 

Արձանագրելով հանդերձ, որ սույն քաղաքացիական գործով գործատուն 

հանդիսանում է ուսումնադաստիարակչական հիմնարկ (դպրոց), իսկ 

աշխատողը՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է գործատու – աշխատող 

հարաբերությունները գնահատել դպրոցի կանոնադրության և փոխտնօրենի 

հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրում փոխտնօրենի համար 

նախատեսված գործառույթների լույսի ներքո: Այսպես՝ 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության 71-րդ կետի 

համաձայն՝ հանրակրթական դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի 

գծով տեղակալը՝  

1) պատասխանատու է հանրակրթական դպրոցի ուսումնադաստիարակ-

չական գործընթացի կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, 

դասավանդման որակի և սովորողների՝ կրթական չափորոշիչներով 

սահմանված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն 

պարտադիր նվազագույն մակարդակի ապահովման համար. 

2) հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքի ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, 

կանոնակարգում սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը. 

3) հանրակրթական դպրոցի տնօրենի հետ համատեղ իրականացնում է 

հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մեթոդական 

ղեկավարումը, ապահովում է նախարարության և տարածքային 

կառավարման մարմնի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությանը չհակասող հանձնարարականների կատարումը. 

4) կազմում է ուսումնական պարապմունքների դասացուցակը և ուսում-

նադաստիարակչական աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ. 

5) ղեկավարում է առարկայական մեթոդական միավորումների 

աշխատանքները, ընդհանրացնում և տարածում մանկավարժական 

աշխատանքի արդյունավետ փորձը, ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում 

գիտության և մանկավարժության նորագույն նվաճումներին. 
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6) կազմակերպում է սովորողների ուսումնական պարապմունքների 

հսկողություն, ներկայացնում է առաջարկություններ ուսումնադաստիարակ-

չական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ. 

7) հսկում է կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 

կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը: 

Աշխատանքային պայմանագրի 1.2 կետի համաձայն՝ աշխատողն 

աշխատանքներն իրականացնում է նույն պայմանագրի II բաժնում նշված 

աշխատանքային գործառույթներին և աշխատանքի պայմանների 

նկարագրությանը համապատասխան: 

Նույն պայմանագրի II բաժնում ի թիվս այլոց զետեղված են ուսումնական 

աշխատանքների գծով փոխտնօրենի աշխատանքի հետևյալ գործառույթները՝ 

Ուսումնական աշխատանքի գծով փոխտնօրենը պատասխանատու է 

հաստատության ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման 

ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասավանդման որակի և սովորողների 

գիտելիքների մակարդակի համար. 

Վերահսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիրակաչական 

աշխատանքի ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, 

կանոնակարգում սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը. 

Ղեկավարում է առարկայական մեթոդական միավորումների 

աշխատանքները, ընդհանրացնում և տարածում լավագույն ուսուցչի 

աշխատանքի դրական փորձը, ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում 

գիտության և մանկավարժության նորագույն նվաճումներին.  

Ուսումնական աշխատանքի գծով փոխտնօրենի ղեկավարության ներքո 

աշխատում է դպրոցի ողջ մանկավարժական անձնակազմը: 

Նշվածներից բխում է, որ դատարանը պետք է պատասխաներ այն 

հարցին, թե արդյոք վերը նշված գործառույթների իրականացման առումով 

Հայցվորի և գործատուի հետագա աշխատանքային հարաբերությունները 

հնարավոր են, թե՝ ոչ: Ընդ որում, նշված հարցի պատասխանը պետք է տրվեր 

գործում առկա ապացույցների լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ գնահատման 

արդյունքում: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով նախատեսված 

կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները, որոնց հիման վրա դատարանը 

պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները 

հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ 

հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը։  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է 

գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 

հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ։ 

Մինչդեռ, Առաջին ատյանի դատարանը Հայցվորի՝ զբաղեցրած պաշտոնի 

և ստանձնած գործառույթների նկատմամբ ցուցաբերած ընկալումն 

արտացոլող ապացույցները, մասնավորապես աշխատանքի չներկայանալու, 

իր աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու վերաբերյալ, 

ինչպես նաև Հայցվորի նկատմամբ դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվի ճնշող 

մեծամասնության հրապարակային կարծիքը պարունակող բաց նամակը 

հանել է ապացույցների շարքից:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված ապացույցները 

բնութագրում են Հայցվորի վերաբերմունքն իր աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման վերաբերյալ, վեր են հանում նրա 

փոխհարաբերությունների բնույթը դպրոցի տնօրենի և իր անմիջական 

ղեկավարության ներքո աշխատող մանկավարժական անձնակազմի հետ: 



175 

 

Այսինքն, հանդիսանում են գործատու – աշխատող հետագա աշխատանքային 

հարաբերությունների հնարավորությունը ցայտուն բնութագրող վերաբերելի և 

թույլատրելի ապացույցներ: 

Նշվածների համատեքստում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն 

քաղաքացիական գործով Հայցվորի աշխատանքային իրավունքների 

խախտում արձանագրելով հանդերձ, հիմք ընդունելով գործում առկա 

բավարար ապացույցները, Առաջին ատյանի դատարանը նրան չպետք է 

վերականգներ նախկին աշխատանքում, ինչը չկատարելով թույլ է տվել 

նյութական (ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

չկիրառում) և դատավարական (ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 47-րդ և 49-րդ հոդվածների) իրավունքի նորմերի խախտումներ: Իր 

հերթին, Վերաքննիչ դատարանն օրինական ուժի մեջ թողնելով Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը, թույլ է տվել նույն նորմերի խախտումները: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի 

որոշումը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու համար։ 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով 

անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` ստորադաս 

դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու, այն է՝ 

հայցադիմումը՝ Անահիտ Հենրիխի Բաղդասարյանին «Ստեփանակերտի 

Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության փոխտնօրենի պաշտոնում վերականգնելու և հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը 

գանձելու պահանջի մասով հայցը մերժելու և հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ինչպես նաև աշխատանքում 

չվերականգնելու դիմաց (միջին աշխատավարձի յոթապատիկի չափով) 

հատուցումներ բռնագանձելու, Գերագույն դատարանի լիազորությունը 

հետևյալ հիմնավորմամբ. 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու-

թյան մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվենցիա) 6-րդ 

հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի 

քննության իրավունք։ Սույն քաղաքացիական գործով վեճի լուծումն էական 

նշանակություն ունի գործին մասնակցող անձանց համար։ Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում քննելը հանդիսանում է 

Կոնվենցիայի վերոգրյալ հոդվածով ամրագրված` անձի արդար 

դատաքննության իրավունքի տարր։ Հետևաբար գործի անհարկի ձգձգումները 

վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման տեսանկյունից։ Տվյալ 

դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի դատական 

ակտը փոփոխելը բխում է արդարադատության արդյունավետության 

շահերից, քանի որ սույն գործով վերջնական դատական ակտ կայացնելու 

համար նոր հանգամանք հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ 

Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում 

սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության 

անհրաժեշտության բացակայությունը։ 

Անդրադառնալով Հայցվորի ներկայացուցչի վճռաբեկ բողոքի հիմքին, 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

աշխատանքային կարգապահությունն օրենսդրությամբ, աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, 

կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի ներքին 
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իրավական ակտերով սահմանված վարքագծի կանոններն են, որոնց 

պարտավոր են ենթարկվել բոլոր աշխատողները: 

Տվյալ իրավանորմի վերլուծությունից հետևում է, որ ընդհանուր առմամբ՝ 

աշխատանքային կարգապահությունն աշխատողների կողմից որոշակի 

աշխատանքի կատարումն է՝ այն պայմանների պահպանմամբ, որոնք 

սահմանված են ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, աշխատանքային օրենսգրքով, 

աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով, 

ինչպես նաև՝ կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային պայմանագրերով: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 220-րդ հոդվածը սահմանում է 

աշխատանքային կարգապահության խախտման հասկացությունը, ըստ որի՝ 

աշխատանքային կարգապահության խախտում է համարվում աշխատողի 

մեղքով աշխատանքային պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ 

պատշաճ կատարելը: 

Նույն օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի համաձայն՝ կարգապահական 

պատասխանատվության կարող է ենթարկվել միայն աշխատանքային 

կարգապահությունը խախտած աշխատողը: Վկայակոչված իրավանորմերի 

համակցված վերլուծությունից հետևում է, որ օրենսդիրը՝ որպես 

աշխատանքային կարգապահության խախտում, համարում է աշխատողի 

մեղքով աշխատանքային պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ 

պատշաճ կատարելը, և որն էլ միակ հիմքն է հանդիսանում աշխատանքային 

կարգապահությունը խախտած անձին կարգապահական պատասխանատ-

վության ենթարկելու համար: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

աշխատանքային կարգապահության խախտման համար կիրառման ենթակա 

կարգապահական տույժերի շարքին է դասել նաև նույն օրենսգրքի 113-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումը: Ըստ վերջին նորմի՝ գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ 

լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես 

նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան 

դրա գործողության ժամկետը լրանալը՝ անհարգելի պատճառով ամբողջ 

աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) ընթացքում աշխատողի աշխատանքի 

չներկայանալու դեպքում: 

Ըստ գործի նյութերի՝ Դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Անահիտ 

Բաղդասարյանը 2018թ. հունվարի 9-ին, 10-ին, 12-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, 18-

ին, 22-ին աշխատանքի չի ներկայացել և դասացուցակով առկա ռուսաց լեզվի 

ժամերը չի պարապել: Ընդ որում, Հայցվորը, ընդունելով հունվարի 9-17-ն 

աշխատանքի չներկայանալու փաստը, դա պատճառաբանել է աշխատանքից 

ազատված լինելու վերաբերյալ հրամանի փոփոխությանն իրազեկ չլինելու 

հանգամանքով: 

Գերագույն դատարանն իր համաձայնությունն է հայտնում Վերաքննիչ 

դատարանի այն եզրահանգմանը, որ, ըստ էության, վիճելի է համարվել 

Հայցվորի կողմից աշխատանքի չներկայանալու պատճառի (կամ 

պատճառների) հարգելի լինելու փաստը, ուստի դրա բացասական 

հետևանքները պետք է կրի այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը 

կրող կողմը՝ սույն գործով Հայցվորը: Նման պայմաններում, կարգապահական 

խախտում (ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում առանց հարգելի 

պատճառի աշխատանքի չներկայանալը) թույլ տված լինելու հիմքով 

Հայցվորին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ հրամանը ոչ իրավաչափ 

համարվել չի կարող:  

Անդրադառնալով վկայակոչված ԸԻԴ/0782/02/16 և ԸԻԴ/0430/02/17 

քաղաքացիական գործերով Գերագույն դատարանի կայացրած որոշումները՝ 
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որպես նախադեպ սույն գործով կիրառելու հարցին, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ՝ 

ա) ԸԻԴ/0782/02/16 (ըստ հայցի Հայկանուշ Վաղարշակի Մակյանի ընդդեմ 

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության տնօրեն Նինա Սուրենի Լազարյանի` 

կարգապահական տույժերի ենթարկելու մասին հրամաններն անվավեր 

ճանաչելու, նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր 

պարապուրդի ողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը 

բռնագանձելու մասին) քաղաքացիական գործով (Գերագույն դատարանի 2017 

թվականի ապրիլի 14-ի որոշում) և սույն գործի փաստական հանգամանքները 

տարբեր են. ակնհայտ է, որ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում առանց 

հարգելի պատճառների աշխատանքի չներկայանալու և աշխատողի կողմից 

աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով 

իրեն վերապահված պարտականություններն առանց հարգելի պատճառի 

պարբերաբար չկատարելու և աշխատողի նկատմամբ վստահությունը 

կորցնելու հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի 

նախաձեռնությամբ չեն կարող ունենալ միևնույն փաստական կազմը, ուստի 

դրանցում արտահայտված եզրահանգումները սույն գործով կիրառելի չեն, 

բ) ԸԻԴ 0430/02/17 (ըստ հայցի Հովիկ Ռաֆիկի Սարգսյանի ընդդեմ 

Վիոլետա Հրանտի Մելքումյանի և Արթուր Հրանտի Մելքումյանի` 949.300 (ինը 

հարյուր քառասունինը հազար երեք հարյուր)  ՀՀ դրամ բռնագանձելու, և ըստ 

հակընդդեմ հայցի Վիոլետա Հրանտի Մելքումյանի ընդդեմ Հովիկ Ռաֆիկի 

Սարգսյանի` 3.025.600 (երեք միլիոն քսանհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ 

բռնագանձելու պահանջների մասին քաղաքացիական գործով Գերագույն 

դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 21-ի որոշում) գործով Գերագույն 

դատարանի կողմից դատական ակտի պատճառաբանվածության վերաբերյալ 

արված եզրահանգումները ստորադաս դատարանների կողմից խախտված 

լինելու առումով, հիմնավոր են մասնակիորեն՝ արդեն իսկ սույն որոշմամբ 

քննարկված և իրենց լուծումը ստացած մասով, ինչը, սակայն Հայցվորի 

ներկայացուցչի վճռաբեկ բողոքը բավարարելու հիմք չի հանդիսանում, 

այնքանով, որ դատավարական նորմի խախտումը Հայցվորի վճռաբեկ բողոքի 

պահանջի համատեքստում չի հանգեցրել գործի սխալ լուծման: 

Հիմք ընդունելով նշվածը, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Հայցվորի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի ներկայացրած վճռաբեկ բողոքը ենթակա է 

մերժման: 

             

5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 

2-րդ, 3-րդ մասերի  համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող 

անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի 

բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում 

դրան համապատասխան,  վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ 

կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում 

են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: 
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Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Անահիտ Հենրիխի 

Բաղդասարյանի ներկայացրած հայցապահանջը ենթակա է մասնակի 

բավարարման, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դրան համամասնորեն 

դատական ծախսերի հատուցման պարտավորությունը պետք է դնել 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վրա: Եվ, քանի որ «Պետական 

տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «ա» կետի ուժով Հայցվորը, 

ազատված լինելով պետական տուրք վճարելու պարտավորությունից, որևէ 

գումար չի վճարել, իսկ պատասխանողը վճարել է վերաքննիչ և վճռաբեկ 

բողոքներ ներկայացնելու համար նախատեսված պետական տուրքի գումարը, 

Առաջին ատյանի դատարան հայց ներկայացնելու համար վճարման ենթակա 

պետական տուրքի գումարները՝ բավարարված գույքային հայցապահանջի 

(հատուցումների հանրագումարի) 2 (երկու) տոկոսի չափով, անհրաժեշտ է 

բռնագանձել ի օգուտ Արցախի Հանրապետության: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 256-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը. 
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. «Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներկայացուցիչ Ա.Հակոբյանի 

վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի 

օգոստոսի 03-ի վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 

որոշումը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել՝  

Անահիտ Հենրիխի Բաղդասարյանին «Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակ-

յանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության փոխտնօրենի պաշտոնում վերականգնելու և հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը 

գանձելու պահանջի մասով հայցը մերժել: 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հօգուտ Անահիտ Հենրիխի 

Բաղդասարյանի բռնագանձել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակա-

հատվածի համար հատուցում` փոխտնօրենի միջին աշխատավարձի չափով, 

մինչև 2019 թվականի հունվարի 18-ը, և աշխատանքում չվերականգնելու 

դիմաց հատուցում՝ միջին աշխատավարձի յոթապատիկի չափով: 

Որոշումը մնացած մասով թողնել անփոփոխ: 

2. Անահիտ Հենրիխի Բաղդասարյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի 

վճռաբեկ բողոքը մերժել: 

3. «Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հօգուտ Արցախի Հանրապե-

տության բռնագանձել սույն որոշման 1-ին կետում սահմանված հատուցում-

ների հանրագումարի 2 (երկու) տոկոսը, որպես պետական տուրքի գումար: 

4. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահ-

լիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ    ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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