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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն 

հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է «Պետական 

գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբա-

ղի Հանրապետության  օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի համաձայն:  

Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2016 թվականի օրացուցային տարին 

(այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել «Պետական 

գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր):     

Օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Եթե ծրագրի գործողության ժամկետը 

լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել 

նախորդ ծրագիրը»:  

Ծրագրի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Մասնավորեցման 

նախորդ ծրագրերի ցանկերում չընդգրկված, ինչպես նաև ընդգրկված, սակայն 

չմասնավորեցված «փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր 

օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման 

Օրենքով սահմանված ձևերով»: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի 

ընդունվել, Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել: 

Պետական գույքի սեփականաշնորհման գործընթացն իրականացվել է 

Օրենքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի նոյեմբերի 26-ի N 511 որոշմամբ հաստատված «Պետական գույքի 

կառավարման հայեցակարգի», պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումների և 

պետական գույքի կառավարումն իրականացնող մարմնի՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի (այսուհետ՝ 

Աշխատակազմ) հրամանների համաձայն:  

Պետական գույքի և հողամասի մասնավորեցման ու օտարման 

գործարքներով կատարած կանխատեսումների և նախորդ տարիներին կնքած 

պայմանագրերով հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարման ենթակա 

միջոցների չափի հիման վրա «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 

թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից 

(մասնավորեցումից) մուտքերը սահմանվել են 20 000 000 ՀՀ դրամ:  

Կատարողականը արձանագրվել է 47 173 058 ՀՀ դրամ, ինչը կազմում է 

սահմանված պլանի 235,9 տոկոսը, այդ թվում՝ մասնավորեցման 

պայմանագրերով 7 591 075 ՀՀ դրամ, իսկ առուվաճառքի (օտարման) 

պայմանագրերով` 39 581 983 ՀՀ դրամ, որոնք ամբողջությամբ մուծվել են 

պետական բյուջե: Նշված մուտքերում ներառված են պայմանագրային 

պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարած սուբյեկտների մասով 

հաշվարկված 575 145 ՀՀ դրամ տուգանքները: 
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Փակ բաժնետիրական ընկերությունների սեփականությունը հանդիսա-

ցող  գույքի օտարման գործարքներից առաջացած 5 962 300 ՀՀ դրամ գումարը, 

համաձայն գործող օրենսդրության պահանջների, ամբողջությամբ փոխանցվել 

է սեփականատերերին:  

 
 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

 

2.1. ՑԱՆԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Աշխատակազմը շարունակել է Ծրագրի 

ցանկում մնացած 14 ընկերությունների ակտիվների վիճակի ուսումնասիրման 

աշխատանքները՝ ուղղված տնտեսական գործունեություն իրականացնելու 

նպատակով դրանցում ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների 

վերհանմանը, ինչպես նաև Ծրագրում դրանց հետագա մնալու նպատակա-

հարմարության հարցի սահմանված կարգով ընթացքավորմանը: 
         

2.2. «ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման 

ձևով մասնավորեցվել է մեկ կիսավեր օբյեկտ, որի գնահատված արժեքը 

կազմել է 15 000 000 ՀՀ դրամ: Օբյեկտի զբաղեցրած և սպասարկման համար 

անհրաժեշտ 0,2096 հա մակերեսով հողամասը, գործող օրենսդրության 

համաձայն, մասնավորեցման սուբյեկտին է օտարվել 885 560 ՀՀ դրամ կա-

դաստրային արժեքով, որն ամբողջությամբ մուտքագրվել է պետական բյուջե:  

Կնքված մասնավորեցման պայմանագրով գնորդն ընդհանուր առմամբ 

ստանձնել է տարաժամկետ կատարման հետևյալ պարտավորությունները` 

1) 30 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրում, կամ մասնավորեցված գույքի 

գնահատված արժեքի 200,0 տոկոսը, այդ թվում` 15 000 000 ՀՀ դրամ ներդրում 

հաշվետու ժամանակաշրջանում. 

2) 7 նոր աշխատատեղերի ստեղծում: 
 

2.3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրի ցանկում ընդգրկված Մարտա-

կերտի «Գիտակ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ինչպես նաև նախորդ 

Ծրագրի ցանկում ընդգրկված երկուսը` Ասկերանի և Հադրութի բեռնաու-

ղևորատար ավտոտրանսպորտային ընկերությունները, գտնվում էին 

լուծարման ընթացքում:  
 

2.4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ 
 

Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը 

պայմանավորված է մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների ստանձնած 

պարտավորությունների պատշաճ կատարմամբ, ինչը մշտապես դիտարկվում 

և վերահսկվում է Աշխատակազմի կողմից: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է վերահսկողության ներ-

քո գտնվել 20 մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների գործերի ընթացքը, 

որոնց ստանձնած ընդհանուր պարտավորությունը ներդրումների և սոցիա-
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լական երաշխիքների ապահովման մասով կազմել է համապատասխանաբար 

2 332 700 000 ՀՀ դրամ և 114 աշխատատեղ:  

Նույն ժամանակահատվածում Աշխատակազմի վերահսկողությունից 

հանվել են թվով յոթ մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտներ, որոնցից 

հինգը՝ պայմանագրային պարտավորությունների ժամկետն ավարտվելու և 

դրանք ամբողջությամբ կատարելու, մեկը՝ պայմանագրային պարտավորու-

թյունները վաղաժամկետ լրիվ կատարելու, մեկն էլ երկկողմանի համաձայնու-

թյամբ պայմանագրի լուծման ու 4 500 000 ՀՀ դրամ գնահատված արժեք 

ունեցող մասնավորեցված օբյեկտի նկատմամբ պետության սեփականության 

իրավունքի վերականգնման հիմքով:  

Նշված սուբյեկտների ստանձնած ընդհանուր պայմանագրային 

պարտավորությունները ներդրումների մասով կազմել են 651 237 400 ՀՀ դրամ, 

իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով՝ 20 աշխատատեղ: Փաս-

տացի կատարողականը կազմել է 652 877 687 ՀՀ դրամ և յոթ աշխատատեղ 

կամ ստանձնածի համապատասխանաբար 100,3 և 35,0 տոկոսը:  

Սոցիալական երաշխիքների թերակատարման պատճառ է հանդիսացել 

մասնավորեցման սուբյեկտ՝ «Արզի-Գրուպ» սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ ընկերության կողմից ստանձնած 184 237 400 ՀՀ դրամ ներդրում-

ների իրականացման և 13 աշխատատեղերի ապահովման պարտավորու-

թյունների ընդհանրապես չկատարումը: 

Պայմանագրային պարտավորություններն ավարտած և վերահսկողու-

թյունից հանված մասնավորեցման սուբյեկտների մասին տեղեկությունները 

ներկայացված են աղյուսակ N 1-ում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր պայմանագիր է 

կնքվել մեկ սուբյեկտի հետ, որի պարտավորությունների մասին տեղեկու-

թյունները ներկայացված են սույն հաշվետվության 2.2-րդ բաժնում: 

Միևնույն ժամանակ Աշխատակազմի կողմից ստուգվել է հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար պարտավորություններ ստանձնած թվով 8 սուբ-

յեկտների աշխատանքների կատարման ընթացքը: Ընդհանուր պարտավորու-

թյունները ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով 

նույն ժամանակահատվածի համար կազմել են համապատասխանաբար 

96 350 000 ՀՀ դրամ և 22 աշխատատեղ: 

Արձանագրված ընդհանուր կատարողականը հետևյալն է.  

1)  ներդրումներ՝   83 453 900 ՀՀ դրամ, կամ ստանձնածի 86,6 տոկոսը. 

2) աշխատատեղեր՝ չեն ստեղծվել կամ պարտավորությունը 

թերակատարվել է 100 տոկոսով: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանագրային պարտավորություն-

ներ ունեցող մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների վերաբերյալ արձա-

նագրված կատարողականի և թերացումների մասին տեղեկությունները՝ ըստ 

օբյեկտների և մասնավորեցման ձևերի, ներկայացված են N 2 աղյուսակում: 

Հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ Աշխատակազմի վերահսկողության 

ներքո մնացել է 14 սուբյեկտների մասնավորեցման (օտարման) գործերի 

ընթացքը, որոնց ստանձնած ընդհանուր պայմանագրային պարտավորու-

թյունները կազմել են՝ 

1) ներդրումներ՝ 1 711 500 000 ՀՀ դրամ.             

2) սոցիալական երաշխիքներ՝  101 աշխատատեղ: 
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2.5. ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 
 

Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործառույթների մասով 

Աշխատակազմի կողմից և ընդդեմ Աշխատակազմի հայցապահանջներ չեն 

ներկայացվել, դատական կարգով պայմանագրեր չեն լուծվել: 
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Աղյուսակ N 1 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԸՍՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ 

                                           (հազ. ՀՀ դրամ) 

Հ/հ 

Ծ
ա

ծկ
ա

գ
ի

ր
ը

 

Օբյեկտի  անվանումը 

և հասցեն 

Լ
Ղ

Հ
 կ

ա
ռ

ա
վ

. ո
ր

ո
շմ

ա
ն

 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 և
 թ

վ
ա

գ
ր

ո
ւ-

թ
յո

ւն
ը

 

Մ
ա

ս
ն

ա
վ

ո
ր

ե
ցմ

ա
ն

  

ձ
և

ը
 

Գ
ն

ա
հ

ա
տ

վ
ա

ծ 
ա

ր
ժ

ե
ք

ը
 

(ա
յդ

 թ
վ

ո
ւմ

՝ 
հ

ո
ղ

ա
մ

ա
ս

ի
 

ա
ր

ժ
ե

ք
ը

) 

Վ
ա

ճ
ա

ռ
ք

ի
 գ

ի
ն

ը
 (

ա
յդ

 

թ
վ

ո
ւմ

՝ 
հ

ո
ղ

ա
մ

ա
ս

ի
 

կ
ա

դ
ա

ս
տ

ր
ա

յի
ն

 ա
ր

ժ
ե

ք
ը

) 

Մ
ո

ւծ
վ

ա
ծ

 է
 պ

ե
տ

ա
կ

ա
ն

 

բյ
ո

ւջ
ե

 

Ն
ե

ր
դ

ր
ո

ւմ
ն

ե
ր

ի
 

կ
ա

տ
ա

ր
մ

ա
ն

 ժ
ա

մ
կ

ե
տ

ը
 Ներդրումային 

պարտավորություն-

ները 

Սոցիալա-

կան երաշ-

խիքները 

Գ
ն

ո
ր

դ
ի

  

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Հ
ա

յտ
ա

ր
ա

ր
վ

ա
ծ 

Փ
ա

ս
տ

ա
ցի

 

Հ
ա

յտ
ա

ր
ա

ր
վ

ա
ծ 

Փ
ա

ս
տ

ա
ցի

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ 

«ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 

1. 6078 

Շենքեր և շինություն-

ներ, ԼՂՀ ք. Շուշի, 

«Իսայի աղբյուր» 

տեղամաս 

N 795-Ա                 

15.11.2013թ. 

անհատույց 

տրամա-

դրում 

13200,0 850,0 850,0 30.12.2016թ. 400000,0 538372,1 - - 
«ԻՍԱԲՈՒ-

ԼԱՂ» ՍՊԸ 

2. 8016 

Նախկին կոնդենսա-

տորների գործարանի 

կիսավեր շենք, ԼՂՀ 

Մարտունու շրջան,            

ք. Ճարտար                

N 348-Ա                 

03.06.2014թ. 

անհատույց 

տրամա-

դրում 

3925,0 - - 30.12.2016թ. 30000,0 72998,6 - - 

«Ղարաբաղի 

գյուղերի 

զարգաց-

ման» հիմնա-

դրամ 

3. 8112 

Ավտոտնակ, ԼՂՀ  

ք. Ստեփանակերտ,        

Ա. Առաքելյան փողոց 

N 14/9 

N 606-Ա                 

19.09.2015թ. 

ուղղակի 

վաճառք 
10000,0 2000,0 2000,0 30.12.2019թ. 15000,0 15744,2 3 3 

Ֆիզիկական 

անձ Վագիֆ 

Հարությունյան 
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4. 6272 

Անասնաշենք,  ԼՂՀ 

Քաշաթաղի շրջան, 

Արտաշավի համայնքի 

Բերձոր-Արտաշավ 

ավտոճանապարհի 

ձախակողմյան 

հատված 

N 391-Ա                 

24.06.2014թ. 

անհատույց 

տրամա-

դրում 

19300,0 188,1 188,1 30.12.2016թ. 20000,0 22361,8 2 2 

Ֆիզիկական 

անձ               

Կարեն 

Սարգսյան 

  Ընդամենը՝   46425,0 3038,1 3038,1  465000,0 649476,7 5 5  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ 

5. 7061/3 

Վարչական շենք,                    

ԼՂՀ Ասկերանի շրջան,  

գ. Այգեստան 

N 414-Ա                 

03.07.2014թ. 

ուղղակի 

վաճառք 
750,4 630,0 630,0 30.12.2015թ. 2000,0 3401,0 2 2 

Անհատ ձեռ-

նարկատեր    

Համբարձում 

Բարսեղյան 

  Ընդամենը՝   750,4 630,0 630,0  2000,0 3401,2 2 2  

ՕՏԱՐՈՒՄ 

6.  

Շենքեր և շինություն-

ներ,  ԼՂՀ ք. Մարտա-

կերտ,  Մ. Խորենացու 

փողոց N 11բ 

N 293-Ա                 

24.05.2013թ. 

անհատույց 

տրամա-

դրում 

4500,0 485,0 485,0 01.07.2018թ. 184237,4 - 13 - 
«Արզի 

Գրուպ» ՍՊԸ 

7.  

«Կենտրոնական ավ-

տոկայան» ՓԲԸ բարձր 

անցունակության             

ՊԱԶ-3206-10 

ավտոբուսներ 

N 407-Ա                 

19.06.2012թ. 

ուղղակի 

վաճառք 
22000,0 22000,0 22000,0 30.07.2016թ. - - - - 

«ԳԼՈԲԱԼ-

ՏՐԱՆՍ-

ՍԵՐՎԻՍ» 

ՍՊԸ 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ`   26500,0 22485,0 22485,0  184237,4 - 13 -  

  ԱՄԲՈՂՋԸ՝   73675,4 26153,1 26153,1  651237,4 652877,9 20 7  
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Աղյուսակ N 2 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  

(ՕՏԱՐՄԱՆ) ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԵՎ ԹԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝  

ԸՍՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ 

 

 (հազ. ՀՀ դրամ) 

Հ/հ 

Ծ
ա

ծկ
ա

գ
ի

ր
ը

 

Օ
բյ

ե
կ

տ
ի

 ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

  

և
 հ

ա
ս

ցե
ն

 

Գ
ն

ա
հ

ա
տ

վ
ա

ծ
  

ա
ր

ժ
ե

ք
ը

 

Վ
ա

ճ
ա

ռ
ք

ի
  

գ
ի

ն
ը

 

Մ
ո

ւծ
վ

ա
ծ

 է
 պ

ե
տ

.  

բյ
ո

ւջ
ե

 

Գ
ն

ո
ր

դ
ի

 ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Մ
ա

ս
ն

ա
վ

ո
ր

ե
ցմ

ա
ն

  

ձ
և

ը
 

Պ
ա

ր
տ

ա
վ

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

-

ն
ե

ր
ի

 ա
վ

ա
ր

տ
մ

ա
ն

 

ժ
ա

մ
կ

ե
տ

ը
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի 

Լ
Ղ

Հ
 կ

ա
ռ

ա
վ

ա
ր

ո
ւթ

յա
ն

 

ո
ր

ո
շո

ւմ
ը

 

Պ
ա

յմ
ա

ն
ա

գի
ր

ը
 Ներդրումների 

ծավալը 

Նոր աշխա-

տատեղերը 

Հ
ա

յտ
ա

ր
ա

ր
-

վ
ա

ծ 

Փ
ա

ս
տ

ա
ցի

 

կ
ա

տ
ա

ր
վ

ա
ծ 

Հ
ա

յտ
ա

ր
ա

ր
-

վ
ա

ծ 

Փ
ա

ս
տ

ա
ցի

 

կ
ա

տ
ա

ր
վ

ա
ծ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ 

«ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ 

1. 6220 

Կիսավեր շենք,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ԼՂՀ ք. Շուշի, 

Ղազանչեցոց 

փողոց  N33 

1353,9 1353,9 1353,9 
«Դղյակ» 

ՍՊԸ 

ուղղակի 

վաճառք 
01.07.2016թ. 10000,0 16097,5 - - 

N 124-Ա 

27.03.2007թ. 

N 935 

18.05.2007թ. 

2. 8087 

Նախկին առող-

ջարանային հա-

մալիրի կիսա-

վեր շենք, ԼՂՀ ք. 

Շուշի, Մոսկով-

յան փողոց N12  

37991,3 3036,5 3036,5 

«Ամարաս 

Ինվեստ» 

ՍՊԸ 

անհա-

տույց 

տրամա-

դրում 

01.07.2016թ. 20000,0 - - - 
N 520-Ա 

24.08.2010թ. 

N 1085-Ա 

13.09.2010թ. 

3. 8110 
Վարչական 

շենք, ԼՂՀ  
6000,0 2000,0 2000,0 

Ֆիզի-

կական 

ուղղակի 

վաճառք 
01.12.2016թ. 10000,0 - 3 - 

N 926-Ա 

25.12.2013թ. 

N 1161 

07.02.2014թ. 
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ք. Մարտունի  

Ա. Արզումանյան 

փողոց N7 

անձ 

Անատոլի 

Բաբայան 

4. 8113 

Վարչական շենք,  

ԼՂՀ  ք. Հադրութ,  

Ա. Մկրտչյան 

փողոց N72 

շենք, 2-րդ հարկ  

4500,0 1000,0 1000,0 

«ԵՐԵՔ 

ԵՂԲԱՅՐ» 

ՍՊԸ 

ուղղակի 

վաճառք 
30.12.2018թ. 5000,0 5000,0 - - 

N 798-Ա 

30.11.2015թ. 

N 1169 

18.12.2015թ. 

5. 8114 

Լողավազան,                                               

ԼՂՀ ք. Ստեփա-

նակերտ, Նաբե-

րեժնայա 3-րդ 

նրբանցք N35/2գ 

15000,0 885,6 885,6 
«ՀՐԱՏ» 

ՍՊԸ 

անհա-

տույց 

տրամա-

դրում 

30.12.2017թ. 15000,0 19700,7 - - 
N 584-Ա 

30.09.2016թ. 

N 1170 

21.10.2016թ. 

Ընդամենը՝ 64845,2 8276,0 8276,0  60000,0 40798,2 3    

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ 

6. 9006 

Վարչական շենք 

և շինություններ,                    

ԼՂՀ ք. Ստեփա-

նակերտ, Նաբե-

րեժնայա փողոց 

N20/1 

67700,0 12664,0 12664,0 

«Շինվեր-

Պլյուս» 

ՍՊԸ 

ուղղակի 

վաճառք 
30.12.2019թ. 6000,0 42655,7 - - 

N 793-Ա 

26.11.2014թ. 

N 1166 

29.12.2014թ. 

7. 7128/2 

Նախկին երկաթ-

բետոնե արտադ-

րամասի շենքեր  

և շինություններ,                           

ԼՂՀ ք. Ստեփա-

նակերտ, Բաղ-

րամյան փողոց 

N10/1 

19100,0 1925,0 1925,0 

«Նոր Ուղի» 

ՍՊԸ 

(Նախկին 

«Կովկաս» 

ՍՊԸ) 

ուղղակի 

վաճառք 
30.12.2016թ. 10350,0 - 14 - 

N 89-Ա 

06.03.2012թ. 

N 123-ՈՒՎ 

29.03.2012թ. 

Ընդամենը՝ 86800,0 14589,0 14589,0  16350,0 42655,7 14    

ՕՏԱՐՈՒՄ 

8. - 
Ոչ բնակելի տա-

րածք, ԼՂՀ 
22000,0 11000,0 11000,0 

անհատ 

ձեռնար-

ուղղակի 

վաճառք 
30.12.2016թ. 20000,0 - 5 - 

N 639-Ա 

19.09.2013թ. 

N 257 

06.06.2014թ. 
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 ք. Ստեփանա-

կերտ, Ն. Ստե-

փանյան փողոց 

N9/25 

կատեր     

Վաղար-

շակ Արզու-

մանյան 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 22000,0 11000,0 11000,0  20000,0 - 5 -   

ԱՄԲՈՂՋԸ՝ 173645,2 33865,0 33865,0  96350,0 83453,9 22 -   
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

9 հունիսի 2017թ.                                                                      N 407-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ-ՄԱՏԱՂԻՍ ՄԻՋՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԱՎՏՈԲՈՒՍԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԵՐԹՈՒՂՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԾԱԽՍՎԱԾ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության Մարտակերտի շրջանի Մատաղիսի գյուղական համայնքը Ստեփա-

նակերտ քաղաքի հետ ավտոբուսային կապը պահպանելու նպատակով` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Մատաղիս-Ստեփանակերտ-Մատաղիս միջշրջանային ավտոբուսային 

կանոնավոր երթուղու սպասարկումն իրականացնող փոխադրողին 

տրամադրել երթուղու համար ծախսված վառելիքի դիմաց փոխհատուցում: 

2. Հաստատել Մատաղիս-Ստեփանակերտ-Մատաղիս միջշրջանային 

ավտոբուսային կանոնավոր երթուղու սպասարկման համար ծախսված 

վառելիքի դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը՝ համաձայն 

հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2017 թվականի ապրիլի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 9-ի N 407-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ-ՄԱՏԱՂԻՍ ՄԻՋՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԱՅԻՆ 

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԵՐԹՈՒՂՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԾԱԽՍՎԱԾ 

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

Ι. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

Մատաղիս-Ստեփանակերտ-Մատաղիս միջշրջանային ավտոբուսային կանոնավոր 

երթուղու սպասարկման համար ծախսված վառելիքի դիմաց փոխհատուցման 

տրամադրման (այսուհետև՝ փոխհատուցում) ընթացակարգը: 

2. Փոխհատուցումը տրամադրվում է շաբաթական երկու անգամ կատարվող 

Մատաղիս-Ստեփանակերտ-Մատաղիս միջշրջանային ավտոբուսային կանոնավոր 

երթուղու սպասարկման համար ծախսված վառելիքի դիմաց: 

3. Փոխհատուցվող գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

Q = 0,01 * Hs * S * A 

որտեղ`  0,01 –լիտրը կիլոմետրի հարաբերության գործակիցն է. 

               HS-վառելիքի ծախսի բազային նորման է (լիտր(խ.մ.)/100 կիլոմետր). 

          S- երթուղու երկարությունը (կիլոմետր). 

               A-մեկ լիտր վառելիքի շուկայական գինն է (ՀՀ դրամ): 

4. Փոխհատուցումը տրամադրվում է ամիսը մեկ անգամ, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության մարդասիրական օգնության արտաբյուջետային 

հաշվից: 

5. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված քանակից ավել կատարած երթերը և սույն 

կարգի 3-րդ կետում սահմանված բանաձևի չափից ավելի օգտագործված վառելիքը 

փոխհատուցման ենթակա չէ: 

 

ΙΙ. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը 

(այսուհետ՝ Նախարարություն) կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող 

կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այսուհետ՝ փոխադրող) հետ 

կնքում է Մատաղիս-Ստեփանակերտ-Մատաղիս միջշրջանային ավտոբուսային 

կանոնավոր երթուղու համար ծախսված վառելիքի դիմաց փոխհատուցման պայմա-

նագիր: 

7. Փոխադրողը յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ տվյալ ամսվա 

ընթացքում կատարած երթերի քանակի և ծախսված վառելիքի մասին: 

8. Նախարարությունը, սույն կարգի 7-րդ կետում նշված տեղեկությունները 

ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում «ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԱՎՏՈԿԱՅԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից ստանում է տեղեկություններ 

փոխադրողի կողմից տվյալ ամսվա ընթացքում կատարած երթերի քանակի մասին և 

դրանց հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում փոխադրողի կողմից ներկայացրած 

տեղեկություններում ճշգրտումներ կատարում: 

9. Նախարարությունը, սույն կարգի 7-րդ և 8-րդ կետերում նշված տեղեկություն-

ներն ամփոփելով՝ կազմում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների 
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նախարարություն է ներկայացնում ֆինանսավորման հայտը կից փոխադրողի 

ներկայացրած տվյալ ամսվա տեղեկություններով: 

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, 

ներկայացված հայտի համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ֆինանսական միջոցները տրամադրում է 

Նախարարությանը՝ փոխադրողին փոխհատուցում տրամադրելու նպատակով: 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

9 հունիսի 2017թ.                                                                      N 409-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավել-

վածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատա-

րումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշման N2 հավելվածի 

N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 9-ի N 409-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

                                                                                                                    (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և  

դասերի ֆինանսավորվող ծրագրերի և  

վերջիններս իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

 

Ինն 

ամիս 

 

 

Տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

    այդ թվում՝     

09    ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

 1   Նախադպրոցական կրթություն - (8766.0) - - 

  1  Նախադպրոցական կրթություն - (8766.0) - - 

   03 Նախադպրոցական հիմնարկներ - (8766.0) - - 

    ԼՂՀ կառավարություն  (8766.0)   

 6   Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 

- 8766.0 - - 

  1  Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 

- 8766.0 - - 

   01 Պետական աջակցություն արտա-

սահմանյան բուհերում ԼՂՀ-ից 

նպատակային ուսումնառություն 

ստացող ուսանողներին 

 

- 

 

3366.0 

 

- 

 

- 

    ԼՂՀ կառավարություն - 3366.0 - - 

   02 Դասագրքերի ձեռքբերում - - (1103.5) (1103.5) 

    ԼՂՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

- -  

(1103.5) 

 

(1103.5) 

   04 Հունաստանի առողջարարական 

ճամբարում հանգստանալու 

համար ԼՂՀ երեխաների 

ճանապարհածախս 

 

- 

 

5400.0 

 

- 

 

- 

    ԼՂՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

- 5400.0 - - 

   07 Գիտաժողովներ և հրատարակչա-

կան ծախսեր 

- - 1103.5 1103.5 

    ԼՂՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

- - 1103.5 1103.5 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                       Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

13 հունիսի 2017թ.                                                                      N 413-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի    մարտի 4-ի N 168 որոշմամբ հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանքի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 4,5 հեկտար և 5,5 

հեկտար թփուտները փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության՝ վարելահողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

13 հունիսի 2017թ.                                                                      N 414-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդի-

սացող՝ Ն. Ստեփանյանի անվան զբոսայգու տարածքից,  հատուկ պահպան-

վող տարածքների նպատակային նշանակության 1,70786 հեկտար հանգստի 

համար նախատեսված հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման 

հողերի:    

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 հունիսի 2017թ.                                                                      N 428-Ն 

ք.Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 94 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվա-

կանի փետրվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից 

դուրս ամուսնություն գրանցելու համար ընտանեկան կարգավիճակի վերա-

բերյալ տեղեկանք տալու կարգը և պայմանները հաստատելու մաuին» N 94 

որոշման հավելվածում (այսուհետ՝ հավելված) կատարել հետևյալ լրացում-

ները և փոփոխությունը` 

1) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-ին կետով.  

«12.1. Տեղեկանքը տեղեկանք հայցողի ցանկությամբ կարող է 

տրամադրվել նաև երկլեզու` համաձայն N 2 ձևի, որի համար գանձվում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի N 608-Ն որոշմամբ նախատեսված ծառայության 

մատուցման համար վճար:». 

2) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ N 2 ձևով՝ 

 

«Ձև N 2 

 

Տրամադրող մարմնի անվանումը 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  

Հայերենով լրացված 

մասում առկա տվյալները 

երկրորդ լեզվով 

Ում կողմից                          

Տրման ժամանակը   
                         

           
  

_______________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

ծնված՝ ________________________________________ 
(տարին, ամիսը, օրը) 

  
           

         
  

իր բնակության վայրի՝__________________________ 

ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի արխիվում ամուսնության 

ակտի գրանցում չի հայտնաբերվել 

  

Ընտանեկան կարգավիճակը 

ամուրի, այրի, ամուսնալուծված 
  

Անձը հայտարարել է, որ չունի ամուսնության   
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գրանցում որևէ այլ ՔԿԱԳ մարմնում, և չկան Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ամուսնության կնքման արգելք 

հանդիսացող այլ հանգամանքներֈ 

  

 

Պաշտոնը______________________________________________________________ 

Պաշտոնը՝ երկրորդ լեզվով ______________________________________________ 

  

Անունը, ազգանունը_____________________________________________________ 

Անունը, ազգանունը՝ երկրորդ լեզվով_____________________________________ 

 

__________________________ 

                                                                                               (ստորագրությունը) Կ.Տ. 

». 

 

3) N 3 ձևում «169.1-րդ» բառը փոխարինել «175-րդ» բառով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 հունիսի 2017թ.                                                                      N 430-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 34 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

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

կանի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 

որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և 

փոփոխությունները. 

1) 2-րդ կետի՝ 

ա. 10-րդ ենթակետում «Արցախի հերոսներ,» բառերից հետո լրացնել 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով» 

բառերը, 

բ. 11-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված՝ տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 

տարիքը լրացած՝ միայնակ, չաշխատող քաղաքացիներ» բառերը փոխարինել 

«63 տարին լրացած՝ չաշխատող (վարձու աշխատող, անհատ ձեռնարկատեր և 

արտոնագրային վճար վճարող անձ չհանդիսացող), զավակ (այդ թվում՝ 

որդեգրված), ամուսին (բացառությամբ ամուսնու՝ աշխատանքային գործունե-

ությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունենա-

լու կամ սույն կարգի 7-րդ կետի 3-րդ պարբերությամբ նախատեսված 

դեպքերի) և օրենքով սահմանված խնամակալ չունեցող անձինք» բառերով, 

գ. 12-րդ ենթակետից հանել «Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարի և այլ ճառագայ-

թային աղետների վերացման աշխատանքների ժամանակ ստացած հիվան-

դության, խեղման կամ վնասվածքի պատճառով բժշկասոցիալական փոր-

ձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից 3-րդ խմբի 

հաշմանդամ ճանաչված անձինք,» բառերը. 

2) 5-րդ կետում՝ 

ա. «անձնագիրը» բառը փոխարինել «անձը հաստատող փաստաթուղթը» 

բառերով, իսկ «տեղեկանք բնակության վայրի մասին» բառերը՝ «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման վայրի մասին փաստաթուղթ 

(եթե անձը հաստատող փաստաթղթում այդ տեղեկությունը բացակայում է)» 

բառերով, 

բ. 5-րդ ենթակետում «շքանշանի» բառից հետո լրացնել «կամ մեդալի» 

բառերը, 

գ. 6-րդ ենթակետից հանել «և չաշխատելու» բառերը, իսկ «աշխատանքի 

անցնելու դեպքում տեղյակ պահելու պարտավորության և զավակ կամ 

խնամակալ չունենալու մասին հայտարարագիր» բառերը փոխարինել 
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«գրավոր հայտարարություն՝ չաշխատելու, աշխատանքի անցնելու դեպքում 

տեղյակ պահելու պարտավորության, զավակ (այդ թվում՝ որդեգրված), 

ամուսին (բացառությամբ ամուսնու՝ աշխատանքային գործունեությամբ 

զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունենալու կամ 

սույն կարգի 7-րդ կետի 3-րդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի) և 

օրենքով սահմանված խնամակալ չունենալու մասին» բառերով, 

դ. 7-րդ ենթակետում «հաշմանդամության կամ ճառագայթային 

հիվանդություն ստանալու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննության 

ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կամ մասնագիտացված 

առողջապահական կազմակերպության կողմից տրված տեղեկանք» բառերը 

փոխարինել «ճառագայթային հիվանդություն ստացած լինելու փաստը 

հավաստող փաստաթուղթ» բառերով, 

ե. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Սույն կետով սահմանված՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ են 

համարվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշմամբ հաստատված N 10 հավելվածի 3-րդ 

կետում նշված փաստաթղթերըֈ». 

3) 6-րդ կետում 1-ին պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Անձին դրամական օգնություն է նշանակվում գրավոր դիմելու պահին 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառված լինելու դեպքում:». 

4) 7-րդ կետում՝ 

ա. 3-րդ պարբերությունում «տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 

տարիքը» բառերը փոխարինել «63 տարին» բառերով,  

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Միայնակ քաղաքացուն դրամական օգնություն նշանակելու համար 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը, հիմք ընդունելով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հարկային մարմնի կողմից տրամադրվող եկամտային հարկի անձնավորված 

հաշվառման տեղեկատվական բազայի տվյալները, ճշտում է անձի 

չաշխատելու փաստը, կազմում համապատասխան տեղեկանք և կցում նրա 

դրամական օգնության գործին (փաստաթղթերին):». 

5) 9-րդ կետի 1-ին պարբերությունում «պաշտպանության» բառից հետո 

լրացնել «պետական» բառը. 

6) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-ին կետ. 

«11.1. Քաղաքացին պարտավոր է կենսաթոշակ նշանակող ստորաբա-

ժանմանը՝  

1) ներկայացնել իրեն վերաբերող հավաստի տվյալներ.  

2) տեղեկացնել այն հանգամանքների մասին, որոնց առկայությունը 

հանգեցնում է դրամական օգնության վճարումը դադարեցնելունֈ 

Սույն կետով սահմանված պարտականությունները չկատարելու 

հետևանքով կամ սխալմամբ քաղաքացուն ավել վճարված դրամական 

օգնության գումարները ենթակա են հետգանձման՝ «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգովֈ». 

7) 12-րդ կետի 1-ին պարբերությունից հանել «, դրամական օգնության 

գումարից պահումներ և բռնագանձում կատարվում է» բառերը, իսկ 2-րդ 
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պարբերության 1-ին ենթակետում «պետության լրիվ խնամքի տակ անցնելու» 

բառերը փոխարինել «բնակչության սոցիալական պաշտպանության 

պետական կազմակերպություն ընդունվելու» բառերովֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից: 

3. Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը նշանակված ամենամսյա 

դրամական օգնության վճարումները, անկախ սույն որոշումն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո անձին ամենամսյա դրամական օգնության իրավունք 

ունենալու հանգամանքից, շարունակվում են մինչև դրանց՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 

24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 որոշմամբ 

հաստատված կարգով և հիմքերով դադարեցնելըֈ 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 հունիսի 2017թ.                                                                      N 431-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 278-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվա-

կանի ապրիլի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գարնա-

նացան մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության խթանման 2017 թվականի 

ծրագիրը հաստատելու մասին» N 278-Ն որոշման հավելվածում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 14-րդ կետում «4698» թիվը փոխարինել «4609» թվով, «578» թիվը 

փոխարինել «489» թվով, «3075» թիվը փոխարինել «3325» թվով, «400» թիվը 

փոխարինել «410» թվով. 

2) N 2 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 16-ի N 431-Ն որոշման 

 
«Աղյուսակ  N 2 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գարնանացան մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության  

խթանման 2017 թվականի ծրագրի  իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 

 

Հ/հ  

 

Մշակաբույսի  

անվանումը 

Նախա-

տեսվում է 

մշակել  

(հա) 

Ցանքսի 

նորմա 

(կգ/հա) 

Համա-

խառն 

բերք 

(տ) 

Սերմի 

պա-

հանջը 

(կգ) 

Սերմի 

արժեքը    

(ՀՀ դրամ) 

Անհատույց 

դրամական 

միջոցների 

կամ ապ-

րանքանյու-

թերի տրամա-

դրում (ՀՀ 

դրամ) 

Լրավճար 

մթերված 

բերքի 

դիմաց                                   

(ՀՀ դրամ) 

Ինոկու-

լյանտի 

(ախտա-

հանիչի) 

արժեքը   

(ՀՀ դրամ) 

Պարար-

տանյութի 

արժեքը    

(ՀՀ դրամ) 

 

 

Որից՝ 

Ընդամենը 

ֆինան-

սական 

միջոցներ                 

(ՀՀ դրամ) 

           ֆոսֆոր կալիում  

1 Հնդկացորեն 2308 65  150000,0 81000000       81000000 

2 Արևածաղիկ 3000 5  15000,0 46500000    84694400 31203200 53491200 131194400 

3 Հլածուկ 500 6  3000,0 9000000    9100000 4900000 4200000 18100000 

4 Սոյա 436 55  24000,0 25199998   1250000 7935200 4272800 3662400 34385198 

5 Կտավատ 489 45  22000,0 21999960    8899800 4792200 4107600 30899760 

6 Առվույտ 149 22  3278,0 9834000       9834000 

7 Ոլոռ 70 200  14000,0 5180000       5180000 

8 Սիսեռ (խոշորասերմ) 167 90  15000,0 17249993       17249993 

9 Լոբի 20 100  2000,0 1500000       1500000 

10 Եգիպտացորեն 

(Պիոներ) 

2813 16  45000,0 144000000       144000000 

11 Եգիպտացորեն 450 23  10350,0 9315000       9315000 
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(Կրասնոդարսկայա 

385) 

12 Ծխախոտ   3500    35000000     35000000 

13 Բանջարեղեն 410     82000000      82000000 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10811    370778951 82000000 35000000 1250000 110629400 45168200 65461200 599658351 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                                                                                                 Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 հունիսի 2017թ.                                                                      N 432-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ 

ԿԻՉԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Ղեկավարվելով «Հասարակության և պետության կարիքների համար 

սեփականության օտարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ և 12-րդ հոդվածներով և հաշվի առնելով 2008 թվա-

կանի հուլիսի 24-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակարանային 

ծրագրերի համակարգման պետական հանձնաժողովի «Բնակարանային 

ծրագրերի մասին» N 243 որոշումն ու ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղում քաղաքաշինական ենթա-

կառուցվածքների ընդլայնման անհրաժեշտությունից` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
 1. Ստելլա Արամայիսի Առաքելյանի 1/5, Հասմիկ Հենրիկի Առաքելյանի 

1/5, Կարեն Արմենի Առաքելյանի 1/5, Ռեբեկա Արմենի Առաքելյանի 1/5 և 

Նարեկ Արմենի Առաքելյանի 1/5 ընդհանուր բաժնային սեփականությունը 

հանդիսացող 32,03 քառակուսի մետր բնակելի տան և 0,6289 հեկտար 

հողամասի (այսուհետ` Գույք, հասցե` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան Մարտակերտի շրջան, գյուղ Կիչան, բնակելի տուն, անշարժ գույքի 

սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական N 148674, տրված` 

22.02.2016 թվականին) նկատմամբ ճանաչել բացառիկ` գերակա հանրային 

շահ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

1) սույն որոշման նախաբանում նշված ծրագրի իրականացման շահը 

գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից, քանի 

որ նպատակաուղղված է քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների զարգաց-

ման նշանակություն ունեցող գործընթացի իրականացմանը. 

2) ծրագրի արդյունավետ իրականացումը չի կարող ապահովվել առանց 

սույն որոշման 1-ին կետում նշված սեփականատերերին սեփականության 

իրավունքով պատկանող տարածքի oտարման, քանի որ այն գտնվում է 

ծրագրով ընդգրկված գոտու տարածքում, ինչից էլ առաջանում է տվյալ 

տարածքի ձեռք բերման անհրաժեշտությունը. 

3) սույն որոշմամբ նշված տարածքի նկատմամբ ճանաչված բացառիկ` 

գերակա հանրային շահը չհիմնավորված վնաս չի պատճառում նշված 

տարածքի սեփականատերերին: 

2. Սահմանել, որ` 

1) բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքի ձեռք բերող է 

հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի անունից 

հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմը. 
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2) uեփականության oտարման գործընթացն uկuելու վերջնական ժամկետ 

է uահմանվում uույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ոչ ուշ, քան երեք 

ամիuը. 

3) oտարման գործառույթների իրականացման աշխատանքները 

համակարգող և պատաuխանատու պետական լիազոր մարմինը Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմն է: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատա-

կազմի ղեկավար-նախարարին` ապահովել uույն որոշմամբ uահմանված 

բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքի նկատմամբ uույն 

որոշումից բխող գույքային իրավունքների պետական գրանցումը` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ու 

ժամկետներում` uույն որոշմամբ uահմանված ձեռք բերողի uեփական 

միջոցների հաշվին: 

4. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

oրվան հաջորդող տասներորդ  oրվանից:                                                                                                             

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

16 հունիսի 2017թ.                                                                      N 433-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ   

ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ   

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹԻՑ 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2006 թվականի մարտի 28-ի N 165 որոշման 2-րդ կետի` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել  պետական  սեփականություն  հանդիսացող  բաժնեմասեր  

ունեցող բաժնետիրական ընկերությունների 2016 թվականի  ֆինանսատնտե-

սական գործունեության արդյունքում ստացված զուտ շահույթից պետական  

սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասերի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության պետական  բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժինների 

չափերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-

թյանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

պետական պահպանության վարչությունը 2016 թվականի ֆինանսատնտեսա-

կան գործունեության արդյունքում ստացված զուտ շահույթից պետական 

բյուջե է վճարում 2 575 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունհինգ  

հազար) ՀՀ  դրամ: 

3. Հանձնարարել բաժնետիրական ընկերություններում պետական սեփա-

կանություն հանդիսացող բաժնեմասերի կառավարման լիազորություններն 

իրականացնող մարմինների ղեկավարներին` 

1) ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե 

վճարման ենթակա շահութաբաժինների  օրենսդրությամբ սահմանված կար-

գով վճարումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե. 

2) պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասերի դիմաց բաժ-

նետիրական ընկերությունների տրամադրության տակ թողնված զուտ շա-

հույթի ոչ պակաս, քան 90 տոկոսն ուղղել ներդրումների իրականացմանը: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյանը` ամենամսյա տեղեկություններ ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարություն պետական բյուջե վճարված շահութա-

բաժինների մասին: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 16-ի N 433-Ն որոշման 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ  

ԵՆԹԱԿԱ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ 

 

Հ/

Հ 
Ընկերությունների անվանումները 

ԼՂՀ պետական 

բյուջե շահու-

թաբաժինների 

վճարման 

չափերը 

(հազար ՀՀ  

դրամ) 

1 2 3 

1. 
«Արցախի ազգային վիճակախաղ» փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 
26 236,8 

2. «Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 9 463,0 

3. 
«Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
744,3 

4. 
ԼՂՀ ԱՆ «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում»  փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
71,5 

5. 
ԼՂՀ ԱՆ «Մոր և մանկան առողջության պահպանման 

կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
4 550,6 

6. 
ԼՂՀ ԱՆ «Ուռուցքաբանական  դիսպանսեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
5 299,0 

7. 
ԼՂՀ ԱՆ «Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
963,1 

8. 
ԼՂՀ ԱՆ «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
6 809,6 

9. 
ԼՂՀ ԱՆ «Ասկերանի շրջանային  բուժմիավորում»  փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
300,2 

10. 
ԼՂՀ ԱՆ «Հադրութի շրջանային  բուժմիավորում»  փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
532,0 

11. 
ԼՂՀ ԱՆ «Մարտակերտի Ռ.Հ. Բազիյանի անվան  

բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերություն  
1 170,2 

12. 
ԼՂՀ ԱՆ «Մարտունու շրջանային  բուժմիավորում»  փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
6 796,0 

13. 
ԼՂՀ ԱՆ «Շուշիի շրջանային  բուժմիավորում»  փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
2 466,8 

14. 

 «Սերմնաբուծության և սելեկցիոն նվաճումների 

պահպանության կենտրոն»  փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 

5 908,3 

15. 
 «Հանրային հեռուստառադիո ընկերություն» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
843,8 
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16. 
 «Մասնագիտացված մոնտաժային շահագործման 

տեղամաս» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
520,0 

17.  «Արցախուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն 16 696,6 

18. 
 «Վահե Կարապետյան ճանշահագործում» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
1 399,6 

19. 
 «Քաղաքաշինության փաստաթղթերի փորձաքննություն» 

փակ բաժնետիրական ընկերություն 
914,5 

20. 
 «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
13 243,8 

21. 
 «Քաշաթաղի ջրամատակարարում» փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 
5 112,0 

Ը Ն Դ Հ Ա Ն ՈՒ Ր Ը 110 041,7 
 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

19 հունիսի 2017թ.                                                                      N 437-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի հա-

մայնքների վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահման-

ներում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող` անտառային 

նպատակային նշանակության 1,941 հեկտար թփուտը, համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուց-

վածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների  

հողերի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

19 հունիսի 2017թ.                                                                      N 438-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներով` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվա-

կանի մարտի 4-ի N 141 որոշմամբ հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության Հադրութի շրջանի Տողի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, համայն-

քի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հան-

դիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,476 հեկտար 

արոտավայրը և պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային 

նպատակային նշանակության 0,47 հեկտար թփուտը փոխադրել բնակա-

վայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 443-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ 

 ՍՊԱՌՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

 ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Համաձայն «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքի 35-րդ հոդվածի 7-րդ մասի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել էլեկտրական էներգիայի բաշխման համակարգում 

էլեկտրական էներգիայի ապօրինի սպառման դեպքերում սպառված 

էլեկտրական էներգիայի քանակի հաշվարկման մեթոդիկան` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 443-Ն որոշման 

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՍՊԱՌՎԱԾ  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

  

1. Սույն մեթոդիկայով հաշվարկվում է էլեկտրական էներգիայի բաշխման 

համակարգում տեղի ունեցած պատահարների ընթացքում սպառված էլեկտրական 

էներգիայի քանակը: 

2. Սույն մեթոդիկայի իմաստով էլեկտրական էներգիայի բաշխման համակարգում 

տեղի ունեցած պատահար է համարվում սպառողի կողմից էլեկտրական էներգիայի 

բաշխման համակարգից էլեկտրական էներգիայի սպառումը՝ հաշվառքի սարքի 

շրջանցմամբ և (կամ) առանց պայմանագրի (ապօրինի սպառում): Ապօրինի և 

հաշվառքի սարքի շրջանցմամբ սպառած էլեկտրական էներգիայի քանակը 

հաշվարկվում է՝ համաձայն հետևյալ բանաձևերի՝ 

1) միաֆազ միացման դեպքում՝ W = Ս x Iհթ x cos φ x T/1000. 

2) եռաֆազ միացման դեպքում՝ W = √3x Ս x Iհթ x cos φ x T/1000, 

որտեղ՝ 

cos φ-ն հզորության գործակիցն է, 

W-ն հաշվարկվող էլեկտրական էներգիայի քանակն է (կՎտ.ժ), 

Ս-ն տվյալ ցանցի լարումն է (Վ), 

Iհթ-ն երկարատև աշխատանքային ռեժիմում հոսանքի թույլատրելի առավելա-

գույն մեծությունն է՝ կախված հաղորդալարի տեսակից, նյութից և կտրվածքի 

մակերեսից: Iհթ-ն չի կարող գերազանցել միացման կետում ցանցը սնող հաղորդալարի 

թողունակությունը, 

T-ն սպառման ժամանակահատվածն է (ժամ): 

3. Այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ որոշել և ամրագրել ապօրինի և հաշվառքի 

սարքի շրջանցմամբ սպառման ժամանակահատվածը, ապա որպես էլեկտրական 

էներգիայի ապօրինի և հաշվառքի սարքի շրջանցմամբ սպառման տևողության 

հաշվարկային մեծություն ընդունվում է հավասար՝ 

1) 960 ժամ՝ օդային գծերից ապօրինի միացման դեպքերում. 

2) 1440 ժամ՝ ստորգետնյա մալուխներից ապօրինի միացման դեպքերում: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                 Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 444-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 15-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի  

N 194-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրա-

պետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի հունվարի 20-ի «Պետական նպաստների, ծնելիության և 

բազմազավակության խթանման միջոցառումների մասին» N 15-Ն որոշման 1-

ին կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4) հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի համար 

գնվում է բնակարան կամ բնակելի տուն կամ կառուցվում բնակելի տուն:»:  

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի ապրիլի 16-ի «6 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 

ընտանիքներին բնակելի տուն հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 

194-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետում «6 և ավելի անչափահաս 

երեխաներ ունեցող ընտանիքներին բնակելի տուն հատկացնելու» բառերը 

փոխարինել «հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի 

համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու» 

բառերով.  

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ 

դրա գործողությունը տարածվում է նաև 2016 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ և մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը հինգ և ավելի 

անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների վրա: 

4. Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը վեց և ավելի անչափահաս 

երեխաներ ունեցող՝ բնակելի տան կառուցման (գնման) իրավունքը ծագած 

ընտանիքի համար, բնակելի տունը կառուցվում (գնվում) է դիմում 

ներկայացնելու պահից երեք տարվա ընթացքում:  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ     
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«Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի ապրիլի 16-ի N 194-Ն որոշման 

 

ԿԱՐԳ 

ՀԻՆԳ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆՏԱՆԻՔԻ  

ՀԱՄԱՐ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԳՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ  

ՏՈՒՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 

ընտանիքի համար (այսուհետ՝ ընտանիք) բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ 

բնակելի տուն կառուցելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ընտանիքի համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնվում կամ բնակելի տուն 

կառուցվում է, եթե երեխաների ծնողները կամ միակ ծնողը և 16 տարին լրացած 

երեխաները հանդիսանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիներ և հաշվառված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում: 

3. Բնակարանի կամ բնակելի տան գնումը կամ բնակելի տան կառուցումն 

իրականացվում է «Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով: 

4. Բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու 

առաջնահերթությունը տրվում է այն ընտանիքին, որտեղ ծնողներից մեկը կամ նրա 

ծնողը զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին խմբի հաշմանդամ է կամ զոհվել 

(մահացել) է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության 

ընթացքում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ երեխաների 

միակ ծնողը մահացել է կամ երեխաները մնացել են առանց ծնողական խնամքի: 

5. Բնակարան կամ բնակելի տուն գնվում կամ բնակելի տուն կառուցվում է 

ծնողների կամ միակ ծնողի հաշվառման վայրում: 

Ծնողները տարբեր բնակավայրերում հաշվառված լինելու դեպքում բնակարանը 

կամ բնակելի տունը գնվում կամ բնակելի տունը կառուցվում է ծնողների 

ներկայացրած  դիմումում նշված բնակավայրում՝ բացառությամբ սույն կետի 3-րդ 

պարբերությունում նշված դեպքի: 

Ծնողներից մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում հաշվառված լինելու դեպքում 

ընտանիքի համար Ստեփանակերտ քաղաքում բնակարան կամ բնակելի տուն գնվում 

կամ բնակելի տուն կառուցվում է ընտանիքում հինգերորդ երեխայի ծնվելու օրվա 

դրությամբ ծնողի՝ վերջին տասը տարիների ընթացքում Ստեփանակերտ քաղաքում 

հաշվառված լինելու դեպքում: 

Սույն կետի 3-րդ պարբերությամբ նախատեսված դրույթը չի տարածվում այն 

դեպքերի վրա, երբ ծնողները կամ միակ ծնողը հաշվառված են Ստեփանակերտ 

քաղաքում: 

6. Բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար 

երեխաների ծնողները կամ միակ ծնողը սույն կարգի 5-րդ կետում նշված հաշվառման 

վայրի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
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տարածքային մարմին  (այսուհետ՝ տարածքային մարմին) են ներկայացնում դիմում՝ 

համաձայն N 1 ձևի՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) անձնագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը. 

2) բնակության վայրի և ընտանիքի կազմի մասին լիազոր մարմնի կողմից 

տրված տեղեկանքը. 

3) երեխաների ծննդյան վկայականների և անձնագրերի պատճենները. 

4) իրենց և երեխաների սոցիալական քարտերի, հանրային ծառայությունների 

համարանիշների, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշներ չունենալու 

դեպքում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշներ չունենալու վերաբերյալ 

տեղեկանքների պատճենները. 

5) ամուսնության և (կամ) հայրության ճանաչման վկայական(ներ)ի 

պատճեն(ներ)ը կամ երեխայի ծննդյան վկայականում հոր վերաբերյալ 

տեղեկությունների գրանցման մասին քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի պատճենը. 

6) ծնողի կամ նրա ծնողի հաշմանդամությունը հաստատող փաստաթղթի կամ 

զոհվելու (մահանալու) մասին պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի 

պատճեն(ներ)ը կամ միակ ծնողի մահվան վկայականի պատճենը. 

7) անհրաժեշտության դեպքում սույն կարգով սահմանված դրույթներին 

համապատասխան այլ փաստաթղթեր: 

Բնակարան կամ բնակելի տուն գնվում կամ բնակելի տուն կառուցվում է, եթե 

տարածքային մարմին դիմում ներկայացնելու պահին ընտանիքում առկա են հինգ և 

ավելի անչափահաս երեխաներ: 

7. Տարածքային մարմնում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար կազմվում է 

անձնական գործ, որտեղ պահվում են սույն կարգով պահանջվող փաստաթղթերը: 

8. Մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա տասը Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն են ներկայացնում նախորդ եռամսյակում 

բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար դիմած 

քաղաքացիների վերաբերյալ հայտեր՝ համաձայն N 2 ձևի: 

9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությունը սույն կարգի 8-րդ կետում նշված հայտերն ամփոփելուց 

հետո հնգօրյա ժամկետում դրանք ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարություն: 

10. Բնակարանը կամ բնակելի տունը գնվում կամ բնակելի տունը կառուցվում է 

ընտանիքի համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն 

կառուցելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 22-ի N 444-Ն որոշման 3-

րդ կետով նախատեսված՝ հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի 

համար, հինգ տարվա ընթացքում:  

11.  Բնակելի տունը կառուցվում է պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողամասում: 

Բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի 

առանձնացումը և սահմանների հաստատումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Տվյալ համայնքի տարածքում պետական սեփականություն հանդիսացող բնակելի 

կառուցապատման հողերի բացակայության դեպքում պետությունը համապատասխան 

համայնքից ձեռք է բերում առանձնացված հողամաս: 

Բնակելի տների հողամասերի չափերը սահմանվում են 1 200 քառակուսի մետր 

քաղաքային, 2 000 քառակուսի մետր՝ գյուղական բնակավայրերում: 
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12.  Բնակելի տան կառուցման համար անհրաժեշտ քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի ձեռքբերման, ինչպես նաև բնակելի տան կառուցման և գնման հետ 

կապված այլ գործառույթներ իրականացնում է կապիտալ շինարարության ծրագրերի 

իրականացման բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը: 

13.  Գնված բնակարանին կամ բնակելի տանը կամ կառուցված բնակելի տանը 

վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթը կապիտալ շինարարության ծրագրերի 

իրականացման բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը փոխանցում է 

պետական գույքի կառավարման ոլորտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմին, որն ապահովում է 

իրավունքների պետական գրանցումը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ընդհանուր սեփականության իրավունքով բնակարանի կամ բնակելի տան և 

հողամասի՝ նվիրատվության պայմանագրով տրամադրումը ընտանիքին:»: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                           Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 
Ձև N 1 

 

 
(Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի անվանումը) 

 

Քաղաքացի 
 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

Հաշվառման վայրը  

Անձնագրի սերիան և համարը  

Տրվել է                ում կողմից  

Սոցիալական քարտի համարը  

Հանրային ծառայությունների համարանիշը  

Հեռախոսի համարը  

 

Քաղաքացի 
 

(անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

Հաշվառման վայրը  

Անձնագրի սերիան և համարը  

Տրվել է             ում կողմից  

Սոցիալական քարտի համարը  

Հանրային ծառայությունների համարանիշը  

Հեռախոսի համարը  

 

Ընտանիքի փաստացի բնակության վայրը  

Անչափահաս երեխաների թիվը  
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Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

Խնդրում ենք մեր ընտանիքի համար                                                                                    -ում 
                                                     (բնակավայրի անվանումը) 

 

գնել բնակարան, կամ բնակելի տուն, կամ կառուցել բնակելի տուն: 
(անհրաժեշտն ընդգծել) 

 
Հ/Հ Ներկայացված փաստաթղթերը Քանակը 

1. Ծնողների կամ միակ ծնողի անձնագր(եր)ի պատճեն(ներ)ը  

2. Ամուսնության վկայականի պատճենը  

3. Հայրության ճանաչման վկայականի պատճենը  

4. Երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները  

5. Երեխաների անձնագրերի պատճենները  

6. Սոցիալական քարտերի պատճենները  

7. Հանրային ծառայությունների համարանիշների պատճենները  

8. Հանրային ծառայությունների համարանիշներ չունենալու վերաբերյալ 

տեղեկանքների պատճենները 

 

9. Բնակության վայրի և ընտանիքի կազմի մասին լիազոր մարմնի կողմից 

տրված տեղեկանքը 

 

10. Ծնողի կամ նրա ծնողի հաշմանդամությունը հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը 

 

11. Ծնողի կամ նրա ծնողի զոհվելու (մահանալու) մասին պետական լիազոր 

մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի պատճենը 

 

12. Միակ ծնողի մահվան վկայականի պատճենը  

13. Այլ փաստաթղթեր  

 

Քաղաքացի                                                                            
                                                                     (անունը, ազգանունը)                                                                                 (ստորագրությունը) 

 

Քաղաքացի                                                                             
                                                                     (անունը, ազգանունը)                                                                                 (ստորագրությունը) 

  

 Դիմումը և փաստաթղթերը  

  ընդունեց  

                                    (մասնագետի անունը, ազգանունը)                                                                    (ստորագրությունը) 

 

Դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը  

 

Դիմումի գրանցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը  
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Ձև N 2 
 

 

 

ՀԱՅՏ 

Բնակարան, կամ բնակելի տուն գնելու, կամ բնակելի տուն կառուցելու համար դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ 

 

   

                                (Հայտ ներկայացնող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի անվանումը) 

 

 Ընտանիքների թիվը 

                                                            (թվերով և տառերով) 
 

Հ/Հ Դիմումատու(ներ)ի Ծնողի կամ նրա ծնողի 

կարգավիճակը 

Առանց 

ծնողա-

կան 

խնամքի 

մնացած  

երեխա-

ներ 

Անչա-

փա-

հաս 

երե-

խա-

ների 

թիվը 

Դիմումը 

ներկա-

յացնելու 

ամսա-

թիվը, 

ամիսը, 

տարե-

թիվը 

Նշումներ բնակա-

րանի կամ բնա-

կելի տան 

Քաղաքացի-

ների անուն-

(ներ)ը և ազ-

գանուն-

(ներ)ը 

Անձնագ-

ր(երի)ի սե-

րիան(երն) 

 ու համար-

(ներ)ը 

Սոցիալական քար-

տ(երի)ի համար(ներ)ը 

կամ հանրային 

ծառայությունների 

համարանիշ(ներ)ը 

Հաշ-

վառ-

ման 

վայրը 

Փաս-

տացի 

բնա-

կության 

վայրը 

Զինվորական 

հաշմանդա-

մություն ունե-

ցող 1-ին խմբի 

հաշմանդամ 

Զոհ-

ված 

զին-

ծառա-

յող 

Մա-

հա-

ցած 

միակ 

ծնող 

գնման 

կամ կա-

ռուցման 

մասին 

վայրի 

մասին 

1.              

     

2. 

 

             

     

3.              

     

  

Դիմումները ներկայացվել են 20             թվականի                  եռամսյակի ընթացքում 

Հայտ ներկայացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի)      

 

                                  (անունը, ազգանունը)                                                              (ստորագրությունը) 

                                            

 ____   ________________   20    թվականի                                                                                                                                                                                             Կ.Տ. 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 445-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 889-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի  դեկտեմբերի 23-ի «Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների 

կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անժամկետ զինվորական 

հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամներին, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ ծա-

ռայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների 

զավակներին, 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 որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը. 

1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետում, որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի վերնագրում «զավակներին,» բառից հետո լրացնել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի սպայական կազմի 

զինծառայողներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի 

պայմանագրային զինծառայողներին,» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածում` 

ա. 1-ին կետում «զավակների,» բառից հետո լրացնել «Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության զինված ուժերի սպայական կազմի զինծառայողների, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային 

զինծառայողների,» բառերը, 

բ. 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին և 2.2-րդ 

ենթակետերով. 

«2.1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի սպայա-

կան կազմի զինծառայող՝ զինվորական ծառայություն անցնող և սպայական 

կազմի զինվորական կոչում ունեցող զինծառայող. 

2.2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի պայմա-

նագրային զինծառայող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված 

ուժերում կամավոր հիմունքներով զինվորական ծառայություն անցնող և 

մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայող.», 

գ. 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետում «և» շաղկապից հետո լրացնել «(կամ)» 

շաղկապը, 

դ. 11-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 
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«Սույն կարգի գործողությունը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության զինված ուժերի սպայական կազմի և պայմանագրային 

զինծառայող համարվող այն Շահառուի վրա, ով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում գտնվում է 

բնակարանային հաշվառման մեջ:», 

ե. 12-րդ կետը լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 1.1-ին ենթակետով. 

«1.1) Ստեփանակերտ քաղաքում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան շրջկենտրոններում բնակարան, բնակելի տուն ձեռք բերելու համար, եթե 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի սպայական կազմի 

կամ պայմանագրային զինծառայող համարվող Շահառուն կամ նրա ամու-

սինը հաշվառված է ձեռք բերվող բնակարանի, բնակելի տան բնակավայրում.», 

զ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 25.1-ին կետ. 

«25.1. Պետական ֆինանսական աջակցություն ապահովող մարմինը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի սպայական կազմի 

կամ պայմանագրային զինծառայող համարվող Շահառուի ներկայացրած 

հայտի քննարկման արդյունքում դրական որոշում ընդունելու դեպքում այդ 

մասին գրավոր տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարությանը՝ սույն կարգի 26.1-ին կետով նախատես-

ված պահանջի կատարումն ապահովելու նպատակով:», 

է. 26-րդ կետի 5-րդ ենթակետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ ենթակետ. 

«6) սույն կարգի 4-րդ կետի 2.1-ին և 2.2-րդ ենթակետերում նշված 

Շահառուի՝ մինչև երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձեռք 

բերելը զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքում, բացառությամբ 

Շահառուի առողջական վիճակի պատճառով ռազմաբժշկական հանձնաժո-

ղովի եզրակացությամբ զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի կամ 

սահմանափակ պիտանի ճանաչման կամ հաստիքների կամ զինված ուժերի 

թվակազմի կրճատման դեպքերի:», 

ը. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 26.1-ին կետ. 

«26.1. Սույն կարգի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով 

սուբսիդավորումը վաղաժամկետ դադարեցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության պաշտպանության նախարարության միջնորդությամբ՝ զինվո-

րական ծառայությունից արձակվելու մասին տված տեղեկանքի հիման վրա:», 

թ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 35.1-ին կետ. 

«35.1. Սույն կարգի 4-րդ կետի 2.1-ին և 2.2-րդ ենթակետերում նշված 

Շահառուներին հիփոթեքային վարկի կանխավճար չի տրամադրվում:», 

ժ. 38-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին ենթակետով. 

«2.1) Շահառուի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժե-

րի սպայական կազմի կամ պայմանագրային զինծառայող հանդիսանալու 

մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախա-

րարության կողմից տրված տեղեկանքը.»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 446-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 80-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվա-

կանի փետրվարի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորա-

կան հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին 

օգտագործված էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի դիմաց պետական ֆինան-

սական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 80-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները. 

1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետում, որոշմամբ հաստատված հավել-

վածի վերնագրում «հաշմանդամներին» բառից հետո լրացնել «, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, 

Տոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց» բառերը, 

իսկ «և» շաղկապից հետո՝ «(կամ)» շաղկապը. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածում` 

ա. 1-ին կետում «բնական» բառից առաջ լրացնել «(կամ)» շաղկապը և  

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Սույն կարգի իմաստով Շահառու է համարվում նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, 

Տոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձը:», 

բ. 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «գազի» բառից հետո լրացնել «, իսկ սույն 

կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունում նշված Շահառուի հաշվով` 

օգտագործված էլեկտրաէներգիայի» բառերը, 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ. 

«5.1. Սույն կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունում նշված Շահառուին 

աջակցությունը տրամադրվում է ամսական 78 կիլովատտ/ժամ էլեկտրա-

էներգիայի համար: 

Սույն կետում նշված աջակցությունը Շահառուին տրամադրվում է 

բնակարանում, բնակելի տանը օգտագործած էլեկտրաէներգիայի համար:», 

դ. 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Սույն կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունում նշված Շահառուներից 

կազմված ընտանիքի անունից աջակցություն ստանալու համար բնակության 

վայրը սպասարկող իրավասու մարմին է դիմում ընտանիքում բաժանորդ 

հանդիսացող անդամը՝ ներկայացնելով սույն կետի 1-2-րդ, 4-5-րդ և 8-րդ 

ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը:», 
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ե. 14-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասու-

թյամբ. 

«Սույն կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունում նշված Շահառուներից 

կազմված ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում աջակցության տրամադրու-

մը դադարեցվում է ընտանիքի մահացած անդամի մասով:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2017 թվականի մայիսի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործելու է 

մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշման 2-րդ կետի, որոշմամբ 

հաստատված կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի,  4-5-րդ, 10-րդ և 13-րդ 

կետերի գործողությունը չի տարածվում սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ 

ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված Շահառուների վրա: 

4. Սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությամբ 

նախատեսված աջակցությունը 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար 

Շահառուին տրամադրվում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա վերջին 

աշխատանքային օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 447-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 488 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

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

կանի սեպտեմբերի 29-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականաց-

ման կարգը հաստատելու մասին» N 488 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

13-րդ կետում՝ 

1) «Միայն անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստի-

ճանը որոշելու դեպքում հանձնաժողովը փորձաքննական որոշման մասին 

տեղեկանքը եռօրյա ժամկետում հանձնում է անձին կամ նրա ներկայացուց-

չին:» նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նա-

խադասություն. 

«Անձի կամ նրա ներկայացուցչի գրավոր պահանջի դեպքում տրվում է 

նաև վարչական վարույթի (բժշկասոցիալական փորձաքննության գործի)  

պատճենը:». 

2) «10-օրյա ժամկետում» բառերից հետո լրացնել «թղթային կամ էլեկտրո-

նային եղանակով» բառերը. 

3) «Հաշմանդամի անհատական վերականգնողական ծրագրի,» բառերից 

հետո լրացնել «վարչական վարույթի,» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 448-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի N 197-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատաuխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի ապրիլի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրա-

կանացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը 

սահմանելու մասին» N 197-Ն որոշման հավելվածի՝ 

1) 2-րդ կետի 17-րդ ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

«ը.» և «թ.» պարբերություններով. 

«ը.պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիկ 

թ. դենսիտոմետրիա». 

2) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 

27-րդ ենթակետերով. 

 «24) անձավաբուժական 

25) հալոթերապևտիկ 

26) սոմնոլոգիա 

27) ինտերվենցիոն առիթմոլոգիական». 

 3) 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ.» պարբերությունում «ճառագայթային 

թերապիա» բառերից հետո լրացնել «`արտաքին, ներքին» բառերը. 

4) 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «անընկալունաբանական» բառից հետո 

լրացնել «(իմունոկանխարգելիչ)» բառը. 

5) 4-րդ կետում «Երեխաների բուժօգնության ոլորտում» բառերից հետո 

լրացնել «` գինեկոլոգիական, անեսթեզիոլոգիական, վերակենդանացման, 

նյարդաբանական, վերականգնողական, ուռուցքաբանական, թոքաբանական, 

սրտաբանական, աղեստամոքսաբանական, երիկամաբանական, ներզատա-

բանական, վարակիչ հիվանդությունների, նյարդավիրաբուժական, քիթ-

կոկորդ-ականջաբանական, ակնաբանական, վնասվածքաբանական, օրթոպե-

դիական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգի-

ական» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 449-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԴԵՂԵՐԻ, ԲՈՒԺՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԳՈՎԱԶԴԻ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԱՅԴ ԳՈՎԱԶԴԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ  

15-Ի N 5 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Համաձայն «Գովազդի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 104-րդ մասի և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի 

թույլտվության տրամադրման կարգն ու այդ գովազդին ներկայացվող 

պահանջները՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումը չի տարածվում «Անասնաբուժության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված անասնաբուժական 

դեղամիջոցների գովազդի վրա: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Դեղերի, բուժտեխնիկայի և 

բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը և այդ 

գովազդին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» N 5 որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 449-Ն  որոշման 

 

ԴԵՂԵՐԻ, ԲՈՒԺՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԳՈՎԱԶԴԻ 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԱՅԴ ԳՈՎԱԶԴԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

I. ԴԵՂԵՐԻ, ԲՈՒԺՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 

ԳՈՎԱԶԴԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդին ներկայացվող պահանջ-

ները և այդ գովազդի թույլտվության (այսուհետ` գովազդի թույլտվություն) տրամադր-

ման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Գովազդի թույլտվությունը (ձև N 1) տրամադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` նախարարու-

թյուն): 

3. Գովազդի թույլտվությունը տրամադրվում է անժամկետ, բացառությամբ դեղի 

գովազդի թույլտվության, որը տրամադրվում է ոչ ավելի, քան դեղի` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական գրանցման ժամկետը: 

4. Գովազդի թույլտվության հայտը բավարարվում կամ մերժվում է սույն կարգով 

նախատեսված հայտը և փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից մինչև յոթ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

5. Գովազդի թույլտվություն ստանալու համար հայտ կարող է ներկայացնել միայն 

գովազդատուն կամ նրա կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձը, ընդ 

որում` 

1) դեղի գովազդի գովազդատու կարող են հանդես գալ` 

ա. դեղատնային գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձինք 

կամ անհատ ձեռնարկատերերը, 

բ. դեղերի արտադրության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձինք կամ 

անհատ ձեռնարկատերերը` միայն դեղի արտադրության լիցենզիային համապատաս-

խան արտադրվող դեղի գովազդի համար, 

գ. դեղերի ներմուծմամբ և մեծածախ առևտրով զբաղվող իրավաբանական 

անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը. 

2) բուժական մեթոդի գովազդատու կարող են հանդես գալ բժշկական օգնության և 

սպասարկման այն տեսակի լիցենզիա ունեցող անձինք, որի շրջանակներում կարող է 

կիրառվել տվյալ բուժական մեթոդը. 

3) բուժտեխնիկայի գովազդատու կարող են հանդես գալ տվյալ բուժտեխնիկայի 

արտադրությամբ կամ ներմուծմամբ կամ մեծածախ առևտրով զբաղվող 

իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը: 

6. Գովազդի թույլտվություն ստանալու համար գովազդատուն կամ նրա կողմից 

օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձը նախարարություն է ներկայացնում` 

1) հայտ (ձև N 2)` նշելով՝ 

ա. իրավաբանական անձի դեպքում` գովազդատու իրավաբանական անձի 

անվանումը, գտնվելու վայրը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման 

վկայականի համարը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, 

գովազդի տեսակը, որի թույլտվության հայտ է ներկայացվում` նշելով դեղի կամ 

բուժտեխնիկայի կամ բուժական մեթոդի կոնկրետ անվանումը, տեղեկատվական 

միջոցը, որի օգնությամբ տարածվելու է գովազդը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն 

(առկայության դեպքում), 
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բ. անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը, անհատ ձեռնար-

կատիրոջ բնակության վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման վկայականի 

համարը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, գովազդի 

տեսակը, որի թույլտվություն ստանալու հայտ է ներկայացվում` նշելով դեղի կամ 

բուժտեխնիկայի կամ բուժական մեթոդի կոնկրետ անվանումը, տեղեկատվական 

միջոցը, որի միջոցով տարածվելու է գովազդը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն 

(առկայության դեպքում), 

գ. բժշկական օգնության և սպասարկման կամ դեղատնային գործունեության կամ 

դեղերի արտադրության լիցենզիայի սերիան, համարը, տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը: 

Սույն պահանջը չի տարածվում դեղերի կամ բուժտեխնիկայի ներմուծմամբ և մեծա-

ծախ առևտրով զբաղվող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի 

կողմից գովազդի թույլտվության համար հայտ ներկայացնելու դեպքերի նկատմամբ. 

2) լիազորված անձի կողմից գովազդի թույլտվության հայտ ներկայացվելու 

դեպքում` օրենքով սահմանված կարգով նրան տրամադրված լիազորագիրը. 

3) գովազդի տեքստը` սցենարով (նկարագրությամբ), փաստաթղթային (հաս-

տատված հայտատուի ստորագրությամբ և կնիքով (առկայության դեպքում)) և էլեկտ-

րոնային կրիչով, իսկ լրատվության էլեկտրոնային միջոցներով գովազդ իրականաց-

նելու դեպքում միայն գովազդային հոլովակը` էլեկտրոնային կրիչով` երկու օրինակից: 

7. Հայտը և կից փաստաթղթերը նախարարություն կարող են ներկայացվել առ-

ձեռն կամ փոստով կամ առցանց՝ էլեկտրոնային կապի միջոցներով` նախարարության 

էլեկտրոնային փոստի moh@health.nkr.am հասցեով: 

8. Նախարարություն ներկայացված հայտի և այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրու-

թյան հիման վրա ընդունվում է գովազդի թույլտվություն տրամադրելու կամ գովազդի 

թույլտվության տրամադրումը մերժելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության առողջապահության նախարարի հրաման: Գովազդի թույլտվություն տրա-

մադրելու մասին հրամանին կցվում է գովազդի թույլտվությունը և գովազդի սույն կար-

գի 9-րդ կետին համապատասխան համաձայնեցված` գովազդի տեքստը, իսկ լրատվու-

թյան էլեկտրոնային միջոցներով գովազդ իրականացնելու դեպքում գովազդային 

հոլովակի էլեկտրոնային մեկ տարբերակը: 

9. Գովազդի` 

1) փաստաթղթային տեքստը հաստատվում է նախարարության կնիքով և համա-

ձայնություն տալու մասին նշագրումով (ձև N 4). 

2) գովազդային հոլովակի էլեկտրոնային տարբերակը հաստատվում է համաձայ-

նություն տալու մասին նշագրումով (ձև N 4): 

10. Գովազդի թույլտվություն ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում 

ձևական սխալների առկայության դեպքում նախարարությունը դրանք հայտնաբե-

րելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ծանուցում է 

հայտատուին դրա մասին և առաջարկում դրանք երկու աշխատանքային օրվա 

ժամկետում ուղղել կամ լրացնել: Սույն կետով սահմանված ժամկետը չի հաշվարկվում 

սույն կարգի 4-րդ կետով գովազդի թույլտվության տրամադրման կամ մերժման համար 

սահմանված ժամկետի մեջ: 

11. Գովազդի թույլտվության մասին հայտը մերժվում  է` 

1) եթե հայտը և ներկայացված փաստաթղթերը թերի են (չեն լրացվել սույն 

կարգին համապատասխան նախարարության կողմից պատշաճ ծանուցվելուց հետո). 

2) եթե դեղերի գովազդի տեքստը հակասում է «Գովազդի մասին» կամ «Լիցենզա-

վորման մասին» կամ «Դեղերի մասին» կամ «Բնակչության սանիտարահամաճարա-

կային անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքներին կամ դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին 

կամ սույն որոշման պահանջներին. 

3) եթե բուժական մեթոդների գովազդի տեքստը հակասում է «Գովազդի մասին» 

կամ «Լիցենզավորման մասին» կամ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկ-

ման մասին» կամ «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխնե-
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րարկումային բժշկական օգնության մասին» կամ «Հոգեբուժական օգնության մասին» 

կամ «Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներին կամ դրանց հիման վրա 

ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին կամ սույն որոշման պահանջներին. 

4) եթե բուժտեխնիկայի գովազդի տեքստը հակասում է «Գովազդի մասին» կամ 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» կամ «Բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներին կամ դրանց հիման վրա ընդունված 

նորմատիվ իրավական ակտերին կամ սույն որոշման պահանջներին: 

12. Գովազդի թույլտվության տրամադրումը մերժելու մասին Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանում պետք է հստակ 

նշվեն մերժման պատճառներն ու մերժման համար հիմք հանդիսացող իրավական 

հիմքերը: 

13. Գովազդի թույլտվության հրամանը գովազդի համաձայնեցված տեքստի կամ 

հոլովակի մեկ օրինակի հետ կամ գովազդի թույլտվությունը մերժելու մասին հրամանը 

հանձնվում է գովազդատուին` եռօրյա ժամկետում` «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 59-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով: 

14. Գովազդի թույլտվությունը չի կարող գովազդատուի կողմից փոխանցվել այլ 

անձի կամ օգտագործվել այլ անձի կողմից: 

15. Դեղի գովազդատուն իրավասու է գովազդը տարածել գովազդի թույլտվության 

մեջ նշված ժամկետում: 

16. Գովազդատուն գովազդը կարող է տեղադրել միայն սույն կարգով տրված 

գովազդի թույլտվությամբ նախատեսված տեղեկատվության միջոցում և թույլտվու-

թյամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ: 

17. Գովազդատուի կողմից անբարեխիղճ գովազդ իրականացնելու (ներառյալ 

գովազդի տեքստի փոփոխության) դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարն իրավասու է ուժը կորցրած ճանաչել գովազդի 

թույլտվությունը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դիմելու 

գովազդակրին կամ գովազդի տեղադրման թույլտվություն տված անձին` գովազդի 

տարածումը դադարեցնելու պահանջով: 

18. Գովազդի թույլտվության տրամադրումը մերժելու կամ թույլտվությունը դա-

դարեցնելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի հրամանները կարող են բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կամ դատական կարգով: 

19. Սույն որոշմամբ սահմանված կարգով գովազդի թույլտվություն ունեցող 

գովազդում փոփոխություն կատարելու դեպքում գովազդատուն կամ նրա կողմից 

օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձը հայտ է ներկայացնում` համաձայն N 

3 ձևի` կից ներկայացնելով գովազդի փոփոխված տեքստը` փաստաթղթային 

(հաստատված հայտատուի ստորագրությամբ և կնիքով (առկայության դեպքում) և 

էլեկտրոնային կրիչով, իսկ լրատվության էլեկտրոնային միջոցներով գովազդ 

իրականացնելու դեպքում գովազդային հոլովակը` կրիչով` երկու օրինակից: 

20. Գովազդի թույլտվություն ունեցող գովազդում փոփոխություն կատարելու 

վերաբերյալ հայտը բավարարվում կամ մերժվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով` սույն կարգով 

սահմանված պահանջներին համապատասխան: 

21. Գովազդի թույլտվությունը համարակալվում է ըստ սերիայի և հերթական 

համարի` հնգանիշ թվերով: Համարակալումն սկսվում է յուրաքանչյուր օրացուցային 

տարվա հունվարի 1-ից և ավարտվում դեկտեմբերի 31-ին: Գովազդի թույլտվության 

սերիան համարակալվում է հետևյալ սկզբունքով` 
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1) դեղերի գովազդի համար` ԴԳ. 

2) բուժական մեթոդների գովազդի համար` ԲՄԳ. 

3) բուժական տեխնիկայի գովազդի համար` ԲՏԳ: 

22. Գովազդատուի` դեղերի արտադրության կամ դեղատնային գործունեության 

կամ բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիայի կասեցման կամ դադարեցման 

դեպքում գովազդի թույլտվության տրամադրման մասին Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանը ճանաչվում է ուժը 

կորցրած, որի մասին պատշաճ ծանուցվում է հայտատուին: 

23. Առանց գովազդի թույլտվության կամ այդ թույլտվության պայմանների 

խախտմամբ դեղերի կամ բուժական մեթոդի կամ բուժտեխնիկայի գովազդն 

առաջացնում է օրենքով նախատեսված վարչական պատասխանատվություն: 
  

II. ԴԵՂԵՐԻ, ԲՈՒԺՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ  

ԳՈՎԱԶԴԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
  

24. Դեղի կամ բուժական մեթոդի կամ բուժտեխնիկայի գովազդի դեպքում պետք է 

հեռարձակվեն (կամ) պատկերվեն նախարարության կողմից տրված գովազդի 

թույլտվության համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը: 

25. Բուժական մեթոդի գովազդի դեպքում գովազդը պետք է տեղեկություններ 

ներառի տվյալ բուժական մեթոդն իրականացնող լիցենզավորված անձի բժշկական 

օգնության և սպասարկման լիցենզիայի վավերապայմանների (լիցենզիայի տեսակը, 

տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, համարը) վերաբերյալ: 

26. Բուժական մեթոդի թույլտվությունը տրվում է միայն այն անձին, ով բժշկական 

օգնության և սպասարկման լիցենզիայի հիման վրա իրավունք ունի իրականացնելու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված 

բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակը, որի շրջանակներում կարող է 

կիրառվել տվյալ բուժական մեթոդը: 

27. Չեն կարող գովազդվել այն բուժական մեթոդները, որոնց միջոցով 

առաջարկվում է հասնել բժշկագիտությամբ չհիմնավորված արդյունքների կամ 

ամբողջությամբ բուժել այնպիսի հիվանդություններ, որոնք բժշկագիտության 

տվյալների հիման վրա հնարավոր չէ ամբողջությամբ բուժել: 

28. Բուժական մեթոդի վերաբերյալ տեղեկատվության միջոցներով տպագրված 

նյութերը կամ հեռարձակված հաղորդումների, հաղորդաշարերի հեռարձակման 

դեպքում դրանք պետք է տեղեկություններ ներառեն հաղորդման գովազդային բնույթի 

մասին` նշելով բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիայի վավերապայ-

մաններն ու նախարարության թույլտվության համարն ու ամսաթիվը: Հաղորդումների, 

հաղորդաշարերի հեռարձակման ընթացքում հնչող գովազդը պետք է ունենա սույն 

որոշմամբ սահմանված կարգով տրված թույլտվություն: 

29. Բուժական մեթոդների գովազդի ժամանակ չեն կարող պատկերվել և (կամ) 

հեռարձակվել տվյալ բուժական մեթոդի միջոցով բուժված անձանց պնդումները կամ 

կարծիքները բուժման ընթացքի կամ արդյունավետության կամ արդյունքների 

վերաբերյալ: 

30. Բուժական մեթոդների գովազդման դեպքում բժշկական գաղտնիք հանդիսա-

ցող տեղեկությունների հրապարակումն առաջացնում է օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն: 

31. Եթե բուժտեխնիկայի կիրառումը պահանջում է կիրառման հրահանգների հետ 

պարտադիր ծանոթացում, ապա գովազդի տեքստը պետք է տեղեկություններ ներառի 

դրա մասին: 

  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                               Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Ձև N 1 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ի  Թ ՈՒ Յ Լ Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N - - - X X - 0 0 0 0 0 

  

Տրված_____ _______________ 20  թ. 

  

Գովազդի տեսակը 

_______________________________________________________________________________ 
(դեղի կամ բուժտեխնիկայի կամ բուժական մեթոդի անվանումները) 

 Գովազդատու անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը 

կամ իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը __________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 Գործունեության իրականացման վայրը__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Տեղեկատվության միջոցի տեսակն ու անվանումը_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Թույլտվության գործողության ժամկետը _____ ___________ 20  թվականից մինչև ____ 

___________20    թվականը: 
 

(նշվում է միայն դեղերի գովազդի դեպքում) 

 

______________________________ 
                            (ստորագրությունը) 

Կ.Տ. 

 
 

Ձև N 2 
 

ԼՂՀ առողջապահության նախարար 

   _________________________________ 
                                                                                                                                                         (անունը, ազգանունը) 

 

Հ Ա Յ Տ 

 ԳՈՎԱԶԴԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության 

վայրը _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի համարը □□□□□□□□□□ 

4. Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման վկայականի համարը □□□□□□□□□□ 

5. Գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, կապի այլ միջոցներ ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Գովազդի տեսակը, որի թույլտվության հայտ է ներկայացվում 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
(դեղի կամ բուժտեխնիկայի կամ բուժական մեթոդի` նշելով կոնկրետ անվանումները) 

7. Լիցենզիայով նախատեսված գործունեության տեսակը, լիցենզիայի սերիան, 

համարը, տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը (լրացվում է միայն դեղատնային 

գործունեություն կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

գովազդատուի կողմից գովազդի թույլտվության հայտ ներկայացնելիս) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Տեղեկատվության միջոցի տեսակն ու անվանումը _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(հեռուստատեսություն, ռադիո, ինտերնետ, արտաքին գովազդ, զանգվածային տեղեկատվության տպագիր միջոց` նշելով անվանումը) 

9. Գովազդի տարածման ժամկետը_______________________________________________ 
                                                                    (նշվում է միայն դեղի գովազդի դեպքում) 

10.Կից ներկայացվող փաստաթղթերը և նյութերը` 

1) Գովազդի տեքստը (թղթային, էլեկտրոնային), գովազդային հոլովակը` 

էլեկտրոնային տարբերակով, կրիչների տեսակը, քանակը (ընդգծել) 

2) Լիազորված անձի կողմից գովազդի թույլտվության հայտ ներկայացվելու դեպքում` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով նրան 

տրամադրված լիազորագիրը 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ և երաշխավորում, որ 

գովազդի բովանդակությունը համապատասխանում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(գովազդատուի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

  

_________ _______________ 20  թ. 

  

Կ.Տ. (առկայության դեպքում) 

  

 
Ձև N 3 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարար 

 _________________________________ 
                                                                                                                                                    (անունը, ազգանունը) 

  

Հ Ա Յ Տ 

ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՔՍՏՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

 ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգա-

նունը _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության 

վայրը _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի համարը □□□□□□□□□□ 

4. Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման վկայականի համարը □□□□□□□□□□ 
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5. Գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, կապի այլ միջոցներ ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Գովազդի թույլտվության սերիան, համարը, տալու ամսաթիվը, գործողության ժամ-

կետը _________________________________________________________________________ 

7. Կից ներկայացվող փաստաթուղթ կամ նյութ՝ 

1) Գովազդի տեքստը (թղթային, էլեկտրոնային), գովազդային հոլովակը` էլեկտրոնա-

յին տարբերակով կրիչների տեսակը, քանակը (ընդգծել) 

2) Լիազորված անձի կողմից գովազդի թույլտվության հայտ ներկայացվելու դեպքում` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով նրան տրա-

մադրված լիազորագիրը 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ և երաշխավորում, որ 

գովազդի բովանդակությունը համապատասխանում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին: 

_______________________________________________________________________________ 
(գովազդատուի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

  

_________ _______________ 20  թ. 

 

 Կ.Տ. (առկայության դեպքում) 

 
Ձև N 4 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՔՍՏԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈԼՈՎԱԿԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  

ՏԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Դեղի կամ բուժտեխնիկայի կամ բուժական մեթոդի 20 թվականի թիվ - - - X X – 0 0 0 0 0     

գովազդը  ______________________________________________________________________ 
(գովազդատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը) 

կարող է իրականացվել միայն սույն տեքստի և (կամ) կից հոլովակի համաձայն: 

  

ԼՂՀ առողջապահության նախարար 

_________________________________ 
                            (ստորագրությունը) 

 _________ _______________ 20    թ. 

 

 Կ.Տ. 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 450-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 467-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ժդ» կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով, հիմք ընդու-

նելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվա-

կանի հուլիսի 30-ի «Վարորդի սթափության վիճակի զննության կարգը, այդ 

զննության արձանագրության և գրանցման մատյանի ձևերը հաստատելու 

մասին» N 467-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրա-

ցումները. 

1) որոշման 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը «վարորդի» բառից 

առաջ լրացնել «բուժհաստատությունների կողմից» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 4-րդ 

ենթակետով. 

«4) ոստիկանության ծառայողի կողմից տեխնիկական միջոցով արտա-

շնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակության միջոցով վարորդի սթա-

փության վիճակի զննություն (ոչ սթափ վիճակում լինելու փաստի ստուգում) 

իրականացնելու կարգը` համաձայն թիվ 4 հավելվածի:». 

3) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1.1-ին կետով. 

«1.1. Սահմանել, որ արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի 

պարունակության միջոցով ոստիկանության ծառայողի կողմից վարորդի 

սթափության վիճակի զննություն (ոչ սթափ վիճակում լինելու փաստի 

ստուգում) իրականացնելու համար նախատեսված տեխնիկական միջոցին 

ներկայացվող հիմնական պահանջներն են՝ 

1) չափման արդյունքների և մուտքագրված տվյալների արտաբերում 

սահմանված տեսքի ելքային փաստաթղթի (արձանագրության) տեսքով՝ 

ինչպես չափումից անմիջապես հետո, այնպես էլ հետագայում՝ տեխնիկական 

միջոցի հիշողությունից. 

2) առանց հոսանքի արտաքին աղբյուրների միացման իրականացվող 

չափումների քանակը՝ 

ա. առանց արձանագրություն տպագրելու՝ 500-ից ոչ պակաս,  

բ. արձանագրություն տպագրելով՝ 100-ից ոչ պակաս. 

3) թույլատրելի սխալանքի սահմանները՝ 

ա. 0-0,2 մգ/լ միջակայքի համար՝ +-0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի,  

բ. 0,2 մգ/լ-ից բարձր միջակայքի համար՝ +-10 տոկոսից ոչ ավելի. 
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4) նմուշը վերցնելուց հետո չափման ժամանակը՝ 10 վայրկյանից ոչ ավելի, 

5) չափումների արդյունքների հիշողություն՝ վերջին 20000 չափումներից 

ոչ պակաս. 

6) սնուցումն ավտոնոմ AAA տիպի մարտկոցներով՝ փոփոխական և 

հաստատուն հոսանքի արտաքին աղբյուրներից սնուցման (լիցքավորման) 

հնարավորությամբ. 

7) տվիչի շահագործման ժամկետ՝ երկու տարուց ոչ պակաս. 

8) տեխնիկական միջոցի և համակարգչի միջև կապի ապահովում 

ստանդարտացված միացումներով (USB կամ miniUSB). 

9) աշխատանքային և պահպանման ռեժիմներում ջերմաստիճանների 

նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի սահմանները՝ -10° C-ից մինչև 50° 

C:». 

4) որոշման թիվ 1, 2 և 3 հավելվածների վերնագրերը «ՎԱՐՈՐԴԻ» բառից 

առաջ լրացնել «ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ» բառերով. 

5) որոշումը լրացնել նոր` թիվ 4 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 450-Ն որոշման 

 

«Հավելված 4 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի  

հուլիսի 30-ի N 467-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՐՏԱՇՆՉԱԾ 

ՕԴԻ ՄԵՋ ՄԱՔՈՒՐ ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԱՐՈՐԴԻ 

ՍԹԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՉ ՍԹԱՓ ՎԻՃԱԿՈՒՄ  

ԼԻՆԵԼՈՒ ՓԱՍՏԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ոստիկանության ծառայողի կողմից 

տեխնիկական միջոցով արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակության 

միջոցով վարորդի սթափության վիճակի զննություն (ոչ սթափ վիճակում լինելու 

փաստի ստուգում) իրականացնելու (այսուհետ` վարորդի սթափության վիճակի 

զննություն) հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Վարորդի սթափության վիճակի զննությունն իրականացվում է տեխնիկական 

միջոցով վարորդի արտաշնչած օդի հետազոտության միջոցով՝ օդի փորձանմուշները 

վերցնելուց անմիջապես հետո: 

3. Վարորդի սթափության վիճակի զննություն իրականացնելու համար 

ոստիկանության ծառայողը տեխնիկական միջոց է մուտքագրում զննության ենթակա 

վարորդի անունը, ազգանունը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը, 

տեղադրում նոր զննության խողովակ (մունդշտուկ) և առաջարկում վարորդին 

արտաշնչելու միջոցով անցնել սթափության վիճակի զննություն՝ նրան բացատրելով 

զննություն անցնելու (արտաշնչելու) ձևը: 

4. Եթե վարորդի սթափության վիճակի զննության արդյունքում պետք է կազմվի 

վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, ապա տեխնիկական 

միջոցով կազմվում է (տպագրվում է) նաև վարորդի սթափության վիճակի զննության 

արձանագրություն՝ երկու օրինակից, որում պարտադիր նշվում են հետևյալ 

տվյալները` 

1) տեխնիկական միջոցի համարը. 

2) տեխնիկական միջոցի վերջին ստուգաչափման օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

3) սթափության վիճակի զննության օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը. 

4) ալկոհոլի պարունակությունը. 

5) վարորդի անունը, ազգանունը. 

6) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը. 

7) սթափության վիճակի զննություն իրականացնող տեսուչի ազգանունը, 

կրծքանշանի համարը: 

5. Վարորդի սթափության վիճակի զննության արձանագրության մեկ օրինակը 

ստորագրությամբ տրվում է վարորդին, իսկ երկրորդ օրինակը՝ կցվում վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությանը: 

6. Վարորդի սթափության վիճակի զննության արդյունքում Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ արձանագրություն կազմվում է, եթե նրա արտաշնչած օդի մեջ մաքուր 

ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է նույն հոդվածի 9-րդ մասով 

նախատեսված չափը 10 տոկոսով (0,23մգ/լ կամ ավելի է), իսկ Վարչական 
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իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ՝ եթե նրա արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը 

գերազանցում է նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված չափը 10 տոկոսով (0,56մգ/լ 

կամ ավելի է): 

7. Եթե վարորդի սթափության վիճակի զննության արդյունքում վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն չի կազմվելու, ապա տեխնիկական 

միջոցով վարորդի սթափության վիճակի զննության արձանագրություն չի կազմվում 

(տպագրվում): 

8. Եթե վարորդը խուսափում է (այդ թվում՝ հրաժարվելու միջոցով) սույն կարգին 

համապատասխան վարորդի սթափության վիճակի զննություն անցնելուց, ապա 

սթափության վիճակի զննությունն իրականացվում է սույն որոշմամբ նախատեսված 

բուժհաստատությունների կողմից՝ սույն որոշմամբ սահմանված կարգով, իսկ 

բուժհաստատությունում սթափության վիճակի զննություն անցնելուց խուսափելու 

(այդ թվում՝ հրաժարվելու միջոցով) դեպքում՝ առաջանում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն:»: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 451-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 897-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջները` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
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1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվա-

կանի դեկտեմբերի 28-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային 

միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական 

հաշվառման կարգը, պետական գրանցման և պետական հաշվառման համար 

պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկերը, տրանսպորտային 

միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի, պե-

տական հաշվառման ազգային ու միջազգային վկայագրերի և «Ժամանակա-

վոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյուն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրի 

ձևերը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Լեռնային Ղարաբա-

ղի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

կարգը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառ-

ման ու հատկացման կարգը սահմանելու մասին» N 897-Ն որոշման (այսու-

հետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները` 

1) որոշման վերնագրում, թիվ 2 և թիվ 11 հավելվածներում «մաքսային 

ռեժիմով» բառերը  փոխարինել «մաքսային ընթացակարգով» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետի 9-րդ ենթակետում «մաքսային ռեժիմով» բառերը 

փոխարինել «մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 

(ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ» 

բառերով. 

3) որոշման 1-ին կետի 10-րդ ենթակետում «ռեժիմով» բառը փոխարինել 

«ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետու-

թյուններից Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ 

ունեցող և (կամ) «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ 

ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային 

հայտարարագրի օգտագործմամբ» բառերով. 

4) որոշման թիվ 1 հավելվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում «50 սմ3 և» 

բառերը փոխարինել «50 սմ3-ից» բառերով, «3 կՎտ-ից» բառերը փոխարինել «4 

կՎտ-ից» բառերով, «50 կմ/ժ և» բառերը փոխարինել «50 կմ/ժ-ից» բառերով. 

5) որոշման թիվ 2 հավելվածի՝ 

ա. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «ստուգվում են» 

բառերը փոխարինել «ստուգվում է» բառերով և հանել «և ավտոտրանսպոր-

տային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության գործող կտրոնի կամ պայմանագրի առկայությունը ու 

դրա համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշման N 3 

հավելվածով սահմանված պահանջներին» բառերը, 

բ. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունից հանել «և ավտո-

տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրության գործող կտրոնի կամ պայմանագրի» բառերը, 

գ. 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «սրահում» բառից հետո լրացնել «ստուգ-

վում է ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանա-

տվության պարտադիր ապահովագրության գործող պայմանագրի առկայու-

թյունն ու դրա համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշման 

N 3 հավելվածով սահմանված պահանջներին, դրա տվյալները մուտքագրվում 

համակարգչային շտեմարան և» բառերով, 
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դ. 15-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «ստուգվում են» 

բառերը փոխարինել «ստուգվում է» բառերով և հանել «և ավտոտրանսպոր-

տային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության գործող կտրոնի կամ պայմանագրի առկայությունը ու 

դրա համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշման N 3 

հավելվածով սահմանված պահանջներին» բառերը, 

ե. 15-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունից հանել «և ավտո-

տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրության գործող կտրոնի կամ պայմանագրի» բառերը, 

զ. 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «սրահում» բառից հետո լրացնել 

«ստուգվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պա-

տասխանատվության պարտադիր ապահովագրության գործող պայմանագրի 

առկայությունն ու դրա համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-

Ն որոշման N 3 հավելվածով սահմանված պահանջներին, դրա տվյալները 

մուտքագրվում համակարգչային շտեմարան և» բառերով, 

է. 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետը «համարանիշեր» բառից հետո լրացնել «` 

30 օր ժամկետով» բառերով. 

6) որոշման թիվ 3 հավելվածում՝ 

ա. 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման դեպքում` սեփականատիրոջ 

կամ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով վարձակալ 

հանդիսացող անձի անվամբ ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից 

բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության գործող 

պայմանագիր, ընդ որում, վերջին դեպքում ներկայացվում են վարձակալի 

կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթեր (պայմանագիրը ենթակա չէ 

ներկայացվելու այն տրանսպորտային միջոցների համար, որոնց օգտագոր-

ծումից բխող պատասխանատվությունը, օրենքի համաձայն, ենթակա չէ 

պարտադիր ապահովագրման).», 

բ. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունից հանել «կտրոն կամ» 

բառերը, և «կտրոնը և պայմանագիրը ենթակա չեն» բառերը փոխարինել 

«պայմանագիրը ենթակա չէ» բառերով, 

գ. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 

«դ» պարբերությամբ. 

«դ. տրանսպորտային միջոցի (միջոցների) գույքահարկի պարտավորու-

թյունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանք, եթե վերահաշ-

վառումը կապված է հաշվառման հասցեի փոփոխության հետ և նոր հասցեն 

գտնվում է այլ համայնքի տարածքում.». 

7) որոշման թիվ 5 հավելվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7) սեփականատիրոջ կամ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) 

պայմանագրով վարձակալ հանդիսացող անձի անվամբ ավտոտրանսպոր-

տային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր 

ապահովագրության գործող պայմանագիր, ընդ որում, վերջին դեպքում 

ներկայացվում են վարձակալի կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթեր 

(պայմանագիրը ենթակա չէ ներկայացվելու այն տրանսպորտային միջոցների 
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համար, որոնց օգտագործումից բխող պատասխանատվությունը, օրենքի 

համաձայն, ենթակա չէ պարտադիր ապահովագրման).». 

8) որոշման թիվ 9 հավելվածում «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ» բառերը փո-

խարինել «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂ-

ՄԻՑ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ) ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ» բառերով. 

9) որոշման թիվ 10 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի. 

10) որոշման թիվ 11 հավելվածի 32-րդ կետի 3-րդ նախադասությունը 

լրացնել «(ներառվում են ազատ համարանիշերի ցանկում)» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 451-Ն որոշման 

 

«Հավելված  10 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ 

(ԿԱՄ) «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ)  ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգը կարգավորում է «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային 

ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից 

Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) 

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց 

կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների 

հաշվառման, այդ տրանսպորտային միջոցներին հաշվառման փաստաթղթեր և 

համարանիշեր տալու, դրանց գործողության ժամկետը երկարացնելու և հաշվառումից 

հանելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն իրականացվում է մաքսային 

հայտարարագրի և ներմուծողի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, իսկ 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական 

տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «Մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն իրականացվում է այդ 

տրանսպորտային միջոցն ուղեկցող փաստաթղթի (տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման փաստաթուղթ) հիման վրա: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածք վարելու միջոցով ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

ներկայացվում է նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 

պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության գործող պայմանագիր: 

 

II. «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ)  ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ  ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 
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3. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ մինչև երկու ամիս ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն իրականացվում է 

մաքսային մարմինների կողմից՝ մաքսային ձևակերպման ժամանակ: 

4. Եթե ներմուծվող տրանսպորտային միջոցի համարանիշը պարունակում է ոչ 

լատիներեն տառեր կամ արաբական թվեր կամ չունի համարանիշ, ապա 

հայտարարագրված տրանսպորտային միջոցին մաքսային մարմինների կողմից 

հատկացվում են տարանցիկ համարանիշեր, որոնք մաքսային մարմնին են 

տրամադրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստի-

կանություն» ծառայության (այսուհետ՝ ճանապարհային ոստիկանություն) կողմից: 

 

III. ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ 

(ԿԱՄ) «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ) ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՄՍԻՑ ԱՎԵԼԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ  

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

 

5. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական 

տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «Մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն իրականացվում է 

տրանսպորտային միջոցը ներմուծող անձի սահմանահատումը ձևակերպելու հետ 

միաժամանակ՝ տրանսպորտային միջոցը ներմուծող անձի խնդրարկած, սակայն այդ 

անձի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գտնվելու՝ օրենքով սահմանված 

ժամկետը չգերազանցող ժամկետով: 

6. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ  երկու ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառումն 

իրականացվում է ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական 

ստորաբաժանման կողմից: 

7. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ երկու ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համար 

ներմուծողը ներկայացնում է` 

1) ներմուծողի անվամբ ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող 

պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության գործող պայմանագիր 

(պայմանագիրը ենթակա չէ ներկայացվելու այն տրանսպորտային միջոցների համար, 

որոնց օգտագործումից բխող պատասխանատվությունը, օրենքի համաձայն, ենթակա 

չէ պարտադիր ապահովագրման). 

2) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` ֆիզիկական անձանց 

համար հաշվառման (ժամանակավոր հաշվառման կամ փաստացի բնակության) վայրի 

նշումով տեղեկանքի հետ միասին, եթե անձը հաստատող փաստաթղթում բացակայում 

է հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրի մասին տեղեկությունը. 

3) մաքսային հայտարարագիր («Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային 

ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային 
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մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ներմուծված տրանսպորտային միջոցների համար) կամ տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման փաստաթուղթ (Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ 

ունեցող և (կամ) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների համար). 

4) oրենքով սահմանված տուրքերի և վճարների վճարման փաստը հավաստող 

փաստաթղթեր: 

8. Ճանապարհային ոստիկանության իրավասու պաշտոնատար անձը 

ներմուծողի և տրանսպորտային միջոցի փաստացի տվյալները համեմատում է 

մաքսային հայտարարագրում կամ տրանսպորտային միջոցի անձնագրում նշված 

տվյալների հետ, ստուգում սույն կարգի 7-րդ կետում նշված մյուս փաստաթղթերի 

առկայությունը, տրանսպորտային միջոցի համարանիշերը (եթե առկա են) վերցնում է 

ի պահ, այնուհետև տվյալները մուտքագրում է համակարգիչ, հատկացնում (դուրս 

գրում) «տարանցիկ» համարանիշեր, այնուհետև վերջինիս կողմից իր անվամբ կնքված 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրության գործող պայմանագիրը ներկայացնելուց հետո 

ստուգում դրա համապատասխանությունը սույն կարգի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

սահմանված պահանջներին, որից հետո տպագրում «ժամանակավոր ներմուծում» 

մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) 

ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր 

(այսուհետ` հաշվառման վկայագիր), որն ստորագրելուց և կնքելուց հետո «տարանցիկ» 

համարանիշերի հետ միասին՝ ստորագրությամբ հանձնում է տրանսպորտային միջոցը 

ներմուծող անձին, ինչպես նաև վերադարձնում անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ 

փաստաթուղթը, մաքսային հայտարարագիրը կամ տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման փաստաթուղթը և վճարման անդորրագրերը («ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառով 

դրոշմակնքումից հետո): 

9. Ներմուծողի և տրանսպորտային միջոցի փաստացի տվյալների և մաքսային 

հայտարարագրում կամ տրանսպորտային միջոցի անձնագրում նշված տվյալների 

անհամապատասխանության դեպքում հաշվառման գործողության կատարումը 

մերժվում է մինչև անհամապատասխանության վերացումը: 

10. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման ժամկետը կարող է երկարացվել 

«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծման ժամկետի՝ մաքսային մարմնի կողմից երկարացման 

փաստաթղթերի հիման վրա: 

11. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների 

հաշվառման ժամկետը երկարացնելու համար ճանապարհային ոստիկանության 

իրավասու պաշտոնատար անձը փոփոխված տվյալները մուտքագրում է 

համակարգիչ, հաշվառման վկայագրում կատարում ժամկետի երկարացման մասին 

գրառում (նշում է հաշվառման վկայագրի գործողության ժամկետը), որն 

ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից ստորագրվելուց և կնքվելուց հետո «տարանցիկ» 

համարանիշի հետ միասին՝ ստորագրությամբ հանձնում է տրանսպորտային միջոցը 

ներմուծող անձին: 

 

IV. ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ 

(ԿԱՄ) «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 
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«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ) ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԵՐԿՈՒ ԱՄՍԻՑ ԱՎԵԼԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ 

 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ 

 

12. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից 

Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) 

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցները հաշվառումից հանվում 

են տրանսպորտային միջոցն արտահանող անձի սահմանահատումը ձևակերպելու 

հետ միաժամանակ՝ նույն մարմնի կողմից: 

13. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ  երկու ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելու 

համար ներմուծողը ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման ստորաբաժանում 

է ներկայացնում` 

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ. 

2) oրենքով սահմանված տուրքերի և վճարների վճարման փաստը հավաստող 

փաստաթղթեր: 

14. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ  երկու ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցները հաշվառումից հանելու 

դեպքում ճանապարհային ոստիկանության իրավասու պաշտոնատար անձը վերցնում 

է հաշվառման վկայագիրն ու «տարանցիկ» համարանիշերը, հաշվառումից հանելու 

մասին տվյալները մուտքագրում համակարգիչ և վերադարձնում տրանսպորտային 

միջոցի՝ արտահանման երկրի կողմից տրված համարանիշերը (եթե վերցվել էին ի 

պահ): 

15. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ  երկու ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների «տարանցիկ» 

համարանիշերի կորստյան դեպքում սույն կարգի 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված 

կարգով տրվում են նոր «տարանցիկ» համարանիշեր: 

16. «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի 

օգտագործմամբ  երկու ամսից ավելի ժամկետով  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի՝ արտահանման երկրի 

կողմից տրված համարանիշերի կորստյան, ինչպես նաև առանց համարանիշի 

ներմուծման դեպքում, տրանսպորտային միջոցը հաշվառելիս հատկացված 

«տարանցիկ» համարանիշերը տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելիս հետ 

չեն վերցվում: 

17. Հաշվառման փաստաթղթեր և հաշվառման համարանիշեր չեն տրվում 

«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ Եվրասիական 

տնտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական տնտեսական 

միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «Մաքսային տարանցում» 

մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) 

ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն ներմուծված` 
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1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինների ու պաշ-

տոնատար անձանց պաշտոնական հրավերներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության տարածք մուտք գործող պատվիրակությունների և անձանց տրանսպորտային 

միջոցներին. 

2) oտարերկրյա պետություններում հավատարմագրված դիվանագիտական ներ-

կայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, ինչպես նաև միջազգային 

կազմակերպությունների անձնակազմերի տրանսպորտային միջոցներին. 

3)  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք մարդասիրական oգնու-

թյան, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում, որպես փոխադրամիջոց, ինչպես 

նաև այդ առաքելությունների իրականացման համար մուտք գործող տրանսպորտային 

միջոցներին:»: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 452-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ 

(ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ) ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ 

ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Համաձայն Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշները 

(որակական և քանակական տվյալները) հսկողական անալիզի ենթարկելու 

կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

  

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Հավելված     
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Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 452-Ն  որոշման 

   

Կ Ա Ր Գ 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ (ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ) ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մետաղական օգտակար հանածոների փոր-

ձանմուշները (որակական և քանակական տվյալները) հսկողական անալիզի (այսու-

հետ` հսկողական անալիզ) ենթարկելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հսկողական անալիզի իրականացման նպատակն օգտակար հանածոների քա-

նակի, որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության արժանահավա-

տության ապահովումն է` ընդերքն օգտակար հանածոների արդյունահանման նպա-

տակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման ըն-

թացքում օգտակար հանածոների պաշարների հաշվարկման նյութերում ներառելու 

համար: 

3. Հսկողական անալիզի է ուղարկվում ընդերքօգտագործողի կողմից անալիզի 

ենթարկված փորձանմուշների կրկնօրինակների ընդհանուր քանակի առնվազն 5 

տոկոսը: 

4. Հսկողական անալիզի ուղարկվող նմուշները պետք է ընդգրկեն հանքավայրի 

հանքաքարերի բոլոր տարատեսակները` ըստ մետաղների պարունակության: 

5. Հսկողական անալիզի ուղարկվող յուրաքանչյուր նմուշի տոպրակի կամ տա-

րայի վրա նշվում է նմուշի համարը, կազմակերպության անվանումը և նմուշի ուղարկ-

ման ամսաթիվը: Ուղարկվող յուրաքանչյուր նմուշի քաշը որոշվում է հսկողական 

անալիզ կատարող լաբորատորիայի (այսուհետ` լաբորատորիա) և ընդերքօգտագործո-

ղի փոխհամաձայնությամբ` կախված անալիզի տեսակից և իրականացման մեթոդից: 

6. Հսկողական անալիզի ուղարկվող նմուշի ուղեկցող փաստաթղթում նշվում է 

կատարված անալիզի մեթոդը և նմուշի համառոտ միներալապետրոգրաֆիական 

բնութագիրը: 

7. Հսկողական անալիզի ավարտից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

լաբորատորիան ընդերքօգտագործողին տեղեկացնում է լաբորատոր անալիզների 

աշխատանքների ավարտի և երկու տվյալների համադրման նպատակով համատեղ 

քննարկում անցկացնելու վայրի ու օրվա մասին: 

8. Համատեղ քննարկման դրվող յուրաքանչյուր անալիզի արդյունքը պետք է 

ստորագրված և կնիքով հաստատված լինի համապատասխան լաբորատորիաների 

ղեկավարների կողմից, որոնց մեկական օրինակները փոխանակվում են` դրա մասին 

նշում կատարելով քննարկման արձանագրությունում: 

 9. Արձանագրությունը կազմվում է երկու օրինակից, որի մեկ օրինակը պահվում 

է լաբորատորիայում, իսկ երկրորդ օրինակը հանձնվում է ընդերքօգտագործողին: 

10. Լաբորատորիան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում իր կողմից 

կատարված հսկողական անալիզի վերաբերյալ կազմում է  օգտակար հանածոյի 

որակական և քանակական տվյալների ճշտության հավաստիության մասին 

եզրակացություն, որի մեկ օրինակը պատշաճ ձևով հանձնում է ընդերքօգտագործողին: 

11. Հսկողական անալիզի և ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացված 

անալիզի արդյունքների միջև շեղումները գնահատվում են անալիզների արդյունքների 

տարբերության միջին մեծությամբ` միևնույն մեթոդի կիրառման դեպքում: Հսկողական 

անալիզների արդյունքում հայտնաբերված սիստեմատիկ շեղումների մեծությունը 

գնահատվում է որպես տվյալ մեթոդի կիրառման սխալ: 

 12. Հսկողական անալիզը կատարվում է վճարովի հիմունքներով, հսկողական 

անալիզի դիմաց վճարումը կատարվում է պատվիրատուի (ընդերքօգտագործողներ, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն) կողմից: 
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13. Հսկողական անալիզների արդյունքների շրջանակներում լաբորատորիայի և 

ընդերքօգտագործողի միջև ծագած վեճերը լուծվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                     Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

22 հունիսի 2017թ.                                                                      N 453-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 780-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բուսական 

աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

  

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հունիսի 22-ի N 453-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են բուսական աշխարհի պետական կադաստրի 

(այսուհետ` պետական կադաստր) տվյալների տրամադրման ընթացակարգը և 

տեղեկատվության տրամադրման պայմանները: 

2. Պետական կադաստրի մեջ ներառված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան տարածքի վայրի բույսերի տեսակային բազմազանության (ստորակարգ, բարձ-

րակարգ բույսեր և սնկեր), բուսական աշխարհի օգտագործման, բուսական աշխարհի 

պահպանության և վերարտադրության վերաբերյալ տվյալները տրամադրում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին): 

  

II. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

 3. Պետական կադաստրի տվյալները մեկշաբաթյա ժամկետում, համաձայն 

դիմումի, տրամադրվում են հետևյալ կազմակերպություններին` 

1) բնական պաշարների և կենսաբազմազանության բնագավառների շահագրգիռ 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին. 

2) գիտահետազոտական և համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

ունեցող իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին. 

3) բուսական աշխարհի հաշվառում և ուսումնասիրություններ իրականացնող-

ներին. 

4) հասարակական կազմակերպություններին: 

4. Պետական կադաստրի տվյալները տրամադրվում են լիազոր մարմնի կողմից 

հաստատված տվյալների տրամադրման ձևերին համապատասխան: 

5. Պետական կադաստրի տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամա-

դրվում է պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագրերի, ինտերնետային կայքերի, 

հայտարարությունների և իրազեկման այլ մատչելի միջոցներով կամ ըստ պահանջի: 

6. Պետական կադաստրի տվյալների տրամադրումը ենթակա է մերժման, եթե 

պահանջվող տեղեկատվությունը պարունակում է` 

1) պետական գաղտնիքներ. 

2) երրորդ կողմի մասին արտադրական կամ առևտրային նշանակության 

տվյալներ. 

3) հեղինակային իրավունքը խախտող տվյալներ. 

4) մրցութային փաստաթղթերում կամ աճուրդներում վճարովի հիմունքներով 

տրամադրված տվյալներ. 

5) նախապատրաստվող ծրագրի, անավարտ կամ ընթացիկ գործունեության 

մասին չամփոփված տվյալներ. 

6) տվյալների ձեռքբերման անհրաժեշտություն, որը պահանջում է լրացուցիչ 

աշխատանքների և ծախսերի իրականացում: 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                                   Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

23 հունիսի 2017թ.                                                                      N 454-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 776-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի  նոյեմբերի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարարական ծառայության 

ծառայողներին դրամական օգնություններ տալու կարգը, չափերը և 

պայմանները սահմանելու մասին» N 776-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ 

ենթակետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի (գաղտնի): 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի 

մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

23 հունիսի 2017թ.                                                                      N 457-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 390-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի հունիսի 6-ի «2017 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու 

մասին» N 390-Ն որոշման N 2 հավելվածում. 

1) «Արմո Հակոբի Միրզոյան» բառերը փոխարինել «Հակոբ Գրիշայի 

Հակոբյան» բառերով. 

2) «Սամվել Կառլենի Մելքումյան» բառերը փոխարինել «Էդվարդ 

Ռաֆայելի Ստեփանյան» բառերով. 

3) «Վարդան Վլադիմիրի Լալայան» բառերը փոխարինել «Ինեսա 

Միքայելի Ադամյան» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի 

հունիսի 8-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:  

  

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում        Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 

1640/02/16թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1640/02/16թ.  

Նախագահող դատավոր`  Կ.Սաղյան  

Դատավորներ`                     Ն.Գրիգորյան 

                                                 Հ.Խաչատրյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                                           30 մայիսի 2017թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ` Գերագույն դատարան/ վճռաբե-

կության  կարգով. 

           

       նախագահությամբ` դատավոր       Ա.Աբրահամյանի  

                                    դատավորներ`       Գ.Արզումանյանի 

                        Ի.Կարապետյանի 

   

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Արմեն Վազգենի 

Բալայանի և  Սերյոժա Վազգենի Բալայանի ընդդեմ Մհեր Ռազմիկի Մուսա-

յելյանի` պատճառված նյութական վնասը փոխհատուցելու մասին քաղաքա-

ցիական գործով ԼՂՀ  վերաքննիչ  դատարանի  2017թ. մարտի 15-ի որոշման 

դեմ հայցվորներ  Արմեն Վազգենի Բալայանի,  Սերյոժա Վազգենի Բալայանի 

և նրանց ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Երվանդի Ավանեսյանի  վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2016թ. օգոստոսի 8-ին Արմեն Բալայանը, Սերյոժա Բալայանը և նրանց 

ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Ավանեսյանը հայց են ներկայացրել ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ նաև Առաջին 

ատյանի դատարան/ ընդդեմ Մհեր Ռազմիկի Մուսայելյանի՝  պատճառված 

նյութական վնասը փոխհատուցելու մասին: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. նոյեմբերի 10-ի վճռով Արմեն և 

Սերյոժա Բալայանների   հայցը մերժվել է: 

Վերոնշյալ վճռի դեմ բերված Արմեն և Սերյոժա Բալայանների վերաքննիչ 

բողոքը ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 

2017թ. մարտի 15-ի որոշմամբ մերժվել, Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը 

թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 
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Նշված որոշման դեմ 2017 թվականի ապրիլի 14-ին Արմեն և Սերյոժա 

Բալայանները բերել  են վճռաբեկ բողոք, որը 2017 թվականի մայիսի 10-ին 

ընդունվել է Գերագույն դատարանի վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:  

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը  քննվում է հետևյալ  հիմքի և հիմնավորումների 

սահմաններում.      

Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ և 45-

րդ հոդվածների, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին»  Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի, ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության  օրենսգրքի   49-րդ հոդվածի,  ԼՂՀ 

քաղաքացիական  օրենսգրքի  331-332-րդ հոդվածների,  337-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի  պահանջները, սխալ է մեկնաբանել  ԼՂՀ քաղաքացիական  օրենսգրքի  

337-րդ հոդվածը, չի կիրառել կիրառման ենթակա ԼՂՀ քաղաքացիական  

օրենսգրքի  14-րդ, 17-րդ, 345-րդ, 347-րդ, 352-րդ և 408-րդ հոդվածները:  

Նշված պնդումը բողոք բերած անձը հիմնավորել   է հետևյալ փաստարկ-

ներով. 

Առաջին ատյանի դատարանը գործն ըստ էության չի քննել, հայցը մերժել 

է հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ, այն էլ՝ 

միայն պատասխանող Մ.Մուսայելյանի իրարամերժ ու հավատ չներշնչող 

ցուցմունքների հիման վրա: Մինչդեռ, սույն գործով հայցային վաղեմության 

ժամկետի հաշվարկի սկիզբը պետք է համարել ոչ թե 2013 թվականի հունիսի 

սկիզբը, այլ 2013 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները, քանի որ 

պայմանավորվածության համաձայն,   պատասխանող Մ.Մուսայելյանը մա-

տուցված ծառայությունների դիմաց պետք է վճարեր հենց այդ ժամանակ: 

Վերաքննիչ դատարանը, վճիռը թողնելով առանց փոփոխության, այդ ամենը 

հաշվի չի առել: Հաշվի չի առնվել, որ Մ.Մուսայելյանը, չարաշահելով իրենց 

վստահությունը, խաբեության միջոցով հափշտակել է իրենց կատարած 

աշխատանքի դիմաց հասանելիք վարձատրության գումարը, ինչպես նաև 

իրենց կողմից գնված դիզվառելիքի և խոտի կիպ կապելու քողերի 

գումարները:   

Վերոգրյալի հիման վրա   բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել 

Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի մարտի 15-ի որոշումը և գործն 

ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության: 
 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը 

Սույն գործով հայցի հիմքում դրված են հետևյալ փաստերը. 

1. 2013թ. ամռանը, բանավոր պայմանավորվածության համաձայն, 

հայցվորներն իրենց գյուղտեխնիկայով, իրենց կողմից գնված դիզվառելիքով և 

խոտի կիպ կապելու քողով պատասխանողի համար կապել, նրան են հանձնել 

1270 հատ խոտի կիպ՝ յուրաքանչյուրը 170  ՀՀ դրամ,  ընդամենը 215900 ՀՀ 

դրամ արժողությամբ, որի դիմաց պատասխանողը պետք է վճարեր դրանք 

իրացնելուց հետո՝ 2013 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: 

Հետագայում Մ.Մուսայելյանն իրենց կապած կիպերը լրիվությամբ վաճառել է,  

սակայն տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգում, գումարն իրենց չի 

վճարում:  
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2. Պատասխանողը հայցը չի ընդունել ու պատճառաբանել է, որ ըստ ձեռք 

բերված պայմանավորվածության՝ վճարումը պետք է կատարվի աշխա-

տանքները կատարելուց անմիջապես հետո, հետևաբար՝ լրացել է հայցային 

վաղեմության ժամկետը, ու հայցը ենթակա է մերժման այդ հիմքով:  
   

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները 

Վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում քննելով 

վճռաբեկ բողոքը` Գերագույն դատարանը գտնում է, որ բողոքը հիմնավոր է` 

հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Սույն գործով հայցի հիմքում դրված փաստերի համաձայն՝ 2013թ. 

ամռանը, բանավոր պայմանավորվածության համաձայն, հայցվորներն իրենց 

գյուղտեխնիկայով, իրենց կողմից գնված դիզվառելիքով և խոտի կիպ կապելու 

քողով պատասխանողի համար կապել, նրան են հանձնել 1270 հատ խոտի 

կիպ՝ յուրաքանչյուրը 170 ՀՀ դրամ,  ընդամենը 215900 ՀՀ դրամ արժողությամբ, 

որի դիմաց պատասխանողը պետք է վճարեր դրանք իրացնելուց հետո՝ 2013 

թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: Հետագայում Մ.Մուսայելյանն 

իրենց կապած կիպերը լրիվությամբ վաճառել է,  սակայն տարբեր 

պատճառաբանություններով ձգձգում, գումարն իրենց չի վճարում:  

Պատասխանողը հայցը չի ընդունել, պատճառաբանելով, որ ըստ ձեռք 

բերված պայմանավորվածության՝ վճարումը պետք է կատարվեր 

աշխատանքները կատարելուց անմիջապես հետո, հետևաբար՝ լրացել է 

հայցային վաղեմության ժամկետը և խնդրել է կիրառել հայցային 

վաղեմություն:  

Առաջին ատյանի դատարանը հայցը մերժել է այն հիմքով, որ 

հայցվորները բաց են թողել հայցային վաղեմության ժամկետը, որի կիրառման 

մասին դիմել է պատասխանող կողմը: Վերաքննիչ դատարանը համաձայնել է 

Առաջին ատյանի դատարանի պատճառաբանությունների հետ՝ հաստատված 

համարելով, որ պատասխանողը կատարած աշխատանքի դիմաց պետք է 

վճարեր աշխատանքները կատարելուց անմիջապես հետո: Ըստ Վերաքննիչ 

դատարանի՝ «չի կարող արժանահավատ համարվել կատարած աշխատանքի 

դիմաց վճարման ժամկետի վերաբերյալ հայցվորների այն հայտարա-

րությունը, որ իրենք պատասխանողի կողմից պարտավորության կատարման 

ողջամիտ ժամկետը համարել են 2013թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները, 

քանի որ բացի բանավոր հայտարարությունից հայցվոր կողմը, ի խախտումն 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին և 6-

րդ մասերի, դրա վերաբերյալ որևէ ապացույց չի ներկայացրել և նշված 

փաստը վիճելի է մնացել գործով»: 

Ուստի, սույն  բողոքի քննության շրջանակներում վճռաբեկ բողոքի հիմքի 

իրավաչափությունը պարզելու համար  նախ անհրաժեշտ է անդրադառնալ 

վերաբերելի օրենսդրական կարգավորումներին: 

Իրավահարաբերության ծագման պահին գործող ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 331-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայցային վաղեմություն է համարվում 

իրավունքը խախտված անձի հայցով իրավունքի պաշտպանության 

ժամանակահատվածը: 

Նույն օրենսգրքի 332-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայցային վաղեմության 

ընդհանուր ժամկետը երեք տարի է: 
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Նույն օրենսգրքի  335-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ իրավունքի 

պաշտպանության մասին պահանջը դատարանը քննության է ընդունում 

հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց անկախ, իսկ  2-րդ մասի 

համաձայն՝ դատարանը հայցային վաղեմությունը կիրառում է միայն վիճող 

կողմի դիմումով, որը պետք է տրվի մինչև դատարանի կողմից վճիռ 

կայացնելը: Հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալը, որի կիրառման 

մասին դիմել է վիճող կողմը, հիմք է դատարանի կողմից հայցը մերժելու 

մասին վճիռ կայացնելու համար:  

Օրենսդիրը, ամրագրելով  հայցային վաղեմության ընդհանուր երեք 

տարվա ժամկետը, միաժամանակ սահմանել է այդ ժամկետի հաշվարկման 

կարգն այն պարտավորությունների համար, որոնց կատարման ժամկետը 

որոշված չէ, կամ որոշված է ցպահանջ: Մասնավորապես, վերոնշյալ 

օրենսգրքի  337-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  հայցային վաղեմության 

ժամկետի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից, երբ անձն իմացել է կամ պետք է 

իմացած լիներ իր իրավունքի խախտման մասին: Այդ կանոնից 

բացառությունները սահմանվում են օրենսգրքով և այլ օրենքներով: Իսկ նույն 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝  այն պարտավորությունների համար, որոնք 

կատարելու համար որոշված է որոշակի ժամկետ, հայցային վաղեմության 

ընթացքն սկսվում է այդ ժամկետի ավարտմամբ: Նշված պարտա-

վորությունների համար հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում 

է այն պահից, երբ պարտատիրոջ մոտ առաջանում է պարտավորության 

կատարում պահանջելու իրավունք, իսկ եթե պարտապանին արտոնյալ 

ժամկետ է տրամադրվել պահանջը կատարելու համար, ապա՝ այդ ժամկետի 

ավարտից հետո: 

Օրենսդրի կողմից ամրագրվել են նաև այն դեպքերը, որոնց առկայության 

պայմաններում հայցային վաղեմության ընթացքն ընդհատվում է: ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի  340-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-

ձայն՝ հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է սահմանված 

կարգով հայցը հարուցելով, ինչպես նաև պարտավոր անձի կողմից պարտքի 

ճանաչումը վկայող գործողությունները կատարելով, իսկ նույն հոդվածի 2-րդ 

մասի համաձայն՝  ընդհատումից հետո հայցային վաղեմության ժամկետի 

ընթացքը նորից է սկսվում: Մինչև ընդհատումն անցած ժամանակը չի 

հաշվվում նոր ժամկետի մեջ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի 

դատարանը, ի խախտումն ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 141-145-րդ  հոդվածների պահանջների, գործի արդյունավետ 

քննությունն ապահովելու նպատակով գործը դատաքննության  նախապատ-

րաստելու ուղղությամբ դատավարական գործողություններ չի ձեռնարկել: 

Մասնավորապես, վիճելի իրավահարաբերության բնույթը և կիրառման 

ենթակա օրենսդրությունը չի պարզվել, գործով ապացուցման առարկան չի 

որոշվել, ապացուցման պարտականությունը կողմերի միջև չի  բաշխվել: 

Մինչդեռ, մրցակցության և իրավահավասարության դատավարական 

սկզբունքների ապահովման նպատակով գործին մասնակցող յուրաքանչյուր 

անձ պետք է հստակ պատկերացում ունենա գործի լուծման համար 

նշանակություն ունեցող այն հանգամանքների մասին, որոնք ապացուցելու 

պարտականությունը կրելու է: Այդ հանգամանքները չեն պարզվել նաև 

դատաքննության ընթացքում, հայցային վաղեմության հաշվարկի վերաբերյալ 
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հայցվոր կողմի փաստարկներն ընդհանրապես անտեսվել են, գործում առկա 

ապացույցները համակցության մեջ չեն հետազոտվել ու չեն գնահատվել: 

Ավելին, գործով ըստ էության քննություն չի իրականացվել, կողմերի 

իրավահարաբերությունները չեն պարզվել: Մինչդեռ, Գերագույն դատարանի 

գնահատմամբ, հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալու հիմքով հայցը 

մերժելու հիմքը չի կարող մեկուսացված լինել գործի փաստական 

հանգամանքներից  և դրանց նկատմամբ կիրառման ենթակա նյութական 

իրավունքի նորմերից: Հայցը մերժելու նշված հիմքի առկայությունը 

որոշակիորեն պայմանավորված է վիճելի իրավահարաբերության ճիշտ 

որակմամբ, դրա առանձին տարրերի՝ սուբյեկտի, օբյեկտի և բովանդակության 

բացահայտմամբ: Քանի դեռ դատարանը չի պարզել կիրառելի օրենսդրության 

հարցը, նյութական իրավունքի նորմերով արժևորվող փաստերի շրջանակը, չի 

վերլուծել կողմերի փոխհարաբերություններում առկա պայմանագրային 

դրույթները, չի պարզել օբյեկտիվ իրավունքի կամ պարտականության 

ծագման պահը, չի կարող եզրահանգման գալ հայցային վաղեմության 

ժամկետի ընթացքի սկզբնական պահի վերաբերյալ: 

Նման հանգամանքներում վճռաբեկ բողոքի հիմքը հիմնավոր  ու  

բավարար է` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ և 

241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու 

համար, առկա է գործի նոր քննության անհրաժեշտություն: 
 

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 

հոդվածով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
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1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Բեկանել ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 

2017թ. մարտի 15-ի որոշումը և գործն ուղարկել ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան` նոր քննության: 

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման:  

 

 

 

 

                     ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ          ստորագրություն         Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

                     ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ         ստորագրություն        Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

                                                          ստորագրություն         Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում         Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 0485/02/13թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 0485/02/13թ. 

Նախագահող՝ դատավոր Լ.Ավանեսյան 

Դատավորներ՝                    Հ.Աբրահամյան 

                                               Հ.Գրիգորյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       

ք.Ստեփանակերտ                     6 հունիսի 2017թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ՝ Գերագույն դատարան/ 

վճռաբեկության կարգով 

 

Նախագահությամբ՝  դատավոր             Ա. Աբրահամյանի 

Դատավորներ՝                                           Ի. Կարապետյանի 

                                                                      Ա. Հայրապետյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի «Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության 

ընդդեմ Ապրես Սանթուրի Մարտիրոսյանի և «Մուրադիկ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության՝ դրամական միջոցներ բռնագանձելու 

և ըստ Ապրես Սանթուրի Մարտիրոսյանի և «Մուրադիկ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության հակընդդեմ հայցի՝ 2012թ. նոյեմբերի 

22-ի թիվ 12/243Ա հրամանը վերացնելու պահանջների մասին  քաղաքացի-

ական  գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի մարտի 17-ի 

որոշման դեմ հայցվոր «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» 

իրավաբանական անձանց միության գործադիր տնօրենի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Արտյոմ Նազարյանի վճռաբեկ բողոքը, 

                                              

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական ան-

ձանց միությունը /այսուհետ՝ նաև Բյուրո/ 2013 թվականի ապրիլի 12-ին հայց է 

ներկայացրել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

/այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան/ ընդդեմ Ապրես Սանթուրի Մարտի-

րոսյանի և «Մուրադիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-
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թյան /այսուհետ՝ նաև «Մուրադիկ» ՍՊԸ/՝ 1.129.000 /մեկ միլիոն հարյուր 

քսանինը հազար/ ՀՀ դրամ բռնագանձելու  մասին: 

«Մուրադիկ» ՍՊԸ և Ա. Մարտիրոսյանը 2013 թվականի մայիսի 15-ին 

ներկայացրել են հակընդդեմ հայց՝ Բյուրոյի գործադիր տնօրեն Ա.Վարդիկյանի 

2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 12/243Ա հրամանը և ԼՂՀ ոստիկանության 

ՃՈՎ ՃՊԾ թիվ 2 սպայական դասակի ավագ տեսուչ, ոստիկանության մայոր 

Լ.Ասրյանի 26.09.2012թ. թիվ 112921 արձանագրային որոշումը վերացնելու 

մասին: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2013 թվականի մայիսի 17-ի որոշմամբ 

Բյուրոյի դեմ ներկայացված մասով հակընդդեմ հայցադիմումն ընդունվել է 

վարույթ, իսկ ճանապարհային ոստիկանության մասով՝ վերադարձվել: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2013 թվականի մայիսի 18-ի որոշմամբ ԼՂՀ 

ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունը, Ռոբերտ Միքայելի 

Բաղդասարյանը և Էդգար Լավրենտի Ղալայանը գործով ներգրավվել են 

որպես վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող 

երրորդ անձինք՝ հայցվորի կողմում:  

Առաջին ատյանի դատարանի 2013 թվականի հունիսի 6-ի որոշմամբ 

նշանակվել է դատաավտոտեխնիկական ու դատաապրանքագիտական 

համալիր փորձաքննություն, և գործի քննությունը հետաձգվել է մինչև 

փորձագետի եզրակացությունը ստանալը: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2013 թվականի հունիսի 18-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործի քննությունը վերսկսվել է և նշանակվել դատական 

քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2013 թվականի հունիսի 28-ի որոշմամբ 

բավարարվել է փորձագետ Է.Իսրայելյանի միջնորդությունը և նրան 

տրամադրվել լրացուցիչ տեղեկություններ: 

Առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր՝ Կ.Բեգլարյան/ 2013 թվականի 

հուլիսի 31-ի վճռով սկզբնական և հակընդդեմ հայցերը բավարարվել են 

մասնակիորեն. Ա.Մարտիրոսյանից և «Մուրադիկ» ՍՊԸ-ից հօգուտ «Հայաս-

տանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության 

բռնագանձվել է 388.250 ՀՀ դրամ: 

Սկզբնական հայցվորի և երրորդ անձ Ռ.Բաղդասարյանի բերած 

վերաքննիչ բողոքների քննության արդյունքում ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը 

/այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ /նախագահող՝ Հ. Խաչատրյան, 

դատավորներ՝ Հ.Աբրահամյան, Կ.Սաղյան/ իր՝ 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի 

որոշմամբ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռն ամբողջությամբ բեկանել է և 

գործն ուղարկել նույն դատարան՝ նոր քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր՝ Ս.Գրիգորյան/ 2014 թվականի 

օգոստոսի 28-ի վճռով սկզբնական հայցը մերժվել է, իսկ հակընդդեմ հայցը՝ 

բավարարվել: 

Նշված վճռի դեմ 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ին սկզբնական հայցվորի 

ներկայացուցիչ Մ.Բաբաջանյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որը  

Վերաքննիչ դատարանի /նախագահող դատավոր Հ.Գրիգորյան, դատավոր-

ներ՝ Հ.Աբրահամյան, Կ.Սաղյան/ 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ի որոշմամբ 

բավարարվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի 

վճիռն ամբողջությամբ բեկանվել է և գործն ուղարկվել նույն դատարան՝ լրիվ 

ծավալով նոր քննության: 
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Առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր Ռ.Ջհանգիրյան/ 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի վճռով սկզբնական հայցը բավարարվել է մասնակի. Ապրես 

Մարտիրոսյանից և «Մուրադիկ» ՍՊԸ-ից հօգուտ «Հայաստանի ավտոապա-

հովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության համապարտու-

թյան կարգով բռնագանձվել է 776.500 ՀՀ դրամ՝ որպես հատուցված վնասի 

գումար, մնացած մասով՝ հայցը մերժվել է: Հակընդդեմ հայցի մասով՝ գործի 

վարույթը կարճվել է: Պատասխանողներից հօգուտ հայցվորի բռնագանձվել է 

92.766,4 ՀՀ դրամ՝ որպես դատական ծախս: 

Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի մարտի 17-ի որոշմամբ 

պատասխանողներ Ա.Մարտիրոսյանի և «Մուրադիկ» ՍՊԸ-ի վերաքննիչ 

բողոքը բավարարվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի վճիռը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է: Սկզբնական 

հայցը բավարարվել է մասնակիորեն. Ա.Մարտիրոսյանից և «Մուրադիկ» ՍՊԸ-

ից հօգուտ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական 

անձանց միության բռնագանձվել է 388.250 ՀՀ դրամ՝ որպես հատուցված 

վնասի գումար: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2017 թվականի ապրիլի 14-

ին փոստի միջոցով վճռաբեկ բողոք է բերել Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա.Նազարյանը /բողոքը մուտք է գործել 

Գերագույն դատարան 21.04.2017թ./: 

Վճռաբեկ բողոքը և քաղաքացիական գործը դատարանի կազմին է 

հանձնվել 2017 թվականի մայիսի 4-ին: 

Գերագույն դատարանի 2017 թվականի մայիսի 19-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան են ներկայացրել պատասխանողներ 

«Մուրադիկ» ՍՊԸ և Ա.Մարտիրոսյանը: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում. 

Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ Սահմանադրության 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  6-րդ 

հոդվածի, 229-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1073-րդ և 362-րդ հոդվածների պահանջները, 

ինչն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով. 

Մեջբերելով իրավահարաբերության ծագման պահին գործող ԼՂՀ քաղա-

քացիական օրենսգրքի 1073-րդ և 362-րդ հոդվածների բովանդակությունը, 

բողոքաբերը նշել է, որ պատասխանողները, որպես վերաքննիչ բողոքի հիմք և 

հիմնավորում, նշել են Առաջին ատյանի դատարանի կողմից ԼՂՀ քաքա-

ղացիական  օրենսգրքի 1073-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 362-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջների խախտումները, գտնելով, որ պարտապանների համա-

պարտ պարտականության դեպքում դատարանը պարտավոր էր պարտա-

վորությունը դնել ոչ միայն իրենց վրա, այլև՝ բոլոր համապարտ պարտա-

պանների վրա: 

Ըստ բողոքի՝ պատասխանողները վերաքննիչ բողոքում, համաձայնվելով 

դատարանի վճռին, բողոքում էին միայն այն բանի համար, որ ավտովթարի 
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մեկ այլ մեղավոր Ռոբերտ Բաղդասարյանի վրա որևէ պարտավորություն չի 

դրվել, մինչդեռ վերոնշյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

Ռ.Բաղդասարյանի վրա  պարտավորություն դնելու կամ չդնելու հարցը որևէ 

առնչություն չունի Բյուրոյի պահանջի հետ, քանի որ վերը նշված 

իրավանորմերում խոսքը գնում է համապարտ պատասխանատվության և 

համապարտ պարտականության մասին:  

Ըստ բողոքաբերի՝ եթե պատասխանողները չեն վիճարկում, որ իրենք 

Բյուրոյի համապարտ պարտապաններն են, նրանք չեն կարող վիճարկել, որ 

Բյուրոն նրանցից իրավունք չունի պահանջելու լրիվ ծավալով պարտքի 

կատարում, քանի որ պարտականության համապարտության պայմաններում՝ 

քաղաքացիական օրենսգիրքը Բյուրոյին իրավունք է վերապահում որոշել, թե 

որ համապարտ պարտապանից /պարտապաններից/ և ինչ ծավալով  կարող է 

պահանջել պարտքի կատարում: 

Բողոքաբերը, վկայակոչելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 364-րդ 

հոդվածի  2-րդ մասը, հանգել է այն հետևության, որ պատասխանողներն ոչ թե 

պետք է վիճարկեն դատարանի վճիռը, այլ պետք է Բյուրոյի նկատմամբ իրենց 

համապարտ պարտավորությունը կատարելուց հետո պահանջ ներկայացնեն 

մյուս համապարտ պարտապանին: 

Բողոքաբերի կարծիքով, Վերաքննիչ դատարանը, դուրս գալով 

վերաքննության սահմաններից, անհիմն է համարել պատճառված վնասը 

լրիվությամբ պատասխանողներից գանձելու վերաբերյալ Առաջին ատյանի 

դատարանի դիրքորոշումը և քննարկման առարկա դարձրել «Ավտոտրանս-

պորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդվածը, «ԱՊՊԱ 

ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական 

հատուցումների վճարման» Բյուրոյի RԼ 1-017 Կանոնները, որոնց հետ 

կապված վերաքննիչ բողոքում որևէ հիմք և հիմնավորում  առկա չէր: Նշված 

Կանոնները ընդհանրապես կիրառելի չեն Բյուրոյի նկատմամբ: Վերաքննիչ 

բողոքում նաև առկա չէր պատահարին մասնակից վարորդների 

մեղավորության բաշխման հարցի վերաբերյալ որևէ հիմք և հիմնավորում: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, դուրս գալով 

վերաքննության սահմաններից, ոչ միայն խախտել է ընթացակարգային 

պահանջները, ԼՂՀ Սահմանադրությունը և օրենքները, այլև բովանդակային 

առումով Բյուրոյին զրկել է իր հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը 

/պատասխան/ ներկայացնելու իրավունքից /Բյուրոն պատասխան է 

ներկայացրել միայն վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

վերաբերյալ/: Բողոքի պնդմամբ՝ Վերաքննիչ դատարանը հնարավորություն չի 

տվել Բյուրոյին օգտվել իր դատավարական իրավունքից՝ խախտելով նաև 

կողմերի մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքները: 

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է նրանով, 

որ Գերագույն դատարանի որոշումը  կարող է ունենալ էական նշանակություն 

օրենքով վերաքննության սահմաններին վերաբերող պահանջների 

միատեսակ կիրառության համար, և որ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը 

ծանր հետևանք է առաջացրել  Բյուրոյի համար: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2017 թվականի մարտի 17-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ի վճռին, ինչպես 

նաև անդրադառնալ դատական ծախսերի բաշխմանը: 
 

2.1. Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխանում, առարկելով վճռաբեկ բողոքի դեմ, 

պատասխանողները նշել են, որ հայցվորի կողմից բերված բողոքն ակնհայտ 

անհիմն է, քանի որ Վերաքննիչ դատարանի կողմից գործի քննության 

ժամանակ նյութական և դատավարական նորմերի խախտում թույլ չի տրվել և 

դատաքննությամբ ձեռք բերված ու հիմնավորված ապացույցների հիման վրա 

կայացվել է օրինական դատական ակտ: Վերաքննիչ դատարանն իրավա-

ցիորեն ապացուցված ու հիմնավորված է գտել, որ ավտոմեքենայի 

սեփականատեր Էդգար Ղալայանին պատճառվել է 776.500 ՀՀ դրամի չափով 

նյութական վնաս, որն առաջացել է վթարի մեջ մեղավոր վարորդներ 

Ա.Մարտիրոսյանի և Ռ.Բաղդասարյանի ոչ իրավաչափ գործողությունների 

հետևանքով, և Բյուրոն՝ վնաս պատճառող պատասխանողի, «Մուրադիկ» 

ՍՊԸ-ի և Ռ.Բաղդասարյանի հանդեպ ձեռք է բերել հատուցած վնասի՝ 776.500 

ՀՀ դրամ գումարի մասով հետադարձ պահանջի իրավունք: 
 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. 2012թ. սեպտեմբերի 25-ին ժամը 11:45-ի սահմաններում սեփակա-

նության իրավունքով «ՄՈՒՐԱԴԻԿ» ՍՊԸ-ին պատկանող և Ապրես Մարտի-

րոսյանի վարած «Կամազ-5320» մակնիշի  173 LU 23 պետհամարանիշի 

ավտոտրանսպորտային միջոցը /այսուհետ՝ նաև Կամազ/ Ստեփանակերտ - 

Կարմիր Շուկա ավտոճանապարհի 18-րդ կմ-ի հատվածում բախվել է 

սեփականության իրավունքով Էդգար Ղալայանին պատկանող և Ռոբերտ 

Բաղդասարյանի կողմից վարած «Ֆորդ Տրանզիտ» մակնիշի 21ՍԼ886 

պետհամարանիշի ավտոմեքենային, որն էլ, ինքնաբերաբար հետընթաց 

շարժվելով, ընկել է ձորը /հատոր 1-ին գ.թ. 12/: 

2. Պատահարի պահին Կամազի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր 

կնքված չի եղել: 

3. 26.11.2012թ. համար 13585 վճարման հանձնարարականի համաձայն՝ 

Բյուրոյի կողմից «Ֆորդ Տրանզիտ» մակնիշի 21UL886 պետհամարանիշի 

տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր Է.Ղալայանին վճարվել  է 1.104.000 

ՀՀ դրամ՝ որպես վնասի հատուցում /հատոր 1-ին գ.թ.34/: 

4. Ըստ «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ-ի 

կողմից 10.07.2013թ. կատարված դատաավտոտեխնիկական ու դատաապրան-

քագիտական և «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 26.10.2016թ. 

կատարված կրկնակի համալիր դատաավտոտեխնիկական և դատաապրան-

քագիտական փորձաքննությունների եզրակացությունների համաձայն՝ «Ֆորդ 

Տրանզիտ» մակնիշի ավտոմեքենայի սեփականատեր Էդգար Ղալայանին   

պատճառվել է 776.500 ՀՀ դրամի չափով նյութական վնաս, վնասի 

առաջացման հարցում առկա է և՛ պատասխանող Ապրես Մարտիրոսյանի, և՛ 

երրորդ անձ Ռոբերտ Բաղդասարյանի մեղքը /հատոր 1-ին գ.թ.178-187, հատոր 

3-րդ գ.թ.4-7/: 

5. Առաջին ատյանի դատարանը, գտնելով, որ «Մուրադիկ» ՍՊԸ և երկու 

մեքենաների վարորդները կրում են համապարտ պատասխանատվություն, և 
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Բյուրոն պատասխանողների և երրորդ անձ Ռոբերտ Բաղդասարյանի 

հանդեպ ձեռք է բերել 776.500 ՀՀ դրամ գումարի մասով հետադարձ պահանջի 

իրավունք, և որ հայցը ներկայացվել է միայն պատասխանողների դեմ, նշված 

գումարը բռնագանձել է պատասխանողներից: Իսկ Վերաքննիչ դատարանը, 

գտնելով, որ վարորդների մեղքի աստիճանը հավասար է, որոշել է 

պատասխանողներից հօգուտ Բյուրոյի բռնագանձել պատճառված վնասի 

միայն 50 տոկոսը՝ 388.250 ՀՀ դրամը: 

6. Սույն գործով դատական ակտերը վերաքննության և վճռաբեկության 

կարգով բողոքարկվել են միայն սկզբնական հայցի մասով: 
 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

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

կետերով նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրաց-

ված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական 

նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, գործով 

թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Գերագույն դատարանի արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումները՝ գործերի քննության արդյունավետության 

/մասնավորապես  դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության/, 

վերաքննության սահմանների, համապարտության ինստիտուտի վերաբերյալ 

կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և 

կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար: 

Վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում վերա-

նայելով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը, Գերագույն դատարանը գտնում է, 

որ բողոքը պետք է բավարարել մասնակիորեն. որոշումը պետք է բեկանել և 

գործն ուղարկել առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության՝ հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատու-

թյունների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք: 

Արցախի Հանրապետության 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: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Հիմնական իրավունք-

ների և ազատությունների կիրառելիությունը իրավաբանական անձանց 

նկատմամբ» վերտառությամբ 74-րդ հոդվածի համաձայն՝ հիմնական 

իրավունքները և ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական 

անձանց վրա այնքանով, որքանով այդ իրավունքները և ազատություններն 

իրենց էությամբ կիրառելի են դրանց նկատմամբ: 

Արդարադատության արդյունավետ իրականացման սկզբունքն ամրագր-

ված է ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածում, որտեղ կարևորվում են 

գործի դատական քննության նախապատրաստական փուլը և ողջամիտ 

ժամկետներում գործի քննության իրականացումը: 



89 
 

ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատարաններն 

արդարադատությունն իրականացնում են Սահմանադրությանը, միջազգային 

իրավունքի նորմերին և օրենքներին համապատասխան: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ դատարանի դատական ակտն 

անփոփոխ, իսկ վճռաբեկ բողոքն առանց բավարարման է թողնվում այն 

դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը օրինական, հիմնա-

վորված և պատճառաբանված է, իսկ վճռաբեկ բողոքում նշված փաստարկ-

ներն էական չեն գործի համար, այսինքն՝ դատարանը ճիշտ է մեկնաբանել և 

կիրառել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերը: 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն 

դատարանը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե, արդյոք, Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից գործի քննության ընթացքում թու՞յլ են տրվել իրավունքի 

նորմերի այնպիսի խախտումներ, որոնք սահմանափակել են բողոք բերած 

իրավաբանական անձի իրավունքները և հիմք են հանդիսանում Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը բեկանելու համար: 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է դատական ակտի վերանայման հետևյալ 

հիմքերով. 1/ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է վերաքննության սահման-

ներին, կողմերի մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքներին 

վերաբերող սահմանադրական և քաղաքացիական դատավարության նորմերի 

պահանջները, 2/ Վերաքննիչ դատարանը ճիշտ չի մեկնաբանել համապարտ 

պարտականության ինստիտուտի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսդրու-

թյան նորմերը: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

պահանջում է, որ դատարանի վճիռը լինի օրինական, հիմնավորված և 

պատճառաբանված: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական է, եթե 

այն կայացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանա-

դրության, նույն օրենսգրքի, այլ օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

պահանջների պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ գործը 

քննելիս: Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը պատճառաբանված է, եթե 

դրանում երևում են փաստերի հաստատման, ապացույցների գնահատման և 

իրավունքի կիրառման գործընթացի կապակցությամբ դատարանի դատողու-

թյունների ընթացքը և դրանից բխող եզրահանգումները /ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 3-րդ մաս/:  

Վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող որոշմանը վերաբերող ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքներով 

վերաքննիչ դատարանը կայացնում է որոշում, որը պետք է բավարարի նույն 

օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածով սահմանված պահանջները: Նույն հոդվածի  5-

րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ որոշման պատճառաբանական մասը պետք է 

պարունակի … , գ. այն փաստերը, որոնք հաստատվել են դատարանի կողմից 

և վերաքննիչ բողոքում վիճարկվել են, և Վերաքննիչ դատարանը հանգել է այն 

եզրակացության, որ տվյալ փաստի վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս 

Առաջին ատյանի դատարանը սխալ է թույլ տվել՝ պատճառաբանելով նման 

եզրակացությունը և հղում կատարելով նման եզրակացության հիմքում ընկած 
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ապացույցներին:…, ե. այն փաստերը, որոնք հաստատել է Վերաքննիչ 

դատարանը…  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «1.Դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում 

եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտու-

թյան վրա հիմնված ներքին համոզմամբ: 2. Դատարանի համար որևէ 

ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ չունի, բացառությամբ սույն 

օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:»: 

Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

դատարանի առջև բոլոր դեպքերում խնդիր է դրված առավելագույնս պարզել 

գործի իրական հանգամանքները, կողմերի իրավունքները ու 

պարտականությունները, փաստերի և իրավունքների՝ իրականությանը 

համընկնելը և կայացնել դատարանում պարզված հանգամանքներին 

համապատասխան դատական ակտ: Գերագույն դատարանը փաստում է, որ 

այդ խնդիրը լուծելու համար դատարանները պետք է անհրաժեշտ պայմաններ 

ստեղծեն գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 

հետազոտության համար, որպեսզի ապահովվի, պաշտպանվի 

քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, պետության իրավունքները և 

ազատությունները: Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ 

դատարանները պետք է նկատի ունենան, որ յուրաքանչյուր գործ իր բնույթով, 

փաստական հանգամանքներով եզակի է, հետևաբար դատարանի 

պարտականությունների մեջ է մտնում որոշելը, թե տվյալ գործով ինչ 

օրենքներ են ենթակա կիրառման և ինչպես պետք է դրանք կիրառվեն: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ 

յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով իրավական նորմի կիրառումը միշտ կապված 

է նորմերի մեկնաբանության հետ, այսինքն՝ դատարանի հատուկ գործառույթի 

հետ, որը կապված է կիրառման ենթակա նորմի իմաստի բացահայտման 

/պարզաբանման/ հետ: Իրավունքի բացի դեպքում օգտագործվում է 

իրավունքի կիրառման զուգադրության կարգը: Դա իրավունքի ընդհանուր 

սկզբունքների և իմաստի հիման վրա կոնկրետ գործի վերաբերյալ որոշման 

ընդունումն է: Այդ հարցին Գերագույն դատարանն անդրադարձել է իր նաև 

նախկինում կայացրած որոշման մեջ /տես՝ ԸԻԴ 0006/04/15թ. ըստ հայցի ԼՂՀ 

ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

ընդդեմ «Նիկոլ» ՍՊԸ քաղաքացիական գործով ԼՂՀ Գերագույն դատարանի 

31.01.2017թ. որոշումը/: Գերագույն դատարանն արձանագրել է, որ հաճախ 

դատարաններն իրավամբ կիրառում են օրենքի զուգադրությունը, որը 

ենթադրում է կոնկրետ գործի լուծումն այնպիսի իրավական նորմի հիման 

վրա, որը նախատեսված է ոչ թե տվյալ, այլ նման դեպքերի համար: Այսինքն՝ 

տվյալ հարաբերությունը կիրառվող նորմով անմիջապես չի կարգավորվում, 

այն կարգավորվում է այլ, բայց նույնանման հարաբերություններ: 

 Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ պարտավորական 

իրավահարաբերությունների ծագման հիմք կարող են լինել ինչպես 

գործարքները, այնպես էլ ոչ իրավաչափ գործողությունները /դելիկտները/, 

այն է՝ վնաս պատճառելու հետևանքով առաջացած իրավաբանական 

փաստերը: 

Այսպես՝ նախկինում և ներկայումս գործող ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պարտավորությունները 
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ծագում են պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևանքով և նույն 

օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  

անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված 

վնասների լրիվ հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ 

նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: 

Իրավահարաբերությունների ծագման պահին գործող ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական օրենսգրքի 1058-րդ /ներկայումս 1061-րդ/ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն` քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական 

անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն 

պատճառած անձի կողմից: Վնասի հատուցման պարտավորությունն օրենքով 

կարող է  դրվել վնաս չպատճառած անձի վրա: 

Իրավահարաբերությունների ծագման պահին գործող ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական օրենսգրքի 1073-րդ  հոդվածի /ներկայումս գործող քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1078-րդ հոդված/ 1-ին մասի համաձայն` վնասը համատեղ 

պատճառած անձինք տուժողի առջև կրում են համապարտ պատասխանա-

տվություն: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  համաձայն` տուժողի   դիմումի հիման 

վրա և հօգուտ նրա, դատարանն իրավունք ունի համատեղ վնաս պատճառած 

անձանց վրա պատասխանատվություն  դնել մասերով`դրանք որոշելով նույն 

օրենսգրքի 1074-րդ հոդվածի /ներկայումս գործող քաղաքացիական օրենս-

գրքի 1079-րդ հոդված/ 2-րդ կետով նախատեսված կանոններին համապա-

տասխան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 362-րդ հոդվածի համաձայն՝  

«1. Պարտապանների համապարտ պարտականության դեպքում պարտա-

տերն իրավունք ունի, ինչպես բոլոր պարտապաններից համատեղ, այնպես էլ 

յուրաքանչյուրից պահանջել կատարելու պարտավորությունն ինչպես լրիվ, 

այնպես էլ պարտքի մի մասով: 

2. Համապարտ պարտապաններից մեկից լրիվ բավարարում չստացած 

պարտատերն իրավունք ունի չստացած մասը պահանջել մյուս համապարտ 

պարտապաններից: 

3. Համապարտ պարտապանները պարտական են մնում այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ պարտավորությունը լրիվ չի կատարվել:» 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1074-րդ հոդվածի /ներկայումս գործող 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1079-րդ հոդված/ 2-րդ մասի համաձայն՝ 

համատեղ պատճառած վնասը հատուցած վնաս պատճառողն իրավունք ունի 

մյուս վնաս պատճառողներից պահանջել տուժողին վճարված հատուցման 

բաժինը` այդ վնասը պատճառողների մեղքի աստիճանին համապատաս-

խանող չափով: Մեղքի աստիճանը որոշելու անհնարինության դեպքում 

բաժինները ճանաչվում են հավասար: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Պարտատիրոջ՝ այլ անձի անցնող 

իրավունքների ծավալը» վերտառությամբ 399-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

սկզբնական պարտատիրոջ իրավունքը նոր պարտատիրոջն է անցնում 

իրավունքի անցման պահին գոյություն ունեցող ծավալով և պայմաններով, 

եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:…: 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

/այսուհետ`ԱՊՊԱ օրենք/ 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝  ԱՊՊԱ 
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օրենքի հիմնական խնդիրներն են 1/ ավտոտրանսպորտային միջոցների 

օգտագործման հետևանքով տուժած անձանց շահերի պաշտպանության 

երաշխավորումը, 2/ …: 

ԱՊՊԱ օրենքի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ բյուրոյի 

գործունեության նպատակը տուժած անձանց շահերի պաշտպանությունն է և 

ԱՊՊԱ համակարգի կայունության և զարգացման ապահովումը: Բյուրոն 

ԱՊՊԱ ոլորտում նպաստում է իր անդամ ապահովագրական 

ընկերությունների գործունեության արդյունավետությանը, կարգավորում ու 

վերահսկում է նրանց գործունեությունը, իր անդամ ապահովագրական 

ընկերությունների համար մշակում է մասնագիտական վարքագծի կանոններ: 

ԱՊՊԱ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ եթե 

վնասը պատճառվել է այն ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, 

որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր, ապա տուժած անձանց 

պատճառված վնասները հատուցում է Բյուրոն` Երաշխավորման ֆոնդի 

միջոցների հաշվին: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` Բյուրոն, 

հատուցելով այն ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ  առաջացած 

վնասը, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր` հետադարձ 

պահանջի իրավունք է ձեռք բերում վնաս պատճառած անձի և 

ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ, որոնք 

Բյուրոյի նկատմամբ հանդես են գալիս որպես համապարտ պարտապաններ: 

ԱՊՊԱ օրենքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ եթե վնասը 

պատճառել են մի քանի անձինք, և հնարավոր չէ պարզել նրանցից 

յուրաքանչյուրի պատճառած վնասի չափը, ապա այդ անձինք /նրանց՝ 

ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատ-

վությունն ապահովագրած ապահովագրական ընկերությունները/ տուժողի 

առջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, սույն 

օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթները համապատասխան ապահովագրական 

ընկերությունների նկատմամբ կիրառվում են առանձին: 

ԱՊՊԱ օրենքի՝ «Ապահովագրական գումարը և հատուցումը» վերտա-

ռությամբ 8-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝  տուժողի փաստացի կրած 

վնասները հատուցելու համար ապահովագրական հատուցման և վնասի 

փաստացի չափի միջև եղած տարբերությունը հատուցում է վնաս 

պատճառողը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

1066-րդ հոդվածի համաձայն: Տուժողի փաստացի կրած այն վնասները, որոնք 

հատուցման ենթակա չեն ԱՊՊԱ պայմանագրով /Բյուրոյի կողմից/, 

հատուցում է վնաս պատճառողը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

Բյուրոյի խորհրդի կողմից 17.12.2010թ. թիվ 36-L որոշմամբ հաստատված` 

«ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահո-

վագրական հատուցումների վճարման» RLI-017 կանոնների 21-րդ կետի 

համաձայն` ապահովագրական պատահարում տուժողի կամ տուժողի 

ավտոտրանսպորտային միջոցը տիրապետող անձի ոչ դիտավորյալ մեղքի 

առկայության դեպքում /անձը համարվում է ապահովագրական պատահարի 

առաջացման մեջ ոչ դիտավորյալ մեղք ունեցող նաև այն դեպքում, եթե 

անհնար է պարզել ապահովագրական պատահարում նրա մեղավորության 

կամ անմեղության հարցը/ ապահովագրական պատահարում տուժողի 
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մեղավորությունը գնահատվում է 50 տոկոսի չափով, եթե մեղավորության այլ 

աստիճան չի սահմանվել դատարանի`օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Վնասի հատուցման պահանջի 

իրավունքն ապահովադրից ապահովագրողին անցնելը /սուբրոգացիա/» 

վերտառությամբ 1021-րդ հոդվածի /ներկայումս գործող քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1022-րդ/ 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ եթե այլ բան նախա-

տեսված չէ ապահովագրության պայմանագրով, ապա ապահովագրական 

պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովադրին /ապահովագրված 

անձին/ պատճառված վնասից բխող նրա /կամ շահառուի/ պահանջի 

իրավունքը վնասը պատճառած անձի նկատմամբ անցնում է ապա-

հովագրողին՝ նրա կողմից հատուցված գումարի մասով:…Ապահովագրողն 

իրեն անցած պահանջի իրավունքն իրականացնում է ապահովադրի 

/ապահովագրված անձի, շահառուի/ և վնասների համար պատասխանատու 

անձի միջև հարաբերությունները կարգավորող կանոնների պահպանմամբ: 

Վերոշարադրյալ իրավական նորմերի համադրված վերլուծության 

արդյունքում Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով 

պատասխանողների և այլ անձանց՝ Բյուրոյի հատուցած վնասը վերջինիս 

վերադարձնելու պարտականության հարցը լուծելիս դատարաններին 

անհրաժեշտ է ղեկավարվել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

ԱՊՊԱ օրենքի և ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերով, նկատի 

ունենալով նաև իրավունքի գերակայության սկզբունքը: Քննարկվող 

իրավահարաբերությունները կարգավորող նորմերի նպատակն է ապահովել 

վնասի ամբողջական հատուցումը, և վերը նշված կարգավորումներն ուղղված 

են տուժողի /վնաս կրողի/ շահերի արդյունավետ պաշտպանությանը: 

Օրենսդիրը, նախատեսելով ապահովագրական պատահարի արդյունքում 

ապահովագրական հատուցում իրականացրած ապահովագրողի պահանջի 

իրավունքը, միաժամանակ ամրագրել է այդ պահանջի իրավունքի 

իրականացման իրավական հիմքերը, մասնավորապես՝ այն, որ պահանջի 

իրավունք ձեռք բերած ապահովագրողի և վնասների համար 

պատասխանատու անձի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են վնաս 

պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունները սահմանող 

կանոններով, այսինքն՝ նախկինում գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

60-րդ գլխով /ներկայումս գործող քաղաքացիական օրենսգրքի 62-րդ գլխով/ 

սահմանված կանոններով: Իսկ Բյուրոն /կամ ապահովագրական 

ընկերությունը/ մեղավոր անձից իր կողմից վճարված գումարը հետ 

պահանջելու իրավունք է ձեռք բերում այն չափով, որքանով վերջինիս 

գործողություններով վնաս է պատճառվել: 

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից, Առաջին ատյանի դատարանի 2017 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք են բերել միայն 

պատասխանողներ Ա.Մարտիրոսյանը և «Մուրադիկ» ՍՊԸ-ն, հետևաբար 

Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ բողոքի քննության ժամանակ որպես հիմք 

ընդունել է Առաջին ատյանի դատարանում հաստատված՝ վերաքննիչ 

բողոքում չվիճարկված փաստերը, համաձայն որոնց՝  Էդգար Ղալայանին 

պատկանող մեքենային պատճառվել է 776.500 ՀՀ դրամի չափով նյութական 

վնաս, որն առաջացել է պատասխանող Ա.Մարտիրոսյանի և երրորդ անձ 

Ռ.Բաղդասարյանի մեղքով, Բյուրոն Է.Ղալայանին հատուցել է պատճառված 

վնասը՝ 1.104.000 ՀՀ դրամի չափով, և վնաս պատճառած պատասխանող 
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Ա.Մարտիրոսյանի, առավել վտանգի աղբյուրի սեփականատեր «Մուրադիկ» 

ՍՊԸ-ի և երրորդ անձ Ռ.Բաղդասարյանի հանդեպ ձեռք բերել հետադարձ 

պահանջի իրավունք: Սակայն Վերաքննիչ դատարանը, մասնակիորեն 

բեկանելով և փոփոխելով Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, անտեսել է այն 

հանգամանքը, որ Բյուրոն հատուցում է կատարել Կամազի սեփականատիրոջ 

և վարորդի փոխարեն և տվյալ պահին իր իրավական կարգավիճակով 

փոխարինել է «Ֆորդ Տրանզիտ» ավտոմեքենայի վարորդին և սեփականատեր 

Է.Ղալայանին /որին պատասխանող Ա.Մարտիրոսյանի և երրորդ անձ 

Ռ.Բաղդասարյանի ոչ իրավաչափ գործողություններով պատճառվել է 

նյութական վնաս/, և որ Առաջին ատյանի դատարանը, պարզելով, որ վնասի 

առաջացման մեջ մեղավոր է նաև երկրորդ ավտոմեքենայի վարորդը՝ 

Ռ.Բաղդասարյանը, որը գործով ներգրավված է որպես երրորդ անձ, 

համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել նրա դատավարական 

կարգավիճակը հստակեցնելու համար: 

Նման պայմաններում Վերաքննիչ դատարանը, պատշաճ չգնահատելով 

կոնկրետ գործով ձևավորված իրավահարաբերությունները, Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու փոխարեն, 

առանց պատշաճ պատճառաբանության /գնահատական չտալով վերը նշված 

նորմերին և գործի հանգամանքներին/, որոշում է ընդունել կիսելու վնասի 

չափը: Այսինքն՝ Վերաքննիչ դատարանը, հաստատված համարելով, որ 

Բյուրոն նյութական վնասի մասով հետադարձ պահանջի իրավունք ունի 

«Մուրադիկ» ՍՊԸ-ի, նրա վարորդ Ա.Մարտիրոսյանի և «Ֆորդ Տրանզիտ» 

ավտոմեքենայի վարորդ Ռ.Բաղդասարյանի նկատմամբ, միևնույն ժամանակ 

ճիշտ չի կիրառել համապարտության պատասխանատվության վերաբերյալ 

նորմերը և պատճառված վնասի 50 տոկոսի չափը վերագրելով երրորդ անձ 

Ռ.Բաղդասարյանին, պատասխանողներից բռնագանձել է հօգուտ Բյուրոյի 

վնասի չափից 388.250 ՀՀ դրամը: 

 Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ առավել 

վտանգի աղբյուրների փոխներգործության հետևանքով դրանց տերերին 

պատճառված վնասը հատուցվում է ընդհանուր հիմունքներով՝ ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1061-րդ /նախկին օրենսգրքի 1058-րդ/ հոդվածով 

սահմանված կանոններով: Ըստ որում՝ եթե վնաս է կրում աղբյուրի տերերից 

մեկը մյուսի մեղքով, վերջինս պետք է հատուցի վնասը: Եթե երկու տերերն էլ 

մեղք են ունենում, վնասը հատուցվում է նրանց մեղքի աստիճանին 

համամասնորեն: Գերագույն դատարանը, սույն գործով մեկնաբանելով վնասի 

հատուցման վերաբերյալ իրավանորմերը, գտնում է, որ եթե ավտոմեքե-

նաների տերերի ավտոմեքենաներին  վնասը պատճառվել է ոչ թե իրենց, այլ  

ավտոմեքենաները վարած վարորդների մեղքով, և նրանք ունեն այդ 

վարորդների նկատմամբ հետադարձ պահանջի /ռեգրեսի/ իրավունք, ապա 

նշված դեպքում նույնպես կիրառելի են ԱՊՊԱ օրենքով և ԼՂՀ քաղա-

քացիական օրենսգրքով սահմանված համապարտ պարտականությունները 

կարգավորող նորմերը, բացառությամբ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1078-

րդ /նախկինում գործող օրենսգրքի 1073-րդ/ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված դեպքերի: Եվ քանի որ օրենսդրության նպատակն է ապահովել 

վնասի ամբողջական հատուցումը, հետևաբար չի արգելվում /չի կարող 

արգելվել/ քաղաքացու /իրավաբանական անձի/ հնարավորությունը վնասը 

հատուցելու պահանջ ներկայացնել անմիջապես վնաս պատճառողին և 
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ավտոմեքենայի սեփականատերին /առավել վտանգի աղբյուրի տերին/, քանի 

որ վնասի ամբողջական հատուցման սկզբունքից ելնելով՝ հնարավոր են 

դեպքեր, երբ անմիջապես վնաս պատճառողը ավելի շատ գույք ունենա վնասի 

հատուցման համար, քան ավտոմեքենայի սեփականատերը: Հետևաբար, չի 

բացառվում վնասի հատուցման մասով որպես համապարտ պարտապաններ 

մեքենայի սեփականատիրոջը և վարորդին ներգրավելը, ինչն ուղղակի 

նախատեսված է ԱՊՊԱ օրենքով: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ համապարտ 

պատասխանատվության փոխարեն օրենքով նախատեսված դեպքերում 

կարող է կիրառվել բաժնային պատասխանատվություն, բայց բաժնային 

պատասխանատվության փոխարեն համապարտ պատասխանատվություն 

կիրառվել չի կարող: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ քանի որ  գործի նյութերից հետևում 

է, որ տուժողին պատճառված վնասի առաջացումը պայմանավորված էր երկու 

վարորդների մեղքով, հետևաբար երկրորդ վարորդը ևս այն անձն է, որի դեմ 

կարող է հարուցվել հայց: 

Նման դեպքերի համար ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս-

գիրքը սահմանել է արդյունավետ կազմակերպական ընթացակարգ, որը 

նախատեսված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ 

հոդվածով, համաձայն որի՝ «1. Դատարանը, գործի նախապատրաստման կամ 

քննության ժամանակ, պարզելով, որ հայցը հարուցվել է ոչ այն անձի կողմից, 

որին պատկանում է պահանջի իրավունքը կամ ոչ այն անձի դեմ, ով պետք է 

պատասխանի այդ հարցով, կարող է հայցվորի համաձայնությամբ թույլ տալ, 

որ նա կամ պատասխանողը փոխարինվեն պատշաճ հայցվորով կամ 

պատասխանողով: 2. Եթե հայցվորը համաձայն չէ իրեն ուրիշ անձով 

փոխարինելուն, ապա այդ անձը կարող է գործին մասնակցել որպես վեճի 

առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ անձ: 3. 

Եթե հայցվորը համաձայն չէ պատասխանողին ուրիշ անձով փոխարինելուն, 

դատարանը կարող է այդ անձին մասնակից դարձնել որպես երկրորդ 

պատասխանող:…» 

Գերագույն դատարանը, գնահատման ենթարկելով Արցախի Հանրապե-

տության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի, 229-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջների խախտման մասին բողոքի փաստարկները, գտնում է, որ դրանք 

մասնակիորեն են հիմնավոր՝ ելնելով հետևյալից. 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն 

ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի 

գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ 

օրենքներով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ քաղաքացիական դատավարությունն իրականացվում է կողմերի 

մրցակցության և իրավահավասարության հիման վրա: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարաններում 

քաղաքացիական գործերով դատավարության կարգը սահմանվում է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն 
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օրենսգրքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքով և դրանց համապատասխան ընդունված այլ օրենքներով: 

ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

Վերաքննիչ դատարանն իր իրավասության սահմանում վերանայում է 

Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վերաքննության 

ինստիտուտը չի նվազեցնում Առաջին ատյանի դատարանի՝ որպես 

արդարադատության հիմնական ինստիտուտի դերը և նշանակությունը: 

Վերաքննիչ դատարանը, որպես դատական համակարգի երկրորդ օղակ, 

հատկապես կարևոր դերակատարում ունի Առաջին ատյանի դատարանում 

թույլ տված դատական սխալների ուղղման հարցում: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասի համաձայն՝ վերաքննիչ բողոքի հիմքերը և հիմնավորումները 

ներկայացվում են բացառապես վերաքննիչ բողոքում: Վերաքննիչ բողոքի 

հիմքերը չեն կարող փոփոխվել, լրացվել բողոքի քննության ընթացքում: 

Անդրադառնալով սույն վճռաբեկ բողոքում բարձրացված վերաքննության 

սահմանների հարցին, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

վերաքննության սահմաններն ամրագրված են ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի   229-րդ հոդվածում: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է 

վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: Իսկ նույն 

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության 

ժամանակ Առաջին ատյանի դատարանում հաստատված փաստերն 

ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ այն դեպքի, երբ բողոքում 

վիճարկվում է այդ փաստը, և Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն 

եզրակացության, որ տվյալ փաստի վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս 

առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտ սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում 

Վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ 

կամ հաստատված չհամարելու Առաջին ատյանի դատարանի հաստատած 

փաստը, եթե Առաջին ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների 

հիման վրա հնարավոր է հանգել նման եզրակացության: 

Նշված նորմի բովանդակությունից հետևում է, որ Վերաքննիչ դատարանն 

ունի հստակ լիազորություններ /իրավասություններ/ և գործում է իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: Վերաքննիչ դատարանը, 

կաշկանդված լինելով վերաքննիչ բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով, 

կաշկանդված չէ բողոքում ներկայացված պահանջով և իր լիազորություն-

ներից օգտվում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված կարգով՝ ըստ դատական պաշտպանության իրավունքի 

իրականացման, դատավարական նպատակահարմարության և արդարադա-

տության արդյունավետության սկզբունքների: Հետևաբար, պետք է տարբե-

րակել վերաքննիչ բողոքի  հիմքերը և այդ հիմքերին դատարանի կողմից 

գնահատական տալը: Գերագույն դատարանը փաստում է, որ 

քաղաքացիական գործի քննության և լուծման համար անհրաժեշտ 

իրավական նորմերը որոշելը և կիրառելը դատարանի պարտականությունն է: 

Այլ խնդիր է, երբ դատարանը կարող է ոչ ճիշտ կիրառել կիրառման ենթակա 

օրենքը և առանց օրենքով նախատեսված դեպքերի դուրս գալ վերաքննիչ 
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բողոքի շրջանակներից և, խախտելով գործին մասնակցող կամ չմասնակցող 

մյուս անձանց իրավունքները, դատական վեճին լուծում տալ՝ հաշվի առնելով 

միայն բողոք բերողի շահերը: Նշված դեպքում Վերաքննիչ դատարանի 

դատական ակտը ենթակա է փոփոխման կամ բեկանման, ինչը բխում է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-241-րդ հոդվածների 

պահանջներից, համաձայն որոնց նյութական կամ դատավարական 

իրավունքի նորմերի խախտումը կամ սխալ կիրառումը վճռի բեկանման հիմք 

է, եթե հանգեցրել է գործի սխալ լուծման: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

բողոքի փաստարկները՝  ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

230-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջների խախտման մասին  հիմնավոր են, 

իսկ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1073-րդ և 362-րդ հոդվածների 

պահանջներին հակասող դատական ակտ կայացնելու մասին՝ հիմնավոր են 

մասնակիորեն, սակայն բավարար են Վերաքննիչ դատարանի որոշումը 

բեկանելու համար: 

Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության 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: 

Գործի նոր քննության ընթացքում Առաջին ատյանի դատարանին 

անհրաժեշտ է բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննել սկզբնական հայցը, 

որոշում կայացնել երրորդ անձ Ռ.Բաղդասարյանի դատավարական 

կարգավիճակը հստակեցնելու մասին, որպեսզի նա հնարավորություն ունենա 

արդյունավետ իրականացնելու իր իրավունքները և կատարելու իր 

դատավարական պարտականությունները, անհրաժեշտության դեպքում 

անդրադառնալ մեղքի աստիճանի չափին, գնահատել գործով ձեռք բերված 

ապացույցները սույն որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշումների լույսի ներքո 

և կայացնել օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված վճիռ: 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց 

միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն: … 3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված 

դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն 

հոդվածի կանոններին համապատասխան»: Սակայն քանի որ գործը 

վերջնական լուծում չի ստացել, դատական ծախսերի բաշխման հարցին 

անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի նոր քննության արդյունքներով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
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1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2017թ. մարտի 17-ի որոշումը՝ սկզբնական հայցի մասով բեկանել 

և գործն այդ մասով ուղարկել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության Առաջին 

ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության: 

 2. Դատական ծախսերի հարցին անդրադառնալ գործի նոր քննության 

արդյունքներով: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

 

 

 

              ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ          ստորագրություն          Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

             ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ         ստորագրություն           Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                     ստորագրություն     Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

 

 

ՌԱՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 247-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                                          14 հունիսի 2017թ. 

 

  Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը՝ կազմով Ն.Նարի-

մանյանի /նախագահող/, Գ.Արզումանյանի, Ի.Կարապետյանի /զեկուցող/,         

մասնակցությամբ /գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում/՝ 

դիմող Ռ.Սարգսյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի, 

գործով որպես պատասխանող կողմ ներգրավված՝ Արցախի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ Ազգային ժողովի 

պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավոր 

մասնագետ Մ.Սաֆարյանի, համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության Սահմանադրության 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1.1-ին կետի, 2-րդ 

մասի 2.6-րդ կետի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

13-րդ և 57-րդ հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Ռայա Սարգսյանի 

դիմումի հիման վրա՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-

րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 

Գործի քննության առիթը Ռայա Սարգսյանի` 2017 թվականի մարտի 28-

ին Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումն 

է /որն ուղարկվել է փոստային ծառայության միջոցով 27.03.2017թ./: 

Ուսումնասիրելով գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, պատասխա-

նող կողմի գրավոր բացատրությունները, հետազոտելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգիրքը, գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգիրքը /այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք/ ԼՂՀ Ազգային ժողովի 

կողմից ընդունվել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, ԼՂՀ Նախագահի 
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կողմից ստորագրվել՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ին /ՀՕ-76 Ն/ և ուժի մեջ է 

մտել 2009 թվականի հունվարի 1-ից: 

Օրենսգրքի՝ վիճարկվող իրավանորմը լրացվել և շարադրվել է այլ 

խմբագրությամբ ԼՂՀ Ազգային ժողովի կողմից 20.04.2015թ. ընդունված 

օրենքով, որը  ստորագրվել է ԼՂՀ Նախագահի կողմից  15.05.2015թ. /ՀՕ-18 Ն/ և 

ուժի մեջ մտել 2016 թվականի հունվարի 1-ից: 

Օրենսգրքի՝ «Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը» վերտառությամբ 247-

րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. «1.Վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է 

քննության, եթե Գերագույն դատարանը հանգում է այն հետևության, որ՝ 

1/ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի 

որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար. 

2/ առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի 

ելքի վրա, կամ 

3/ առկա է նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանք:»: 

Դիմողը գտել է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

247-րդ հոդվածի 1-ին մասը հակասում է ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ 

հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերին, 45-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 50-րդ հոդվածի 1-

ին մասին, 55-րդ հոդվածի 3-րդ մասին: 

Արցախի ժողովուրդը 2017 թվականի փետրվարի 20-ի հանրաքվեով 

ընդունել է նոր Սահմանադրություն՝ Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությունը, որի 1-3-րդ և 12-րդ գլուխները 2017 թվականի մարտի 

10-ին մտել են ուժի մեջ: Ըստ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրության 4-11-րդ գլուխները, 

բացառությամբ «Հանրապետության նախագահի լիազորությունները» վերտա-

ռությամբ 93-րդ հոդվածի 11-րդ կետի /նախագահը կարող է արձակել Ազգային 

ժողովը…./ և «Հանրապետության նախագահին անվստահություն հայտնելը» 

վերտառությամբ 96-րդ հոդվածի, ուժի մեջ են մտնում Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածին համապատասխան ընտրված Հանրապետության 

նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը: Այսինքն՝ ներկա պահին 

դեռ գործում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006թ. 

Սահմանադրության՝ դատարաններին և սահմանադրական արդարադա-

տություն իրականացնելուն վերաբերող 113-րդ և 114-րդ հոդվածների 

դրույթները: 

Դիմողի կողմից մատնանշված ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի 

1-ին և 4-րդ մասերը, 45-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 50-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 55-

րդ հոդվածի 3-րդ մասը համապատասխանում են նոր՝ Արցախի Հանրապե-

տության Սահմանադրության՝ արդեն իսկ գործող 2-րդ գլխի համապատաս-

խանաբար 61-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերին, 63-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 

69-րդ և 39-րդ հոդվածներին: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նորմերի բովանդա-

կությունը, որոնց, դիմողի կարծիքով, հակասում է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասը, հետևյալն է. 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Դատական 

պաշտպանության իրավունքը և մարդու իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունքը» վերտառությամբ 61-րդ հոդվածի 

համաձայն.  
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«1. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների 

արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք: 

2. Յուրաքանչյուր ոք, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմա-

նագրերին համապատասխան, ունի իր իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության խնդրով մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունք:»: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Արդար դատաքննու-

թյան իրավունքը» վերտառությամբ 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն.  

«1. Յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր 

գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության 

իրավունք:»: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Դատապարտվածի 

բողոքարկման իրավունքը» վերտառությամբ 69-րդ հոդվածի համաձայն. 

«Հանցանք կատարելու համար դատապարտված յուրաքանչյուր ոք ունի իր 

նկատմամբ կայացված դատավճռի՝ օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով 

վերադաս դատական ատյանի կողմից վերանայման իրավունք:»: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Մարդու ազատ 

գործելու իրավունքը» վերտառությամբ 39-րդ հոդվածի համաձայն. «Յուրա-

քանչյուր ոք ազատ է անելու այն ամենը, ինչն արգելված չէ Սահմանա-

դրությամբ կամ օրենքով և չի խախտում այլոց իրավունքներն ու ազատու-

թյունները: Ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված 

չեն օրենքով:»: 

 

2. Գործի դատավարական նախապատմությունը հանգում է հետևյալին. 

2013 թվականի դեկտեմբերի 9-ին «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «Նոր 

տեխնոլոգիաների կենտրոն SHOTIA» ՓԲԸ /այսուհետ՝ նաև Ընկերություն/, ի 

դեմս տնօրեն Աշոտ Մովսեսյանի /դիմող Ռ.Սարգսյանի որդին/, միջև կնքվել է 

թիվ B/156 վարկային պայմանագիրը, համաձայն որի՝ Ընկերությանը 

տրամադրվել է 24.700 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով չնորացվող վարկային գիծ, 

16 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով, մինչև 01.09.2018թ. մարման ժամկետով: 

Վերոնշյալ վարկի ապահովման համար 09.12.2013թ. կնքված թիվ B/156 

հիփոթեքի պայմանագրով գրավադրվել է Անդրանիկ Մուշեղի Մովսեսյանին, 

Ռայա Միքայելի Սարգսյանին և Աշոտ Անդրանիկի Մովսեսյանին ընդհանուր 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանը: Հիփոթեքի 

պայմանագրի 2.1 կետի համաձայն՝ գրավով ապահովված պարտավորու-

թյունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում գրավի 

առարկայի վրա տարածվում է բռնագանձում: Աշոտ Մովսեսյանը 23.03.2015թ. 

մահացել է: Ըստ գործի տվյալների՝ Ընկերության միակ հիմնադիրը և տնօրենը 

Աշոտ Մովսեսյանն էր: 10.02.2016թ. դրությամբ Ընկերության վարկային 

պարտավորությունները, ըստ բանկի տվյալների, կազմել են 26.671,47 ԱՄՆ 

դոլար: 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ 24.05.2016թ. հայցով դիմել է ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ նշված գումարը, տոկոսներն ու 

տույժերը բռնագանձելու և բռնագանձումը գրավի առարկայի վրա տարածելու 

պահանջով: 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016 

թվականի հունիսի 10-ի վճռով  «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական 
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ընկերության հայցն ընդդեմ «Նոր տեխնոլոգիաների կենտրոն SHOTIA» փակ 

բաժնետիրական ընկերության, Ռայա Միքայելի Սարգսյանի, Անդրանիկ 

Մուշեղի Մովսեսյանի, Նարինե Հրանտի Հայրիյանի՝ 26.671,47 ԱՄՆ դոլար և 

2016 թվականի փետրվարի 10-ից մինչև պարտավորության փաստացի 

մարումը հաշվեգրվելիք տոկոսներն ու տույժերը բռնագանձելու, 

բռնագանձումը գրավադրված գույքի՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Սարգսյան 

փողոցի թիվ 18/27 հասցեում գտնվող բնակարանի վրա տարա-

ծելու…պահանջների մասին, բավարարվել է: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 

2016 թվականի օգոստոսի 3-ի որոշմամբ նշված վճիռը թողնվել է օրինական 

ուժի մեջ:  

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի որոշմամբ 

պատասխանող Ռայա Սարգսյանի ներկայացուցիչ Ա.Մովսեսյանի՝ ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 3-ի որոշման դեմ բերված 

վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվել է: Գերագույն դատարանը գտել է, 

որ բողոքում ներկայացված հիմնավորումները բավարար չեն ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված հիմքերով բողոքը քննության ընդունելու հետևության հանգելու 

համար:  
  

   3. Դիմող կողմն իր դիրքորոշումը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով. 

 Իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության 

իրավունքը ենթադրում է նաև պաշտպանությունը ստորադաս դատարանների 

անիրավազոր որոշումներից՝ վերադաս դատական ատյան դիմելու միջոցով: 

Ըստ դիմողի՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որպես 

միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ճանաչված չլինելու պարագայում, ԼՂՀ 

Գերագույն դատարանը, որպես վերջնական դատական ատյան, նյութական և 

դատավարական իրավունքի նորմերի խախտման կապակցությամբ 

վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ բերված վճռաբեկ բողոքի ընդունման 

հարցը քննարկելիս, չի կարող ունենալ իր կարծիքի իրավունք, այլ պարտավոր 

է քննել այդ վճռաբեկ բողոքն ըստ էության, եթե դա ձևակերպված է 

իրավաբանորեն ճիշտ: Եթե Գերագույն դատարանն իր հայեցողությամբ 

հրաժարվում է քաղաքացու բերած վճռաբեկ բողոքն ընդունել դատական 

քննության, ապա ի՞նչ պետք է անի քաղաքացին այդ դեպքում, ինչպե՞ս նա 

կարող է օգտագործել ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով ամրագրված 

իր սահմանադրական իրավունքը:  

Դիմողը նշել է, որ ԼՂՀ իրավական դաշտը նույնական է ՀՀ իրավական 

դաշտին, սակայն ՀՀ քաղաքացիները հնարավորություն ունեն դիմելու 

միջազգային մարմիններին, իսկ ԼՂՀ քաղաքացիները նման հնարավորություն 

չունեն: ԼՂՀ-ում գոյություն ունի եռաստիճան դատական համակարգ: Եթե 

քաղաքացին, ելնելով գործող օրենքների նորմերից, կարող է հիմնավորել իր 

նկատմամբ կայացված դատավճռի անարդարությունը, ապա նա ունի 

սահմանադրական իրավունք պահանջելու այդ դատավճռի վերանայումը՝ 

ինչպես դատական երկրորդ ատյանում, այնպես էլ՝ երրորդ ատյանում: 

Սակայն ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 

1-ին մասը չի երաշխավորում քաղաքացու՝ իր սահմանադրական իրավունքի 

իրականացման հնարավորությունը: 
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Դիմողը, վկայակոչելով ԼՂՀ Սահմանադրության 113-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը, ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 29-րդ հոդվածի 

1-ին մասը, նշել է, որ Գերագույն դատարանն ապահովում է Սահմանադրու-

թյան գերակայությունը և պարտավոր է պաշտպանել քաղաքացիների 

սահմանադրական իրավունքները, սակայն Գերագույն դատարանն առանց 

քննելու առերևույթ դատական սխալի հիմքով բերած իր վճռաբեկ բողոքը, իր 

27.09.2016թ. որոշմամբ մերժել է   բողոքի ընդունումը: 

Դիմողի կարծիքով, ստորադաս դատարաններն անօրեն են բռնագանձել 

իրավաբանական անձի պարտքը և բռնագանձումը տարածել անմեղ տարեց 

թոշակառուի գույքի վրա: Վկայակոչելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

226-րդ, 248-րդ հոդվածները և 417-րդ հոդվածի 1-ին մասը` դիմողը 

եզրակացրել է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը չի նախատեսում 

պարտապանի մահվան դեպքում պարտապանի վարկային պարտավորու-

թյունների անցումը գրավատուին:  Բռնագանձում տարածելը կլինի լեգիտիմ, 

եթե այն բխի պայմանագրից, իսկ եթե պայմանագրում նախատեսված չէ 

դրույթ ֆորս-մաժորային իրավիճակների մասին, ապա գրավադրված գույքի 

վրա բռնագանձում տարածելն անհնար է: Դիմողի համոզմամբ ԼՂՀ 

ստորադաս դատարանները գրավատուին հարկադրել են կրելու 

պարտավորություն, որը սահմանված չէ Սահմանադրությամբ կամ այլ 

օրենքներով: Վերոգրյալի հիման վրա դիմողը եզրակացրել  է, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

հակասում է ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ մասերին, 45-

րդ հոդվածի 1-ին մասին, 50-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 55-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասին, քանի որ նրան զրկում է դատական պաշտպանության իրավունքից և  

քաղաքացուն թույլ չի տալիս իրավաբանորեն վերացնելու իր 

սահմանադրական իրավունքի խախտումը և ազատվելու ապօրինի 

հարկադրանքից: 

Դիմողը միաժամանակ առաջարկել է ԼՂՀ քաղաքացիական 

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

շարադրել նոր խմբագրությամբ, որը, իր կարծիքով, չի հակասում ԼՂՀ 

Սահմանադրությանը, այն է՝ վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե՝ 

…..2/ վճռաբեկ բողոքում կա հիմնավորում այն մասին, որ առերևույթ թույլ է 

տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա…: 

 

4. Պատասխանող կողմը, առարկելով դիմումի դեմ, նշել է, որ դիմումում 

վկայակոչված ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերը, 

45-րդ և    50-րդ հոդվածների 1-ին մասերը, 55-րդ հոդվածի 3-րդ մասը չեն հա-

մապատասխանում Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը, նշված 

դրույթներն ամրագրված են Սահմանադրության այլ հոդվածներում /39, 61, 63, 

69-րդ/: Անընդունելի է դիմող կողմի պնդումն այն մասին, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

հակասահմանադրական է, քանի որ հոդվածում սպառիչ թվարկված են այն 

հիմքերը, որոնց հիման վրա Գերագույն դատարանը վճռաբեկ բողոքն 

ընդունում է քննության, իսկ ինչ վերաբերում է «վճռաբեկ բողոքում կա 

հիմնավորում այն մասին» շարադրանքին, ապա դա չի կարող դատարանի 

համար ունենալ կանխակալ նշանակություն, քանի որ օրենսգրքի 247-րդ 

հոդվածի իմաստով դատական սխալ են համարվում նույն օրենսգրքի 230.4-րդ 
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հոդվածով նախատեսված դեպքերը: Պատասխանող կողմը գտնում է, որ 

դիմումի փաստարկները հիմնավոր չեն, և դիմումը ենթակա է մերժման: 

  

5. Սույն գործի քննության շրջանակում Արցախի Հանրապետության 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ միջազգային 

իրավական փաստաթղթերում, մասնավորապես՝ Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 

կոնվենցիայում, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 

միջազգային դաշնագրում օգտագործվում են «պետական կամ հանրային 

անվտանգություն» հասկացությունները, որոնք հիմնականում առնչվում են 

ժողովրդավարական հասարակության մեջ մարդու իրավունքների հնարավոր 

սահմանափակումների շրջանակների հստակեցմանը: «Իրավական 

անվտանգություն» հասկացությունը լայն իմաստով դիտարկվում է որպես 

իրավունքի սուբյեկտների /անհատ, պետություն, հասարակություն/ կենսա-

կանորեն կարևոր շահերի իրավական պաշտպանվածության վիճակ, 

սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բնույթ կրող ներքին և արտաքին սպառնալիքներին 

իրավական միջոցներով դիմակայելու և խախտված շահերի ու իրավունքների 

վերականգնման հնարավորություն: 

Նեղ իմաստով իրավական անվտանգությունը դիտարկվում է որպես բուն 

իրավական համակարգի ներքին կայունության, պաշտպանվածության 

երաշխիք: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորման հիմնական 

սկզբունքների իրացման հիմնական առաջնահերթություններից է արդյունա-

վետ արդարադատության առկայությունը: 

Սահմանադրաիրավական պահանջն այն է, որ արդարադատություն 

իրականացնելու ճանապարհով դատարանները պետք է. 

-հակակշռող և զսպող դերակատարություն ունենան իշխանությունների 

բաժանման համակարգում՝ կատարելով սահմանադրորեն իրենց վերապահ-

ված պետաիշխանական առաքելությունը, 

-նպաստեն իրավունքի զարգացմանը, օրենքի բացի հաղթահարմանը, 

իրավական որոշակիության երաշխավորմանը, 

-պաշտպանեն մարդու և քաղաքացու իրավունքներն և հիմնարար 

ազատությունները, 

-երաշխավորեն օրենքի միատեսակ կիրառումը: 

Միջազգային իրավական ակտերով սահմանված մարդու իրավունքների 

դատական պաշտպանության սկզբունքն իր արտացոլումն է ստացել Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածում: 

ԼՂՀ Սահմանադրության 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1.1 կետի և 2-րդ 

մասի 2.6 կետի համաձայն՝ օրենքների,…Սահմանադրությանը համապատաս-

խանության հարցերով Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով 

Գերագույն դատարան կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք՝ կոնկրետ գործով, երբ 

առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել են դատական 

պաշտպանության բոլոր միջոցները և վիճարկվում է այդ դատական ակտով իր 

նկատմամբ կիրառված նորմատիվ ակտի դրույթների սահմանադրա-

կանությունը: 

«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ իրավական ակտերի սահմանադրա-
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կանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործերով որոշում ընդունելիս 

Գերագույն դատարանը պարզում է վիճարկվող ակտի կամ վերջինիս 

առանձին դրույթների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը՝ 

մասնավորապես հաշվի առնելով՝ 

 … 

3/ մարդու և քաղաքացու՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված 

իրավունքների ու ազատությունների ապահովման և պաշտպանության, 

ազատ իրականացման անհրաժեշտությունը, դրանց սահմանափակումների 

թույլատրելիությունը. 

… 

6/ Սահմանադրության անմիջական գործողության ապահովման 

անհրաժեշտությունը: 

 

6. Պարզելու համար, թե որքանով է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարու-

թյան օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի վիճարկվող դրույթն ապահովում 

մարդու և քաղաքացու՝ Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները, 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում վերլուծել դիմող կողմի 

վկայակոչած նորմի բովանդակությունը, այն համադրելով Սահմանա-

դրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքներին վերաբերող նորմերի հետ: 

Քննարկվող դիմումի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դիմողի 

կարծիքով Գերագույն դատարանը պետք է բոլոր վճռաբեկ բողոքներն ընդունի 

վարույթ և քննի: 

Այսինքն՝ Գերագույն դատարանը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե, 

արդյոք, վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու՝ ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքեր 

սահմանելը խախտու՞մ է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 

ամրագրված՝ անձի դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության 

իրավունքները: 

Գերագույն դատարանը սույն գործով անհրաժեշտ է համարում 

վիճարկվող նորմի սահմանադրականությունը գնահատել դատական 

պաշտպանության և դրա կարևոր տարր հանդիսացող արդարադատության 

մատչելիության, արդար դատաքննության իրավունքների համատեքստում և 

ԼՂՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված դատական ատյանների աստիճանա-

կարգությունը պահպանելու տեսանկյունից, կարևորելով. 

-արդարադատության մատչելիության /դատարան դիմելու իրավունքի/՝ 

որպես Սահմանադրությամբ նախատեսված դատական պաշտպանության 

իրավունքի իրացման կարևոր նախապայմանի ազատ իրականացման 

երաշխավորումը, գնահատելով այն այդ իրավունքի իրացման ընթացակար-

գային գործող կանոնների և դրանց կիրառմամբ առաջացած իրավական 

հնարավոր հետևանքների շրջանակներում, 

-վեճի առարկա կանոնակարգմամբ պայմանավորված՝ իրավական սահ-

մանափակման համադրելիությունն արդարադատության մատչելիության 

իրավունքի բուն էությանը, ինչպես նաև այդ իրավունքի իրացման միջազգային 

իրավական չափանիշներին, 

-քննության առարկա նորմատիվ կարգավորմամբ հետապնդվող 

նպատակի և դրան հասնելու իրավական միջոցի համաչափությունը, ինչպես 

նաև դատական հայեցողության շրջանակները: 
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Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ անձի 

իրավունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանության իրա-

վունքի իրացումը երաշխավորելու տեսանկյունից ընդհանրապես առաջնա-

հերթ կարևոր է, թե որքանո՞վ է մատչելի /հասանելի/ արդարադատությունը, 

ինչպիսի՞ իրավական պայմաններ են առաջադրված դատարան դիմելու 

իրավունքն իրացնելու և դատավարական կոնկրետ ընթացակարգի 

շրջանակներում արդար, հրապարակային դատաքննությամբ անձի խախտ-

ված իրավունքներն ու ազատությունները վերականգնելու համար: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ՝ 

-դատավարական որևէ առանձնահատկություն կամ ընթացակարգ չի 

կարող խոչընդոտել կամ կանխել դատարան դիմելու իրավունքի արդյունա-

վետ իրացման հնարավորությունը, իմաստազրկել Արցախի Հանրապետու-

թյան Սահմանադրությամբ երաշխավորված դատական պաշտպանության 

իրավունքը կամ դրա իրացման արգելք հանդիսանալ, 

-ընթացակարգային որևէ առանձնահատկություն չի կարող մեկնաբանվել 

որպես Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված 

դատարանի մատչելիության իրավունքի սահմանափակման հիմնավորում, 

-դատարանի մատչելիությունը կարող է ունենալ որոշակի սահմանա-

փակումներ, որոնք չպետք է խաթարեն այդ իրավունքի բուն էությունը, 

-դատարան դիմելիս անձը չպետք է ծանրաբեռնվի ավելորդ ձևական 

պահանջներով, 

-դատական ակտի դեմ ներկայացված բողոքի ընդունելիության պայման-

ներ, բողոքարկման ժամկետ սահմանելիս պետք է գերակայեն մատչելիության 

իրավունքի ապահովման երաշխիքները, 

-դատական ակտի պատճառաբանվածությունը, ըստ որի ընդունվում կամ 

մերժվում է անձի դիմումը, ինչպես նաև դատական ակտի բողոքարկման 

իրավունքը մատչելիության իրավունքի իրացման երաշխիքներ են, 

-օրենսդրական կանոնակարգումը չի կարող սոցիալական անհամաչափ 

ծանրաբեռնվածություն առաջացնել անձանց համար՝ կախված նրանց 

ֆինանսական հնարավորություններից, արդյունքում չապահովելով դատա-

րանի մատչելիության իրավունքը: 

 

7. Ըստ ԼՂՀ Սահմանադրության՝ Արցախի Հանրապետության դատական 

համակարգը բաղկացած է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի, 

վերաքննիչ դատարաններից և Գերագույն դատարանից, ինչպես նաև օրենքով 

նախատեսված մասնագիտացված դատարաններից: Գործող եռաստիճան 

դատական համակարգի պայմաններում դատական ատյաններից 

յուրաքանչյուրն ունի իր գործառույթները՝ առաջին ատյանի դատարանը 

գործերի ըստ էության քննության և լուծման միջոցով իրականացնում է 

անձանց խախտված իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, 

վերաքննիչ դատարանը դատական սխալներն ուղղելու գործառույթի միջոցով 

իրականացնում է անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, իսկ Գերագույն 

դատարանը /վճռաբեկության կարգով գործը քննելիս/ կոչված է ապահովելու 

օրենքի միատեսակ կիրառությունը: 

Դատարանների աստիճանակարգությունն առաջին հերթին կոչված է 

ապահովելու դատական ակտերի օրինականության և հիմնավորվածության 

վերահսկողությունը վերադաս դատարանների կողմից, դատական սխալների 
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ժամանակին ուղղումը, որն էլ երաշխավորում է ֆիզիկական և իրավաբանա-

կան անձանց օրինական շահերի և իրավունքների առավել պաշտպանու-

թյունը:   

 

8. Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը պետության 

բարձրագույն դատական ատյանն է: Գործը վճռաբեկության կարգով քննելիս 

Գերագույն դատարանի գործունեության նպատակն է, ըստ ԼՂՀ Սահմանա-

դրության՝ ներկայումս  գործող 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, ապահովել 

Սահմանադրության գերակայությունը և օրենքի միատեսակ կիրառումը: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ սահմանա-

դրական բարեփոխումների արդյունքում էապես փոխվել է Արցախի 

Հանրապետության Գերագույն դատարանի կարգավիճակը, որի արդյունքում 

վերջինիս Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածով 

վերապահվեց ոչ միայն օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

միատեսակ կիրառության ապահովման, այլև մարդու իրավունքների և 

ազատությունների հիմնարար խախտումների վերացման գործառույթը: 

Այսպես՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի համաձայն՝ «Որպես բարձրագույն դատական ատյան՝ Գերագույն 

դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների 

շրջանակներում վերանայելու միջոցով՝ 

1/ ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

միատեսակ կիրառությունը. 

2/ վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար 

խախտումները:»: 

 

9. Բարձրագույն դատական ատյանի հասկացությունը չի ենթադրում 

դատական համակարգի տարբեր օղակների միջև ղեկավարման և 

ենթակայության հարաբերություններ: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ Գերագույն 

դատարանի կողմից ստորադաս դատարանների դատական ակտերը 

վերանայելու լիազորությունների իրականացման համար, ի թիվս այլնի, 

կարևոր երաշխիք է նաև դատական ակտերի բողոքարկման ինստիտուտը, 

որը կոչված է ապահովելու անձի իրավունքների և ազատությունների 

դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ և լիարժեք 

իրականացումը: Վճռաբեկ բողոքի ընդունելիության պայմանները սահմա-

նելիս պետք է գերակայեն վճռաբեկ ատյանի մատչելիության և արդյունավետ 

բողոքարկման իրավունքի ապահովման երաշխիքները: Գերագույն 

դատարանը պետք է հնարավորություն ունենա լիարժեք իրականացնել իրեն 

վերապահված իրավասությունները և ղեկավարվել այն սկզբունքով, որ 

առաջադրված իրավաչափ նպատակը պետք է իրացվի իրավունքի 

գերակայության սկզբունքի երաշխավորման շրջանակներում: 

Ինչպես հետևում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

ուսումնասիրությունից, օրենսդիրը սահմանել է դատական ակտերի 

բողոքարկման տարբեր ընթացակարգեր և սահմանափակումներ՝ կապված 

դատական ակտերի տեսակների, հայցագնի չափի, բողոքարկման ժամկետ-

ների, բողոքի ընդունելիության հիմքերի հետ /Օրենսգրքի 129-րդ, 130-րդ, 217-

րդ, 218-րդ, 223-րդ, 235-րդ, 237-րդ, 242-րդ, 244-րդ, 247-րդ հոդվածներ/: 
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Օրենսգիրքը նախատեսել է վճռաբեկ բողոք բերելու որոշակի 

սահմանափակումներ: Այսպես, անձը չի կարող վերաքննության կարգով 

բողոքարկման ենթակա գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը 

բողոքարկել վճռաբեկության կարգով, եթե նա նույն հիմքերով չի բողոքարկել 

դատական ակտը վերաքննիչ դատարանում: Անձը կարող է վճռաբեկ բողոք 

բերել դատական ակտի՝ միայն իր համար անբարենպաստ մասի դեմ 

/Օրենսգրքի 237-րդ հոդված/: Օրենսգրքի 242-րդ հոդվածով սահմանվում են 

վճռաբեկ բողոք բերելու ժամկետները: 

 ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը /244-րդ, 247-րդ 

հոդվածներ/ սահմանել է նաև վճռաբեկ բողոքի ներկայացման 

նախապայմանները, որոնք վերաբերում են բողոքի բովանդակությանը 

ներկայացվող պահանջներին և ներառում են այն տեղեկությունների ցանկը, 

որոնք պետք է արտացոլվեն վճռաբեկ բողոքում: Ի թիվս այլնի, բողոքում պետք 

է արտացոլվի բողոք բերող անձի պահանջը՝ օրենքների, այլ իրավական 

ակտերի վկայակոչմամբ, ինչպես նաև բողոքում պետք է լինի նշում այն 

մասին, թե նյութական կամ դատավարական իրավունքի որ նորմերն են 

խախտվել կամ սխալ կիրառվել, կամ որոնք են նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքների հետևանքով գործի վերանայման հիմքերը և դրանց 

հիմնավորումները: Բողոքում պետք է բերվեն նաև վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելու հիմնավորումները: 
 

10. ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 

1-ին մասի վերլուծությունից հետևում է, որ վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

/քննության/ ընդունելը կապված է Գերագույն դատարանի՝ վճռաբեկ բողոքի 

ընդունելիության հիմքերի առկայության մասին հետևության հանգելու հետ: 

Այսինքն՝ օրենսդիրը Գերագույն դատարանի հայեցողությանն է վերապահել 

ամեն մի կոնկրետ դեպքում Օրենսգրքի   247-րդ հոդվածի 1-ին մասում նախա-

տեսված հիմքերի առկայության գնահատումը: Օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 2-

րդ մասը բացահայտում է 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատես-

ված հիմքով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու դեպքերը, իսկ նույն 

հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է դատական սխալ համարվելու դեպքերը, 

որոնք կարգավորված են Օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածում, համաձայն որի՝  

«1. Դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումը կամ սխալ 

կիրառումը դատական ակտի բեկանման հիմք է, եթե հանգեցրել է կամ կարող 

էր հանգեցնել գործի սխալ լուծման: Դատարանի ըստ էության ճիշտ դատա-

կան ակտը չի կարող բեկանվել միայն ձևական նկատառումներով: 

2. Դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է բեկանման, եթե՝ 

1/ դատարանը գործը քննել է ոչ օրինական կազմով, այդ թվում՝ այնպիսի 

դատավորի կողմից, որը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի համաձայն, պարտավոր էր ինքնաբացարկ 

հայտնել. 

2/ դատարանը գործը քննել է գործին մասնակցող անձանցից որևէ մեկի 

բացակայությամբ, որը պատշաճ ձևով չի տեղեկացվել նիստի ժամանակի և 

վայրի մասին. 

3/ դատական ակտը ստորագրված կամ կնքված չէ այն կայացրած 

դատավորի կամ դատավորների կողմից. 
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4/ դատական ակտը կայացրել է /են/ ոչ այն դատավորը /դատավորները/, 

որը /որոնք/ մտնում է /են/ գործը քննող դատարանի կազմի մեջ. 

5/ գործից բացակայում է դատական նիստի կամ առանձին դատավա-

րական գործողության կատարման արձանագրությունը. 

…:»  

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ վերը նշված 

նորմերի մեկնաբանությունից հետևում է, որ պատշաճ ձև և բովանդակություն 

ունեցող վճռաբեկ բողոք ներկայացնելը բավարար չէ վճռաբեկության կարգով 

գործի քննություն նախաձեռնելու համար. դրա համար անհրաժեշտ է նաև 

Գերագույն դատարանի՝ օրենքի, դատական պրակտիկայի վրա հիմնված 

հետևությունը: Սակայն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու Գերագույն 

դատարանի հայեցողության շրջանակն անսահմանափակ չէ: Օրենսդիրն 

ուղղակի մատնանշում է նաև այն դեպքերը, որոնք վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելու և դատական ակտը բեկանելու անվերապահ հիմքեր են: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելու հարցի քննարկման փուլում օրենսդիրը նախատեսել է Գերագույն 

դատարանի չորս լիազորություն. վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու /հոդված 

246-րդ/, վճռաբեկ բողոքն առանց քննության թողնելու /հոդված 246.1-րդ/, 

վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու /հոդված 246.2-րդ/ և վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելու /հոդված 247-րդ/: Ընդ որում, վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը մերժվում է, եթե բացակայում են օրենսգրքի 246-րդ 

հոդվածով, 246.1-ին հոդվածով և 247-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հիմքերը: Օրենսգրքի 246.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումը պետք է լինի 

պատճառաբանված: Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին 

որոշման մեջ Գերագույն դատարանը պետք է հիմնավորի վճռաբեկ բողոքում 

վկայակոչված վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու՝ նույն օրենսգրքի 247-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված յուրաքանչյուր 

հիմքի բացակայությունը:»: 

Վերոնշյալ կարգավորումներից հետևում է, որ վերաքննիչ դատարանի 

դատական ակտերի բողոքարկման իրավական հնարավորությունը չի 

բացակայում, և վճռաբեկ բողոք բերողը իրացնում է այդ հնարավորությունը, 

իսկ Գերագույն դատարանը, ելնելով օրենսդրությամբ նախատեսված իր 

կարգավիճակից, իրականացնում է վերը նշված լիազորություններից որևէ 

մեկը: 
 

11. Ուսումնասիրելով միջազգային օրենսդրությունը /որտեղ նույնպես ոչ 

բոլոր վճռաբեկ բողոքներն են ընդունվում քննության/, Գերագույն դատարանը 

փաստում է, որ համանման կարգավորումներ նախատեսված են նաև 

Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և այլ երկրների 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով: Այսպես, ՌԴ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 378-րդ հոդվածի համաձայն՝ վճռաբեկ 

բողոքը, ի թիվս այլնի, պետք է պարունակի նշում այն մասին, թե ինչումն է 

կայանում գործի ելքի վրա ազդած դատարանների կողմից թույլ տրված 

նյութական և դատավարական նորմերի էական խախտումը: Իսկ նույն 

օրենսգրքի 380-րդ, 380.1-ին հոդվածների համաձայն՝ ներկայացված վճռաբեկ 

բողոքներն ուսումնասիրում են համապատասխան դատարանի նախագահը 
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կամ նրա տեղակալը կամ տվյալ դատարանի դատավորը, որոնք կայացնում 

են որոշում՝ վճռաբեկ բողոքը քննելու համար վճռաբեկ ատյանին հանձնելու 

կամ նման հանձնումը մերժելու մասին: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ դատական 

ակտի բողոքարկման հիմնախնդիրներին անդրադարձել է նաև Եվրոպայի 

խորհրդի Նախարարների կոմիտեն:  

Դատական ակտի բողոքարկման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի 1995 թվականի փետրվարի 7-ի 

թիվ R/95/ 5 հանձնարարականում դրված են հետևյալ պահանջները. 

-նախ՝ դատական վեճի հարցերը սկզբունքորեն պետք է լուծվեն առաջին 

ատյանի դատարանում, իսկ օրենքը պետք է պարտավորեցնի տվյալ 

դատարանին այնպիսի հստակությամբ և ամբողջական հիմնավորումներով 

կայացնել որոշում, որ կողմերի համար ակնհայտ լինի հետագա բողոքարկման 

իրենց իրավունքից օգտվելու նպատակահարմարությունը, 

-երկրորդ՝ հստակ պահանջ պետք է առաջադրվի բողոքի հիմքերի և 

իրավական պաշտպանության միջոցների հիմնավորման հարցում, երկրորդ 

ատյանի դատարանին վերապահելով լիազորություն՝ պատճառաբանված 

մերժելու ակնհայտ անհիմն բողոքների քննության ընդունումը, 

-երրորդ՝ երկրորդ ատյանի դատարանում շեշտը պետք է դնել 

հիմնականում բողոքի առարկայի շրջանակներում դատաքննության վրա, 

-չորրորդ՝ երրորդ ատյանի դատարանում բողոքները պետք է վերաբերեն 

այնպիսի գործերի, որոնք բխում են այդ դատական ատյանի դերից, օրինակ, 

այնպիսի գործեր, որոնք «…կարող են նպաստել իրավունքի զարգացմանը կամ 

կարող են նպաստել օրենքի միատեսակ մեկնաբանմանը: Այդ շրջանակը 

կարող է սահմանափակվել այնպիսի գործերով բողոքարկումներով, որոնք 

առնչվում են ամբողջ հասարակության համար նշանակություն ունեցող 

իրավունքի հարցերին»: Դիմողից պետք է պահանջվի հիմնավորել, թե ինչով է 

իր գործը նպաստելու հասնել այդ նպատակներին: 

Միջազգային պրակտիկան վկայում է նաև, որ այդ նախապայմանների 

խստացումը չպետք է տեղի ունենա անհամաչափ՝ անձանց համար ստեղծելով 

իրավունքների պաշտպանության խոչընդոտներ: Բացի դրանից, վերաքննիչ 

կամ վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու հարցում դատարանները պետք 

է ունենան ոչ թե հայեցողական անսահմանափակ ազատություն, այլ՝ 

օրենսդրորեն նախատեսված, հստակ, և անձանց համար միակերպ ընկալելի 

հիմքերով, բողոքը վարույթ ընդունելու կամ մերժելու իրավունք և պարտակա-

նություն:  

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս արձանագրել 

է, որ դատական պաշտպանության իրավունքը, որի մի մասն է կազմում 

դատարանի մատչելիության իրավունքը, բացարձակ չէ և հատկապես բողոքի 

ընդունելիության պայմանների կապակցությամբ կարող է ենթարկվել 

սահմանափակումների: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դատարանի մատչելի-

ության իրավունքի սահմանափակումների վերաբերյալ արտահայտել է 

հետևյալ դիրքորոշումները. 

1/ պետությունը դատարան դիմելու իրավունքից օգտվելու համար կարող 

է սահմանել որոշակի պայմաններ, «…պարզապես պետության կողմից 

կիրառված սահմանափակումները չպետք է այն կերպ կամ այն աստիճանի 
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սահմանափակեն անձի` դատարանի մատչելիության իրավունքը, որ վնաս 

հասցվի այդ իրավունքի բուն էությանը: Բացի այդ, սահմանափակումը 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին չի համապատասխանի, եթե այն իրավաչափ նպատակ 

չի հետապնդում, և եթե կիրառված միջոցների և հետապնդվող նպատակի 

միջև չկա համաչափության ողջամիտ հարաբերակցություն» (Case of Khalfaoui 

v. Franse, application no.34791/97, 14.03.2000), 

2/ սահմանափակումները չեն կարող համապատասխանել Մարդու 

իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջ-

ներին, եթե չեն հետապնդում իրավաչափ նպատակ կամ բացակայում է 

ընտրված միջոցների և հետապնդվող իրավաչափ նպատակի միջև պատ-

ճառական կապը (Case of Marini v. Albania, application no. 3738/02, 18.12.2007): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմաթիվ վճիռներում 

նշել է, որ վճռաբեկ դատարան տրվող գանգատին ներկայացվող պահանջները 

կոչված են ապահովելու արդարադատության լավագույն կառավարում, 

սակայն ազգային դատարանների կողմից գանգատների ձևակերպման 

նկատմամբ չափազանց ձևական մոտեցումը վճռաբեկ գանգատների 

ընդունման հարցում կարող է հանգեցնել դատարանի մատչելիության 

իրավունքի խախտման: Վճռաբեկ գանգատի՝ հստակ ձևակերպված չլինելու 

հիմքով վարույթ չընդունելը կարող է հանգեցնել Մարդու իրավունքների 

եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտման (Case of Reichman v. 

France, application no. 50147/11, 12.07.2016): 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ ՄԻԵԴ-ի 

նախադեպային իրավունքից հետևում է նաև, որ պետք է խուսափել ավելորդ 

ձևականությունից, «բայց միաժամանակ չլինել չափազանց ճկուն, որպեսզի 

վճռաբեկ գանգատին ներկայացվող պահանջները չդառնան անիմաստ» (Case 

of Dumitra Gheorghe v.Romania, application 33883/06, 12.04.2016): 
 

12. Այսպիսով, ամփոփելով վերը նշվածը, արդարադատության արդյու-

նավետության տեսանկյունից դիտարկելով օրենսդրի՝ վճռաբեկ բողոքի 

ընդունելիության հիմքեր սահմանելու  մոտեցումը, կարելի է եզրակացնել, որ 

օրենսդիրը նախատեսել է վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու այնպիսի 

կարգավորումներ, որոնք չսահմանափակելով անձի՝ վճռաբեկ բողոք բերելու 

արդյունավետ հնարավորությունը, միաժամանակ հնարավորություն են 

տալիս զերծ մնալ քաղաքացիական գործերն անտեղի դատաքննության փուլ 

տեղափոխելուց: Նշված ինստիտուտը նպաստում է դատական ակտերի 

շրջապտույտի կանխմանը, դատավարության տնտեսմանը, ողջամիտ 

ժամկետում գործերի քննությանը: 

Ընդգծելով Գերագույն դատարանի սահմանադրական կարգավիճակը, 

Գերագույն դատարանի դերը Արցախի Հանրապետության արդարադա-

տության համակարգում, Գերագույն դատարանն իրավաչափ է համարում 

վճռաբեկ բողոքի ընդունելիությանը ներկայացվող պահանջները և գտնում է, 

որ դա չի խախտում Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրա-

գրված՝ անձի դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության 

իրավունքները: Նման մոտեցումը բխում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությունից, միջազգային իրավական ակտերից, Մարդու իրա-

վունքների եվրոպական դատարանի կողմից արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումներից, որոնք հանդիսանում են իրավակիրառ պրակտիկայի և, 
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ընդհանրապես, իրավական համակարգի կայուն, դինամիկ զարգացման 

առանցքային ուղենիշներ: Այլ հարց է, որ իրավակիրառ պրակտիկայում 

վճռաբեկ բողոքները դատարանի վարույթ ընդունելը չի կարող իրականացնել 

կամայականորեն: Այն պետք է լինի կանխատեսելի և առավելագույնս 

ապահովի անձանց խախտված իրավունքների վերականգնումը: 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի վիճակագրական տվյալների ուսումնասի-

րությունից հետևում է, որ 2015 թվականին քաղաքացիական և վարչական 

գործերով ԼՂՀ Գերագույն դատարանում ստացվել է 90 վճռաբեկ բողոք, 

որոնցից   վարույթ է ընդունվել և քննվել  35 բողոք, ինչը կազմում է ներկա-

յացված բողոքների մոտ 38 տոկոսը: Նույն կատեգորիայի գործերով 2016 

թվականին Գերագույն դատարանում ստացված 102 վճռաբեկ բողոքներից 

վարույթ է ընդունվել 41 բողոք, ինչը կազմում է ստացված բողոքների 40,2 

տոկոսը: 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում փաստել նաև, որ 

ինքնին սահմանադրականության խնդիր չի առաջացնում այն իրավիճակը, 

երբ գործը վարույթ ընդունելու փուլում Գերագույն դատարանի վճռաբեկ 

ատյանը որոշում է վճռաբեկ բողոքը չընդունել վարույթ: Ընդհանուր կանոնը 

պետք է լինի այն, որ եթե գործով շոշափվում են անձի հիմնարար 

իրավունքները, ապա նշված գործով վճռաբեկ բողոքը պետք է ընդունվի 

վարույթ և իրականացվի դատաքննություն, ապահովելով արդարադա-

տության մատչելիությունը, դատարանում լսվելու, իր գործը հավասարության 

պայմաններում, հրապարակայնորեն ներկայացնելու, գործի արդարացի և 

ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքները: Գերագույն դատարանն 

անհրաժեշտ է համարում նաև ընդգծել, որ դատարանները դատական ակտեր 

կայացնելիս պետք է ղեկավարվեն Արցախի Հանրապետության Սահմանա-

դրության 78-րդ և 79-րդ հոդվածներով սահմանված համաչափության և 

որոշակիության սկզբունքներով, որոնց համաձայն՝ «Հիմնական իրավունք-

ների և ազատությունների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները 

պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն Սահմանադրությամբ սահմանված 

նպատակին հասնելու համար: Սահմանափակման համար ընտրված 

միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմնական 

իրավունքի և ազատության նշանակությանը: Հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ 

սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, 

որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և հասցեատե-

րերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ»:  

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի Սահմանադրության 114-րդ 

հոդվածի 1-ին, 3-րդ մասերով, «Սահմանադրական դատավարության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 51-րդ, 52-րդ հոդվածներով, 56-րդ 

հոդվածի 1-ին, 7-րդ մասերով և 57-րդ հոդվածով, Արցախի Հանրապետության 

Գերագույն դատարանը 

     

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-

ին մասը համապատասխանում է Արցախի Հանրապետության Սահմանա-
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դրությանը՝ սույն որոշման մեջ Գերագույն դատարանի  արտահայտած իրա-

վական դիրքորոշումների շրջանակներում: 

2. ԼՂՀ Սահմանադրության 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն սույն 

որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

       

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                                                          Ն. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

 

14 հունիսի 2017 թվականի 

          ԳԴՈ-16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


