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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 
Ընդունված է 2017 թվականի 

           հոկտեմբերի 26-ին 

 

 «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարության կառուցվածքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2015 թվականի հունիսի 30-ի ՀՕ-32-Ն օրենքը: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                  

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-31-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           հոկտեմբերի 26-ին 

 
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի  հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 51-րդ 

հոդվածում «ե» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ  «զ» և «է»  կետեր. 

«զ) միակ այն բնակարանի (այդ թվում՝ բնակարանի հետ մեկ միասնական 

գույքային միավոր կազմող տնամերձ հողամասի և այդ հողամասի վրա առկա 

օժանդակ կառույցների) կամ դրա բաժնի, որը պարտապանի համար հանդիսա-

նում է մշտական բնակության միակ վայր, և որի մեկնարկային գինը հավասար 

կամ ցածր է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն 

գումարից: Եթե միակ բնակարանն իրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարության որոշմամբ սահմանված գումարը գերազանցող գնով, 

ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահ-

մանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը 

վերադարձվում է պարտապանին: Սույն կետով սահմանված դրույթները չեն 

տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ գույքը գրավադրված է պահանջատիրոջ 

պահանջի ապահովման համար, ինչպես նաև երբ բավարարվում են 

ալիմենտային, կյանքին կամ առողջությանը կամ հանցագործությամբ պատճառ-

ված վնասների հատուցման պահանջները. 

է) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը, որը 

վերադարձվել է պարտապանին:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանից մեկ ամիս հետո: 

2. Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 

հետո հարուցված կատարողական վարույթների նկատմամբ: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում 

է միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն գումարը սույն 

օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում: 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ         

                                                                                                                                                

2017թ. նոյեմբերի 3 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-32-Ն                                                                                                                                          
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 
Ընդունված  է 2017 թվականի 

           հոկտեմբերի 26-ին 

 

«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված  1. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի մարտի 10-ի ՀՕ-102 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 35-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ 

մասով. 

«11. Եթե հարկադիր աճուրդի արդյունքում անձի միակ բնակարան հան-

դիսացող լոտը չի վաճառվում, և կրկնակի հարկադիր աճուրդ կազմակերպելու 

դեպքում լոտի մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է դառնում Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված` միակ 

բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն գումարից, ապա 

լոտը հանվում է հարկադիր աճուրդից, բացառությամբ օրենքով նախատես-

ված դեպքերի:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 35.4-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 10-րդ մասով. 

«10. Եթե հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքում անձի միակ 

բնակարան հանդիսացող լոտը չի վաճառվում, և կրկնակի հարկադիր էլեկտ-

րոնային աճուրդ կազմակերպելու դեպքում լոտի մեկնարկային գինը հավա-

սար կամ ցածր է դառնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րության կողմից սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախա-

տեսված նվազագույն գումարից, ապա լոտը հանվում է հարկադիր էլեկտրո-

նային աճուրդից, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:»:  

 

Հոդված 3. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանից երկու ամիս հետո: 

2. Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են սույն օրենքի ուժի մեջ 

մտնելուց հետո հարուցված կատարողական վարույթների վրա: 

 

                                        

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                  

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-33-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 
Ընդունված  է 2017 թվականի 

          հոկտեմբերի 26-ին 

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ 

հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մասով. 

«6.1. Օտարերկրյա իրավաբանական անձինք Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության կառավարության որոշմամբ կարող են իրականացնել սույն 

օրենքով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեություն օտարերկր-

յա պետությունների տված համապատասխան լիցենզիայի առկայության 

դեպքում:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում`  

1) 2-րդ մասի` 

ա. առաջին պարբերությունը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրո-

նական բանկի,» բառերից հետո լրացնել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի,» բառերով, 

բ. երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել, 

գ. երրորդ պարբերության «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքներով նախատեսված» բառերը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական» բառերով, 

դ. չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Էներգետիկայի և էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառներում  

լիցենզավորման առանձնահատկությունները սահմանվում են համապատաս-

խանաբար «Էներգետիկայի մասին» և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և դրանց 

համաձայն ընդունված լիցենզավորման կարգերով:», 

ե. վեցերորդ պարբերությունից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարության կողմից» բառերը. 

2) 3-րդ մասի «լիցենզավորող հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ հանձնա-

ժողովներ)» բառերը փոխարինել «հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ լիցենզավորող 

հանձնաժողովներ)» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կող-
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մից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցենզավորման կարգերը 

հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայու-

թյունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնա-

ժողովը:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

«2. Անձի մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը պետք է 

հաստատվի սույն օրենքով սահմանված կարգով մասնագիտական 

որակավորման ստուգման արդյունքում լիազորված մարմնի կողմից տրված 

համապատասխան փաստաթղթերով (վկայականներով, դիպլոմներով կամ 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերով): Անձի կողմից ոչ 

պակաս, քան երեք տարի անընդմեջ որոշակի պաշտոններում կամ որոշակի 

բնագավառներում աշխատանքներ կատարելու մասին աշխատանքային ստաժը 

նույնպես կարող է համարվել անձի՝ տվյալ մասնագիտական որակավորում 

ունենալու փաստը հաստատող փաստաթուղթ, եթե դա սահմանված է 

օրենքով, լիցենզավորման կամ որակավորման կարգերով:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 9-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:  

 

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «համարը» բառը 

փոխարինել «սերիան և համարը» բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասից հանել «և տալիս է հայտարարություն զանգվածային 

լրատվության միջոցով» բառերը. 

2) 3-րդ մասում «զանգվածային լրատվության միջոցով հայտարարության 

հրապարակման օրվանից 15 օր հետո՝ երեք օրվա ընթացքում» բառերը 

փոխարինել «հայտը ներկայացնելուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում» բառերով. 

3) 5-րդ մասում «տալու օրվանը հաջորդող երրորդ օրը» բառերը 

փոխարինել «տալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`  

1) 2-րդ մասի աղյուսակի` 

ա. տասներորդ սյունակի «Գործունեության իրականացման վայրը» 

բառերը փոխարինել «Վայրի պահանջ» բառերով, 

բ. 17-րդ բաժնի 7.1-ին և 7.3-րդ կետերից հանել «(բացառությամբ` 

խաղողի)» բառերը, իսկ 7.5-րդ կետից` «Վ» տառը. 

2) 31-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«31. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «16. Քաղաքաշինության 

բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա 

գործունեության տեսակները քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման 

պետական լիազոր մարմնի կողմից իրականացվում են առանց լիցենզիայի:»: 
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Հոդված 9. Անցումային դրույթներ 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի աղյուսակի 17-րդ բաժնի 7.1-ին և 7.3-րդ կետերով տրամադրված 

լիցենզիաները ենթակա են վերաձևակերպման` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 

հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

Սույն մասով նշված ժամկետում լիցենզիաների վերաձևակերպման 

դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար սահմանված պետական 

տուրքը չի գանձվում:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                  

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-34-Ն                                                     
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 
Ընդունված  է 2017 թվականի 

           հոկտեմբերի 26-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյու-

սակի 16-րդ կետի «է» ենթակետի առաջին և երրորդ պարբերություններից 

հանել «(բացառությամբ խաղողի)» բառերը: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

                                  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                  

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-35-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 72-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ  

16-Ի N 90 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ և 71-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրա-

պետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրա-

մանագիրը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախա-

րարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերան-

վանել «Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջա-

պահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը, գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 90 որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, 1-ին և 2-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» 

բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն  N 1 և N 2 հավելվածների. 

3) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի վերնագրում «ԼՂՀ» 

հապավումը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ի  N 72-Ն որոշման 

 

«Հավելված  1 

ԼՂՀ կառավարության 

«16»  մարտի 2004թ. N 90 որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը 

(այսուհետև՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին 

է, որը մշակում և իրականացնում է առողջապահության բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով  

կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և  անհատականացման այլ միջոցներ: 

5. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից  և 

ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբա-

ժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմիններից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպություններից: 

6. Նախարարության անվանումն է ՝ 

հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, 

ռուսերեն՝ Министерство здравоохранения республики Арцах, 

անգլերեն՝ Ministry of health of the Artsakh Republic: 

7. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի         

20-ի փողոց, N1 շենք: 
 

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

8. Նախարարության հիմնական նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) մարդու և հանրության առողջության պահպանումը, բնակչության առողջու-

թյան բարելավումը, հիվանդությունների կանխարգելումը, հաշմանդամության և 

մահացության ցուցանիշների նվազեցումը. 

2) առողջապահության բնագավառում պետական քաղաքականության 

մշակումն ու դրա իրականացման ապահովումը. 

3) բժշկական օգնության որակի և արդյունավետության բարձրացման, առողջա-

պահական համակարգի արդյունավետ գործունեության նպատակով առողջապահա-

կան կազմակերպություններին կազմակերպամեթոդական օգնությամբ ապահովելը. 
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4) առողջապահության համակարգի արդյունավետ գործունեության, 

կազմակերպման, կառավարման և տնտեսավարման ժամանակակից մեխանիզմների 

ներդրումը, կայուն ֆինանսավորման ապահովումը. 

5) առողջապահության բնագավառում մարդու իրավունքների պահպանումն ու 

պաշտպանությունը. 

6) մոր և մանկան առողջության պահպանումը. 

7) արտակարգ իրավիճակներում բնակչության բժշկական oգնության 

ապահովումը. 

8) առողջապահության համակարգում ֆինանսավորման նոր աղբյուրների, այդ 

թվում` բժշկական պարտադիր և կամավոր ապահովագրական համակարգի 

ներդրումն ու զարգացումը. 

9) աշխատողների առողջության պահպանումը. 

10) հանրապետությունում արտադրվող և ներմուծվող դեղերի անվտանգու-

թյան, որակի և արդյունավետության ապահովումը. 

11) առողջապահության բնագավառում միջազգային և միջգերատեսչական 

համագործակցության ապահովումը. 

12) հանրային առողջության և բնակչության սանիտարահամաճարակային 

անվտանգության ապահովումը: 
 

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների  իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 

1) բժշկական oգնության կազմակերպման և բժշկական oգնության որակի 

գնահատման չափորոշիչների ու չափանիշների մշակումը, դրանց իրականացման 

դիտարկումը. 

2) առողջապահության բնագավառի առանձին ոլորտների զարգացման 

հայեցակարգերի, ռազմավարության, քաղաքականության մշակումն ու դրանց 

իրականացման նկատմամբ դիտարկումը. 

3) առողջապահության զարգացման քաղաքականության, պետական նպատա-

կային ծրագրերի, բնակչության առողջության բարելավման, հիվանդությունների 

կանխարգելման և բուժման, հաշմանդամության և մահացության նվազեցմանն 

ուղղված ծրագրերի մշակումն ու իրականացման դիտարկումը, բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովմանն ուղղված պետական 

քաղաքականության և նպատակային ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման 

դիտարկումը. 

4) մոր և մանկան ոլորտի գերակա խնդիրների սահմանումը, նպատակային, 

ռազմավարական ծրագրերի մշակումը և իրականացման դիտարկումը. 

5) երեխաների և կանանց առողջության իրավիճակային պարբերական վերլու-

ծություն, գնահատում, հիմնախնդիրների վերհանում, իրավիճակի բարելավման 

միջոցառումների մշակում և իրականացման նկատմամբ դիտարկում, ինչպես նաև 

մանկական և մայրական մահացության ցուցանիշների նկատմամբ շարունակական 

մոնիթորինգի իրականացում և այդ ցուցանիշների նվազեցմանն ուղղված ռազմավա-

րության մշակումը և իրականացման դիտարկումը. 

6) Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան և 

հեռանկարային ծրագրերի առողջապահական բաղադրիչի մշակումը. 

7) լիցենզավորման և որակավորման համար պարտադիր պահանջների և 

պայմանների մշակումը և դրանց պահպանման նկատմամբ դիտարկումների 

իրականացումը, առողջապահության համակարգի հիմնարկների և կազմակերպու-

թյունների (ընկերությունների) գործունեության վերաբերյալ առաջարկություններ 

ներկայացնելը. 
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8) պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում պետական պատվերի 

ձևավորումը և Արցախի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

դրա իրականացման դիտարկումը. 

9) իր ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների` սահմանված 

կարգով ֆինանսավորումը, դրանց հաշվապահական հաշվեկշիռների ընդունումն ու 

ամփոփումը. 

10) պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող դեղերի, բժշկական 

նշանակության ապրանքների և ծառայությունների կենտրոնացված գնումների 

իրականացումը, գնումների դիմաց ֆինանսական միջոցների հատկացումը. 

11) առողջապահության ոլորտում կադրային քաղաքականության ծրագրերի 

մշակումն ու իրականացման նկատմամբ դիտարկումը. 

12) բարձրագույն բժշկական կադրերի պատրաստման (պատրաստում, 

մասնագիտացում, վերամասնագիտացում), կատարելագործման, շարունակական 

մասնագիտական զարգացման, առկա կադրային ներուժի պահպանման, զարգացման 

և վերարտադրման, կադրերի արդյունավետ վերադասավորման ոլորտներում 

պետական քաղաքականության ծրագրերի մշակումն ու իրականացման դիտարկումը. 

13) բնագավառում կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման, 

գիտական նվաճումների ներդրման, նյութատեխնիկական հագեցվածության, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական զարգացման քաղաքականության ծրագրերի 

մշակումն ու իրականացման դիտարկումը. 

14) բնակչության հանրային իրազեկության և առողջապահական կրթության 

ծրագրերի մշակումը և իրականացման նկատմամբ դիտարկումը, նախարարության 

տեղեկատվական քաղաքականության և հասարակայնության հետ կապերի 

կազմակերպումն ու իրականացումը. 

15) oրենքների ու այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, Արցախի 

Հանրապետության նախարարությունների, հանրապետական գործադիր իշխանու-

թյան և տարածքային կառավարման մարմինների կողմից մշակվող, իր 

գործունեության ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումն ու 

համապատասխան եզրակացություններ ներկայացնելը. 

16) դեղային պետական քաղաքականության ծրագրերի մշակումը և դրա 

իրականացման դիտարկումը. 

17) oրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապա-

տասխան վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթիկներ, 

տեղեկանքներ և այլն) ներդրումը և, դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու 

տեղեկությունների հիման վրա, վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարումը. 

18) առողջապահական համակարգի և բնակչության առողջության վիճակի 

մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծությունն ու գնահատումը. 

19) առողջապահության բնագավառում միջազգային պայմանագրերի 

նախագծերի մշակումը, այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների 

հետ սահմանված կարգով համագործակցության իրականացումը. 

20) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչների, ուղեցույցների, կարգերի, առողջա-

պահության կազմակերպման, կառավարման, ֆինանսավորման ու տնտեսավարման 

ժամանակակից մեխանիզմների, նորմատիվների, չափանիշների, չափորոշիչների, 

սանիտարական կանոնների և նորմերի մշակումը և հաստատումը. 

21) իր իրավասության սահմաններում զորահավաքային նախապատրաս-

տության և զորահավաքի բնագավառում միջոցառումների իրականացումը:  
 

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

10. Նախարարությունը գլխավորում է Արցախի Հանրապետության առողջա-

պահության նախարարը (այսուհետ՝ նախարար) և կառավարում նախարարության 
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համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների 

գործունեությունը:  

Նախարարը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաշվետու է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին:  

11. Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

12. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով: 

13. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ իրեն վերապահված  խնդիրներն ու  գործառույթները և պատասխանատու է 

լիազորված բնագավառներում  քաղաքականության մշակման ու իրականացման, 

տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման 

ապահովման համար: 

14. Նախարարը՝ 

1) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության համակարգի 

մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ընթացիկ 

գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և  կառավարություն. 

3) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություներն ու 

տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, 

հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների 

արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը՝ 

օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարու-

թյան կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը: Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրությանը համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և 

կառուցվածքները. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով  

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության 

աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցված-

քային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 
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8) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության  կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ կառավա-

րության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատող-

ների թիվը. 

10) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է 

խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

12) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդական(ներին), 

օգնական(ներին) ու մամուլի քարտուղարին. 

13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

14) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված 

կարգով հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր, իր իրավասության 

սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի 

հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից, ինչպես 

նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության  կամ նախարարության անունից հանդես 

գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև  վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

շնորհում է դասային աստիճաններ. 

16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

17) տրամադրում է արձակուրդ աշխատակազմի ղեկավարին՝ Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

18) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախա-

րարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը (տեղակալները): 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի 

պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

կազմակերպությունների միջոցով՝ տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝  իրեն  

հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին  

տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն է 

իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատաս-

խան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 
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8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ  նրանց վերաբերող հարցերի մասին. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

17. Նախարարը և նրա տեղակալը Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին համապատասխան 

ունեն արձակուրդի իրավունք: Նախարարին արձակուրդ տրամադրվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի համաձայնությամբ, իսկ նախարարի տեղակալին՝ 

նախարարի կողմից: 

18. Նախարարը կարող է ունենալ խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար և 

օգնականներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

19. Նախարարի խորհրդականը՝ 

1)  համաձայնեցնելով նախարարի հետ՝ կազմում է իր աշխատանքային 

ծրագրերը. 

2) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ 

վերլուծական նյութեր իրեն հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի, 

երևույթների և իրադարձությունների մասին և առաջարկություններ առկա 

հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ. 

3) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում՝ իրեն հանձնարար-

ված բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը. 

5) նախարարի որոշմամբ կարող է ղեկավարել նախարարի կողմից 

կազմավորած աշխատանքային խմբերի, հանձնաժողովների գործունեությունը կամ 

մասնակցել դրանց աշխատանքներին. 

6) նախարարի հանձնարարությամբ հրավիրում է խորհրդակցություններ, 

կազմակերպում իրեն հանձնարարված հարցերի քննարկումներ. 

7) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

20. Նախարարի օգնականը կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկա-

կան աջակցություն է ցուցաբերում նախարարին: 

Նախարարի օգնականը՝ 

1) համաձայնեցնելով նախարարի հետ՝ կազմակերպում է նախարարի ընթացիկ 

և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և դրանք 

ներկայացնում նախարարին. 

2) կազմակերպում է նախարարի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, 

այցերի և ուղևորությունների նախապատրաստումը. 

3) համագործակցելով նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների աշխատողների հետ՝ նախարարի համար նախապատրաստում 

է տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր. 

4) նախապատրաստում և նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ 

աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ. 

5) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

21. Նախարարի մամուլի քարտուղարը՝ 

1) նախարարի պաշտոնական տեսակետները ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների տեղեկատվության միջոցներին. 

2) անցկացնում է ասուլիսներ և ճեպազրույցներ. 
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3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման  վերաբերյալ 

առաջարկություններ ու վերլուծություններ է ներկայացնում  նախարարին և 

նախարարի հետ համաձայնեցնելուց հետո հետևում դրանց իրականացմանը. 

4) կազմակերպում է նախարարի հարցազրույցները, ասուլիսները և հանդի-

պումները մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների ներկայացուցիչ-

ների հետ. 

5) նախարարի հանձնարարությամբ հանդես է գալիս հայտարարություններով, 

պարզաբանումներով, հերքումներով. 

6) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 
 

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 
 

22. Նախարարության աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ 

է, որն ապահովում է նախարարության Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը և 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունը: Աշխատա-

կազմի կառուցվածքում ընդգրկվում են կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

(բաժիններ) և առանձնացված ստորաբաժանումներ (գործակալություն, տեսչություն), 

որոնց ներկայացվող պահանջները սահմանում է կառավարությունը: 

23. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, 

Արցախի Հանրապետության օրենքների  և սույն կանոնադրության հիման վրա: 

24. Նախարարության աշխատակազմն, իր իրավասության սահմաններում, 

Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 

և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

25. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

26. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

27. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկա-

տիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած գործա-

ռույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական 

տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

28. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառույթներն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով: 

29. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

30. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի Հանրապե-

տության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 
 

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 
 

31. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքված գործարքներով ձեռք 

բերված և նախարարության աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու 

օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային 

իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության 
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կառավարության որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է 

վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման 

իրավասություն: 

32.  Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը: 

33. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով ու իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը 

համապատասխան օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր  գույքը: 
 

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

34. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուց-

վածքային ստորաբաժանումները (բաժիններ) և առանձնացված ստորաբաժանումները 

(տեսչություն, գործակալություն): 

35. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը՝ նախարարի ներկայացմամբ: 

37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության 

գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

39. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետու-

թյան անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող: 

40. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության աշխատա-

կազմի ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 
 

8. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

41. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում  են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրենց վերապահված 

իրավասությունների սահմաններում: Նախարարության աշխատակազմը ղեկավա-

րում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված 

կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության  կառավարությունը: 

42. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենսդրությամբ  իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 
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43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի 

որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով  գույքային  պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատ-

ճառված  գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ  պատճառված 

նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել  

հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները,  կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները: 

46. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ  

պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան  փոխարինում է նրա տեղակալը կամ այլ աշխատող՝ նախարարի հրամանով: 

47. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս  

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր  

լիազորության սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և 

դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ  

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց  նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան  հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է  նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի  նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու  տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների 

վերացման համար. 

8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության  

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստա-

կան աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 
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10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակ-

ցությունների անցկացումը. 

11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն  

կանոնադրությամբ  նախատեսված այլ լիազորություններ: 
 

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

48. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապա-

տասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, 

պարտադիր վճարների մասին, ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ,  հայտարարագրեր: 

49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսա-

կան հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանած կարգով: 

50. Նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախա-

րարության աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրա-

կան, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:  
 

10. ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

51. Նախարարության գործավարությունը տարվում է նախարարության կողմից 

հաստատված՝ նախարարության գործավարության կարգին համապատասխան: 
 

11. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 
 

52. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպումը և նրա  

գործունեության դադարումն իրականացվում է  օրենքով սահմանված կարգով:»: 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի  հոկտեմբերի 24-ի N 72-Ն որոշման 

 

«Հավելված 2 

ԼՂՀ կառավարության 

«16» մարտի 2004թ. N 90 որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

 

Բաժիններ 

 

1. Բժշկական օգնության կազմակերպման բաժին 

2. Վիճակագրական-վերլուծական բաժին 

3. Դեղորայքային քաղաքականության բաժին 

4. Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին 

5. Իրավաբանական և լիցենզավորման բաժին 

6. Ընդհանուր բաժին 

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

  

1. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

պետական առողջապահական գործակալություն»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 73-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 942-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ և 71-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապե-

տության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամա-

նագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  

1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-

րարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերան-

վանել «Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկֈ 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվա-

կանի դեկտեմբերի 27-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմ-

նարկ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գոր-

ծերի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2006  թվականի փետրվարի 3-ի N 52 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մա-

սին» N 942-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, 1-ին ու 2-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» 

բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N1 և N2 հավելվածների: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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  Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի  հոկտեմբերի 24-ի N 73-Ն  որոշման 

 

«Հավելված N 1 

Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարության 

«27» դեկտեմբերի 2012թ. N 942-Ն որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը (այսուհետև՝ 

նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի ընդհանուր ղեկավարությամբ մշակում և 

իրականացնում է արտաքին գործերի բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը, կազմակերպում և ղեկավարում է դիվանա-

գիտական ծառայությունը՝ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապե-

տության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, 

կարգադրություններով և Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներովֈ 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրա-

պետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագ-

րերին, «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով վերապահված 

լիազորությունների շրջանակներումֈ 

5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության պետական զինանշանի 

պատկերով իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ, դրոշմակնիք 

և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով 

կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներֈ 

6. Նախարարությունը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից, 

խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից, նախարարության 

աշխատակազմից, oտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմիններից, ինչպես նաև իր ենթակայությանը 

հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից և հիմնարկներից: 

7. Նախարարության նպատակներն ու խնդիրներն են` 

1) հետևողական աշխատանք տանել՝ ուղղված Արցախի Հանրապետության 

միջազգային ճանաչմանը.  

2) մասնակցել Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության 

հայեցակարգի և ուղղությունների մշակման գործընթացին. 

3) ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ Արցախի Հանրապետու-

թյան Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարությանը. 

4) իրականացնել Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը. 

5) միջազգային հարաբերություններում պատշաճ կերպով և հետևողականորեն 

ներկայացնել Արցախի Հանրապետության շահերն ու իրավունքները. 

6) պաշտպանել օտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը. 
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7) դիվանագիտական և (կամ) հյուպատոսական հարաբերություններ իրականացնել 

օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ. 

8) համակարգել սփյուռքահայության հետ հարաբերությունները. 

9) իր լիազորությունների սահմաններում ապահովել Արցախի Հանրապետության 

պետական արարողակարգը. 

10) ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում Արցախի Հանրապե-

տության պետական մարմիններին` արտաքին և ներքին քաղաքականություն 

իրականացնելու համարֈ 

8. Նախարարության լրիվ անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ անվանումը՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարություն, 

ռուսերեն լրիվ անվանումը՝ Министерство иностранных дел Республики Арцах, 

անգլերեն լրիվ անվանումը՝ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh: 

9. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետու-

թյուն, ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների փողոց 28: 
 

II. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

10. Նախարարությունն իր նպատակներն ու խնդիրներն Արցախի Հանրապետու-

թյան oրենuդրությամբ uահմանված կարգով իրագործելու համար իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ներկայացնում է Արցախի Հանրապետությունը օտարերկրյա պետությունների և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում. 

2) իրագործում է Արցախի Հանրապետության միջազգային արտաքին քաղաքա-

կանության ռազմավարությունը. 

3) համակարգում է միջազգային հարաբերությունների և արտաքին տնտեսական 

կապերի ոլորտում գործադիր իշխանության մարմինների գործունեությունը. 

4) իրականացնում է «Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով արտաքին գործերի նախարարությանը 

վերապահված գործառույթները, մասնավորապես. 

ա. կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 

կնքման հետ կապված գործառույթները և համակարգում է այդ բնագավառում 

գործադիր իշխանության այլ մարմինների գործունեությունը, 

բ. վարում է Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պետական 

գրանցման միասնական գրանցամատյանը, 

գ. գրանցման է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության ուժի մեջ մտած 

միջազգային պայմանագրերը, 

դ. հրապարակում է Արցախի Հանրապետության ուժի մեջ մտած միջազգային 

պայմանագրերը, 

ե. կատարում է Արցախի Հանրապետության կնքած միջազգային պայմանագրերի 

ավանդապահի գործառույթները, 

զ. իրականացնում է ընդհանուր հսկողություն Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերի կատարման նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում 

համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին, Արցախի Հանրապետության կառավարությանը. 

5) ապահովում է Արցախի Հանրապետության գործունեությունը և մասնակ-

ցությունը միջազգային կազմակերպություններում, համաժողովներում, խորհրդակ-

ցություններում և այլ հավաքներում. 

6) աջակցում է Արցախի Հանրապետության արտաքին և ներքին քաղա-

քականության, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և հոգևոր կյանքի վերաբեր-

յալ պաշտոնական տեղեկությունների տարածմանը օտարերկրյա պետություններում. 

7) լուսաբանում է Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հետ 

առնչվող հիմնահարցերը. 
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8) առաջարկություններ է պատրաստում միջազգային հարաբերությունների 

բնագավառում Արցախի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պարտավորություններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության միջազգային պարտավորու-

թյունների կատարման ընդհանուր վերահսկողություն. 

10)  իրականացնում է պաշտոնական կապը Արցախի Հանրապետությունում 

գործող դիվանագիտական առաքելությունների, միջազգային և օտարերկրյա 

կազմակերպությունների հետ և աջակցում է նրանց գործունեությանը. 

11) իրականացնում է հյուպատոսական գործունեություն՝ համաձայն 

«Հյուպատոսական ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի, այլ 

իրավական ակտերի և միջազգային պայմանագրերի. 

12) իրականացնում է դիվանագիտական և հյուպատոսական փոստի առաքումը և 

ստացումը. 

13) անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության 

բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և պաշտոնական պատվիրակությունների 

արտասահմանյան ուղևորությունները և օտարերկրյա պետությունների և միջազգային 

կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և 

պատվիրակությունների՝ Արցախի Հանրապետություն կատարվող այցելությունները. 

14) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ժողովածուների, տեղեկագրերի, պարբերականների հրատարակումը. 

15) կազմակերպում է արտաքին քաղաքականության ոլորտի վերաբերյալ 

սեմինարներ և հանդիպումներ ու մասնակցում է միջազգային խորհրդակցությունների, 

գիտաժողովների և այլ հավաքների աշխատանքներին. 

16) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ոլորտի 

կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման աշխատանքները, նախարարության 

համակարգի աշխատողների մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

գործընթացը, անցկացնում է ատեստավորում, կազմակերպում է աշխատողների և 

կադրերի ընտրության և տեղաբաշխման աշխատանքները. 

17) համագործակցում է պետական կառավարման այլ մարմինների հետ և 

անհրաժեշտության դեպքում, նրանց հետ համատեղ կազմակերպում է հանդիպումներ, 

կազմում է աշխատանքային խմբեր և հանձնաժողովներ, արձակում համատեղ 

հրամաններ. 

18) ապահովում է նախարարության գործունեության ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերի գործնական կիրառումը, մշակում է արտաքին 

քաղաքականության ոլորտի հետ առնչվող իրավական ակտերի նախագծեր և 

սահմանված կարգով դրանք ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությանը. 

19) կազմակերպում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց նամակների 

(դիմումների, բողոքների) ժամանակին քննարկում՝ հասնելով դրանցում բարձրացված 

հարցերի ճիշտ և արդարացի լուծմանը, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում 

նախարարության համակարգի գործունեության մեջ տեղ գտած թերությունները 

վերացնելու համար. 

20) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով, իրավասու է ներդնել 

համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր, 

տեղեկանքներ և այլն) և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների և 

տեղեկությունների հիման վրա վարել վարչական վիճակագրական ռեգիստրներ. 

21) իրականացնում է այլ գործառույթներ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 
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III. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

11. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ մտող 

պետական մարմինների գործունեությունը կազմակերպում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը (այսուհետ՝ Նախարար), որին 

պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Արցախի Հանրապետության 

Նախագահըֈ Նախարարն ունի տեղակալ (ներ), որոնց պաշտոնի է նշանակում և 

ազատում Արցախի Հանրապետության Նախագահըֈ 

Իր գործունեության ընթացքում Նախարարն առաջնորդվում է Արցախի Հանրա-

պետության օրենդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմա-

նագրերով և այլ իրավական ակտերով: 

12. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված խնդիրներն ու 

գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման և իրականացման, առկա իրավիճակի և հեռանկարային 

զարգացումների ապահովման համար: 

13. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահինֈ 

14. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված կարգով 

հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության ընթացիկ 

գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում նախարարության առջև դրված 

խնդիրների ու նպատակների իրականացման, ինչպես նաև նախարարության 

գործառույթների կատարման համար. 

3) օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

ոլորտի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ առաջարկություններ է 

ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և Արցախի 

կառավարությանը. 

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր. 

5) կատարում է Նախարարի տեղակալների միջև աշխատանքի բաշխումը, 

սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների իրավասության սահմանները. 

6) hաստատում է դիվանագիտական ծառայության մարմինների հաստիքա-

ցուցակները և պաշտոնների նկարագրերը, օտարերկրյա պետություններում գործող 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների կառուց-

վածքը, նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները. 

7) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գլխավոր քարտուղարի, 

նախարարության համակարգի դիվանագիտական ծառայության մարմինների 

ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող հրամանները, 

հրահանգները, հանձնարարականները, կարգադրությունները և ցուցումները. 

8) լսում և կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան 

հաշվեկշիռը, քննում է գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում է 

նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերի տարեկան նախահաշիվը, 

դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության 

վերստուգման արդյունքները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին 

ամրացված կամ օգտագործման հանձնված պետական սեփականության 

պահպանության և օտարման նկատմամբ, ինչպես նաև նախարարության կողմից 

պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ․ 
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10) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 

նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի կառուց-

վածքը. 

11) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 

նախարարության աշխատողների թիվը. 

12) հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության և 

միջազգային դրության վերաբերյալ հաշվետվություններով և հաղորդումներով. 

13) բանակցություններ է վարում և ստորագրում Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերը. 

14) ղեկավարում է օտարերկրյա պետություններում գործող Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների աշխատանքները. 

15) իր ստորագրությամբ ամրագրում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

կողմից ստորագրվող օտարերկրյա պետություններում գործող Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների 

հավատարմագրերը, հետկանչագրերը, միջազգային պայմանագրերի վավերագրերը և 

հայտարարագրերը. 

16) Արցախի Հանրապետության օտարերկրյա պետություններում գործող 

դիվանագիտական ծառայության մարմիններում նշանակում և ազատում է գործերի 

հավատարմատարներին. 

17) Նախարարության մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացու-

թյան հիման վրա շնորհում է դիվանագիտական աստիճաններ և զրկում դրանցից. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարեր-

կրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմիններում 

դիվանագիտական ծառայողին պաշտոնի է նշանակում և ազատում է պաշտոնից. 

19) հաստատում է մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի կազմը և 

աշխատակարգը, նախարարության աշխատանքային կարգապահության կանոնները. 

20) առաջարկություններ է ներկայացնում միջազգային խորհրդաժողովներին, 

արտաքին հարաբերությունների հետ առնչվող հիմնահարցերին նվիրված 

խորհրդակցություններին մասնակցող նախարարությունների պատվիրակությունների 

ձևավորման և կազմի վերաբերյալ. 

21) սահմանված կարգով խրախուսում է կամ կարգապահական պատաս-

խանատվության է ենթարկում նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին. 

22)  ստեղծում է աշխատանքային խմբեր և խորհրդակցական մարմիններ (այդ 

թվում՝ կոլեգիա). 

23) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության գլխավոր քարտուղարին՝ 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

24) իրականացնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ 

լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա հանձնարարությամբ Նախարարի 

պարտականությունները կատարում է Նախարարի տեղակալներից մեկը: 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1)  համակարգում, վերահսկում և իրականացնում է արտաքին քաղաքական 

գործունեության որոշակի ուղղություններ. 

2) մասնակցում է Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության 

ուղղությունների և հայեցակարգի մշակմանը. 

3) Նախարարի կողմից սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերահս-

կում և համակարգում է նախարարության աշխատակազմի համապատասխան ստո-

րաբաժանումների և դիվանագիտական ծառայության մարմինների  աշխատանքները. 

4) նախապատրաստում է Նախարարի մոտ քննարկման ենթակա հարցերը և 

մասնակցում է այդ քննարկումներին. 
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5) իր լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների և հիմնարկների հետ. 

6) պարբերաբար տեղեկատվություն է ներկայացնում Նախարարին իր կողմից 

համակարգվող ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին. 

7)  ապահովում է իր կողմից համակարգվող ոլորտում Նախարարի հրամանների և 

ցուցումների կատարման վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում 

Նախարարին. 

8)  կատարում է Նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

17. Նախարարն ունի խորհրդականներ, օգնական, որոնց միջև կատարում է 

պարտականությունների բաշխում: 
 

IV. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 
 

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրն է ապահովել 

նախարարության կանոնադրությամբ և իրավական ակտերով իրեն վերապահված 

նպատակների և խնդիրների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը: 

19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության 

oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` իրավաբանական 

անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, «Դիվանագիտական ծառայության մասին», «Պետական 

կառավարչական հիմնարկների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներին և այլ 

իրավական ակտերին, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում, 

Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 

և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և հայերեն լեզվով իր անվանումը պարունակող կլոր կնիք: 

Նախարարության աշխատակազմը կարող է ունենալ իր անվանումը պարունակող 

ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

24. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի իրականացնել միայն այն-

պիսի գործունեություն, որը նպատակաուղղված է նախարարությանը վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացմանն, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցության ապահովմանը: 

25. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրա-

կան գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած գործառնություն-

ների և մատուցված ծառայությունների համար կարող է գանձվել միայն պետական 

տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

26. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված կարգով: 

27. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատաս-

խանատվությունը  կրում է  Արցախի Հանրապետությունը: 

28. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է «Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ: 
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V. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 
 

29. Նախարարության աշխատակազմի գույքը ձևավորվում է օրենքով սահմանված 

կարգով Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռք բերված և 

աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված 

(ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա 

հաշվեկշռում: 

30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած ժա-

մանակ հետ վերցնել իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված գույքը:  

31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակների և գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործել, տիրապետել և տնօրինել իրեն հանձնված գույքը: 
 

VI. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուց-

վածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, քարտուղարություն): 

33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումն ունի 

վարչության կարգավիճակ, եթե այն ընդգրկում է առնվազն յոթ հաստիքային միավոր: 

Վարչությունը ղեկավարում է վարչության պետը: 

34. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումն ունի 

բաժնի կարգավիճակ, եթե այն ընդգրկում է առնվազն երեք հաստիքային միավոր: 

Բաժինը ղեկավարում է բաժնի վարիչը: 

35. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային uտորաբաժանումների 

դիվանագիտական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողների ծառայու-

թյան հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Դիվանագիտական 

ծառայության մաuին» Արցախի Հանրապետության oրենքով: 

36. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

քաղաքացիական ծառայող հանդիսացող աշխատակիցների ծառայության հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Քաղաքացիական ծառայության 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով: 

37. Նախարարության կողմից հիմնադրած և իր ենթակայությանը հանձնված 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների կանոնադրու-

թյունները, նախարարի ներկայացմամբ, հաuտատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 
 

VII. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

38. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը, Նախարարը` oրենքով և uույն կանոնա-

դրությամբ իրեն վերապահված իրավաuության uահմաններում: Նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարումն իրականացնում է գլխավոր քարտուղարը: 

39.  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաuտատում է նախարարության կանոնադրությունը. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը  և չափը. 

4) հաuտատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Uահմանադրությամբ և oրենքով 

իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դիվանագիտական ծառայության բարձրա-

գույն պաշտոն է: 
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41. Գլխավոր քարտուղարը պաշտոնի է նշանակվում Նախարարի հրամանով և 

ղեկավարում է դիվանագիտական ծառայությունը: 

42. Գլխավոր քարտուղարը նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն է և 

ապահովում է դիվանագիտական ծառայության շարունակականությունը:    

43. Գլխավոր քարտուղարը` 

1) Նախարարի uտորագրությանն է ներկայացնում Նախարարի հրամանները, 

հանձնարարականները և կարգադրությունները. 

2)  կազմակերպում է Նախարարի հրամանների, հանձնարարականների առաքումը 

նախարարության աշխատակազմի uտորաբաժանումներ և դիվանագիտական 

ծառայության մարմիններ. 

3) կազմակերպում է նախարարությունում uտեղծված խորհրդակցական 

մարմինների (այդ թվում` կոլեգիայի) նիuտերը, նախարարությունում uտեղծված 

աշխատանքային խմբերի խորհրդակցությունները, դրանց արձանագրությունների 

վարումը և ձևակերպումը. 

4) մաuնակցում է Նախարարի մոտ անցկացվող խորհրդակցություններին և 

քննարկումներին. 

5) ապահովում է աշխատակազմում Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ և 

այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների 

իրականացումը, համակարգում է դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի համար 

անցկացվող մրցույթների, դիվանագետների ատեuտավորման, մրցութային-

ատեuտավորող հանձնաժողովի աշխատանքները, oրենքով և uույն կանոնադրությամբ 

նախատեuված` իր լիազորությունների uահմաններում աշխատանքի նշանակում և 

աշխատանքից ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայողներին և այլ աշխատողների, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուuանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) oրենքով, այլ իրավական ակտերով, Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան կողմից և uույն կանոնադրությամբ uահմանված կարգով տնoրինում է 

նախարարության աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` 

ֆինանuական միջոցները. 

7) կազմակերպում է նախարարության աշխատակազմի և oտարերկրյա 

պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների մաuով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի նախապատրաuտման 

աշխատանքներն ու ապահովում բյուջետային միջոցների ծախuերի կատարումը. 

8) իր լիազորության uահմաններում ապահովում է կապը պետական կառավարման 

այլ մարմինների համապատաuխան պաշտոնատար անձանց հետ. 

9) իր իրավաuության uահմաններում առանց լիազորագրի կնքում է գործարքներ. 

10) Նախարարի հաuտատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան ֆինանuական ու վարչական հաշվետվությունները և 

տարեկան հաշվեկշիռը (այդ թվում` ապահովում է նախարարության աշխատակազմի 

հաշվապահական հաշվառում վարելը, ֆինանuական հաշվետվություններ կազմելը և 

ներկայացնելը), նախարարության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախuերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է ձեռնարկում uտուգումներով 

հայտնաբերված ֆինանuական խախտումների վերացման համար. 

11) իր լիազորության uահմաններում Նախարարին է ներկայացնում առաջար-

կություններ նախարարության աշխատակազմի վարչական գործունեության 

հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

12)  կազմակերպում է Նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը. 

13)  կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության աշխատանքները. 

14) կազմակերպում է նախարարության գործունեության տեխնիկական uպա-

uարկման աշխատանքները` գործերի կառավարչության միջոցով. 

15) իրականացնում է oրենքով, այլ իրավական ակտերով և uույն կանոնադրությամբ 

նախատեuված այլ լիազորություններ: 
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44. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանuիuտը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանuական ու հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության գլխավոր քարտուղարի անմիջական 

ենթակայությամբ և իրականացնում  «Գանձապետական համակարգի մաuին» Արցախի  

Հանրապետության oրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները: 

45. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանuիuտը պատաuխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի 

ֆինանuական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 
 

VIII. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

46. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համա-

պատասխան մարմիններին է ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, մաքսային, 

պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ և 

հայտարարագրեր: 

47. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
 

IX. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 
 

48. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեու-

թյան դադարման կարգը և պայմանները սահմանվում են օրենքով:»ֈ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 73-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի 

 Հանրապետության կառավարության 

«27» դեկտեմբերի 2012թ. N 942-Ն որոշման  

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Միջազգային կառույցների և հումանիտար համագործակցության վարչություն 

2. Երկկողմ քաղաքական հարաբերությունների վարչություն 

3. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն  

4. Քարտուղարություն 

5.  Սփյուռքի բաժին 

6. Հյուպատոսական բաժին 

7. Պետական արարողակարգի բաժին 

8. Ֆինանսական բաժին  

9. Վարչատեխնիկական սպասարկման բաժին»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 74-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 859-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի նոյեմբերի 30-ի ««Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաս-

տատելու մասին» N 859-Ն որոշման 4-րդ կետի և որոշման հավելվածի I բաժնի 

3-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշ-

խատակազմը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմի-

կայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 75-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի N 236 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 

28-Ի N 339 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

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

կանի հունիսի 22-ի ««Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկաց-

ման կենտրոն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմա-

կերպելու և «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտ-

րոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը, 

գույքի կազմն ու չափը հաստատելու մասին» N 236 որոշման 4-րդ կետում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուց-

վածքների» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի սեպտեմբերի 28-ի «ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման և հողաշինության նախագծային 

կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Գեոդեզիայի, քարտեզա-

գրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, 

կանոնադրությունը հաստատելու և գույք հանձնելու մասին» N 339 որոշման 5-

րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը» 

բառերով, իսկ որոշման 2-րդ կետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 21-րդ 

կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմը» բառերը՝ «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը» բառերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 77-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

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

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Առաքելյան 1-ին փակուղու թիվ 

20/6 հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,0359 հեկտար արդյունաբերական 

օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի 

բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

31 հոկտեմբերի 2017թ.                                                          N 89-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

26-Ի N 865-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 158-Ա 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Ղեկավարվելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

9-րդ հոդվածով, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Արցախի 

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

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

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 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի  դեկտեմբերի 26-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշման  N 2 

հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ`  

համաձայն  հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվա-

կանի մարտի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի 

պետական բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և 

միջոցառումների մասին» N 158-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 9-րդ կետում «820 000,0» թիվը փոխարինել «1 020 000,0» թվով. 

2) 11-րդ կետում՝ 

ա. «2 194 845, 6»  թիվը փոխարինել «2 426 441, 491» թվով, 

բ. 5-րդ տողում «598 000,0» թիվը փոխարինել «502 106,630» թվով, 

գ. 9-րդ տողում «250 000,0» թիվը փոխարինել «360 000,0» թվով, 

դ. 11-րդ տողում «10 000,0» թիվը փոխարինել «105 893,370» թվով, 

ե. «Պատերազմական գործողություններից և կարկտահարությունից տու-

ժած հողօգտագործողներին աջակցություն» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տող. 
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« 

 Օտարերկրյա պետություններից ներմուծվող խոշոր 

եղջերավոր կենդանիների արժեքի մասնակի սուբսի-

դավորում 

121 595, 891 

                                                                                                                                            ». 

3) 14-րդ կետում «250 000,0»  թիվը փոխարինել «50 000,0» թվով. 

4) 16-րդ կետում «130 000,0»  թիվը փոխարինել «8 404,109» թվով. 

5) 18-րդ կետում «200 000,0»  թիվը փոխարինել «90 000,0» թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 89-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 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 

N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
    

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

  (հազար ՀՀ  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  (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  - - - - 

   

 այդ թվում`  

    04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - 110 000.0 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - 110 000.0 

  1  Գյուղատնտեսություն - - - 110 000.0 

 

  

10 Աջակցություն գյուղի և գյուղա-

տնտեսության աջակցության 

հիմնադրամին 

- - - 200 000.0 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - 200 000.0 

 

  

12 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր  
- - - 231 595.891 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- -  231 595.891 

 

  

15 Խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

մսուրային պահվածքի ծախսերի 

փոխհատուցում 

- - - (200 000.0) 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
   (200 000.0) 

 

  

17 Ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների ձեռքբերում 
- - - (121 595.891) 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (121 595.891) 

06 

  

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - - (110 000.0) 

 3   Ջրամատակարարում - - - (110 000.0) 

  1  Ջրամատակարարում - - - (110 000.0) 

 

  

02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

- - - (110 000.0) 

 

  

 ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (110 000.0) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 96-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 9-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվա-

կանի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղա-

րաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`  

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝ 

ա. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ. 

«3.1. Ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձին 

կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ Արցախի Հանրապետությունում 

բնակության վայրի հասցեում հաշվառված լինելու հանգամանքից:»,  

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ. 

«5.1. Եթե ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձը 

հաշվառված չէ Արցախի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեում, 

ապա կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կամ սոցիալական 

կենսաթոշակ նշանակելու գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

ներկայացվում են գործակալության կենսաթոշակ նշանակող ցանկացած 

ստորաբաժանում:», 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին կետ. 

«6.1. Առաջին խմբի հաշմանդամին, ինչպես նաև ռազմական ուսումնա-

կան հաստատությունում սովորող անձին կենսաթոշակ նշանակելու համար 

գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը լիազորագրի հիման վրա 

կարող է ներկայացնել նաև այլ անձ: Այս դեպքում ներկայացվում է նաև այլ 

անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը:», 

դ. 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում «փաստաթղթերի» բառից հետո լրացնել 

«բնօրինակների» բառը, իսկ 3-րդ ենթակետում «Մնացած» բառը փոխարինել 

«Մյուս բնօրինակ» բառերով, 

ե. 39.1-ին կետում «45» թիվը փոխարինել «50» թվով, 

զ. 42-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «առնվազն 6 ամիս» բառերը, 

է. 42.1-ին կետի 3-րդ ենթակետի 1-ին նախադասությունից հանել «, ինչ-

պես նաև մինչև զինվորական կենսաթոշակ նշանակելու օրն ընկած ժամանա-

կահատվածի աշխատանքային ստաժը» բառերը, 

ը. 48-րդ կետում «2-րդ ենթակետում» բառերը փոխարինել «2-3-րդ 

ենթակետերում» բառերով, 
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թ. 50.2-րդ, 50.3-րդ կետերում «քաղաքացու» բառից հետո լրացնել «գրավոր 

դիմումի հիման վրա» բառերը, 

ժ. 50.4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասու-

թյամբ. 

«Ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի` 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում, կենսաթոշակ վճարելը 

վերսկսվում և չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է` անկախ 

Արցախի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով հաշվառված 

լինելու հանգամանքից:», 

ժա. 51.1-ին կետում «ամսվա 1-ից» բառերից հետո լրացնել «, եթե 

կենսաթոշակառուն օրենքով այդ կենսաթոշակի իրավունքն ունի» բառերը,  

ժբ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 51.5-րդ կետ. 

«51.5. Եթե աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունք ունեցող կենսաթոշակառուն դիմում է «Պետական պաշտոններ 

զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կենսաթոշակ նշանակելու 

համար, ապա աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը դադարեցվում է այդ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված՝ 

1) պաշտոնից ազատվելու (լիազորությունները դադարեցվելու) կամ 

աշխատանքից ազատվելու, կամ այդ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-6-րդ 

կետերով սահմանված կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալու 

օրվանից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվել են այդ 

օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում. 

2) պետական պաշտոն զբաղեցրած անձի մահվան օրվանից, եթե դիմումը 

և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվել են այդ օրվանից հետո` վեց 

ամսվա ընթացքում. 

3) հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը ներկայացվել են այդ օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում. 

4) դիմելու օրվանից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

ներկայացվել են սույն կետի 1-3-րդ ենթակետերով սահմանված վեցամսյա 

ժամկետը լրանալուց հետո: 

Այս դեպքում, եթե աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքը դադարեցնելուն հաջորդող ժամանակահատվածի 

համար անձին վճարվել է աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ, 

ապա վճարված կենսաթոշակի գումարը պահվում է (հաշվանցվում է) 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նշանակված 

կենսաթոշակի գումարից:». 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝ 

ա. 5-րդ կետում «գործունեության» բառից հետո լրացնել «(այդ թվում՝ 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրի շրջանակներում կատարվող աշխա-

տանքներից, մատուցվող ծառայություններից եկամուտ ստանալու)» բառերը, 

բ. 22.1-ին կետի 4-րդ ենթակետի «է», «ը» և «թ» պարբերությունները 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«է. Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում, եթե ուսման 

ժամանակահատվածը թատերական ֆակուլտետում չի գերազանցում հինգ 

տարին, իսկ կերպարվեստի ֆակուլտետում՝ վեց տարին, 
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ը. Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետա-

կան մանկավարժական ինստիտուտում, եթե ուսման ժամանակահատվածը չի 

գերազանցում հինգ տարին, 

թ. Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի տեխնիկումում, եթե ուսման 

ժամանակահատվածը չի գերազանցում երեք տարին:», 

գ. 25-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասու-

թյամբ. 

«Եթե դիպլոմում (ատեստատում, վկայականում) նշված չէ պետական 

(ավարտական) հանձնաժողովի որոշման օրը, ապա որոշման օր է համարվում 

ավարտական տարվա հուլիսի 1-ը:», 

դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 51-րդ կետ. 

«51. Աշխատանքային գրքույկում ջնջումների կամ ոչ հստակ կամ սխալ 

կամ ոչ լիարժեք գրառումների պատճառով (սույն կետի իմաստով, այսուհետ՝ 

անճշտություն) աշխատանքի ընդունվելու կամ աշխատանքից ազատվելու օրը 

կամ ամիսը կամ օրը և ամիսը որոշելու անհնարինության դեպքում, եթե չեն 

ներկայացվում սույն կանոնների 10-րդ կետում նշված փաստաթղթերը և՝ 

1) անճշտությունը վերաբերում է աշխատանքի ընդունվելու կամ 

աշխատանքից ազատվելու օրվան, ապա աշխատանքի ընդունվելու օր է 

համարվում տվյալ ամսվա վերջին օրը, իսկ աշխատանքից ազատվելու օր՝ 

տվյալ ամսվա առաջին օրը. 

2) անճշտությունը վերաբերում է աշխատանքի ընդունվելու կամ 

աշխատանքից ազատվելու ամսվան, ապա աշխատանքի ընդունվելու ամիս է 

համարվում տվյալ տարվա դեկտեմբերը, իսկ աշխատանքից ազատվելու 

ամիս՝ տվյալ տարվա հունվարը. 

3) անճշտությունը վերաբերում է աշխատանքի ընդունվելու կամ 

աշխատանքից ազատվելու ամսվան և օրվան, ապա աշխատանքի ընդունվելու 

ամիս և օր է համարվում տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը, իսկ աշխատանքից 

ազատվելու ամիս և օր՝ տվյալ տարվա հունվարի 1-ը:». 

3) որոշմամբ հաստատված N 10 հավելվածում` 

ա. 7-րդ կետում «NN 1 կամ 2» բառերը փոխարինել «թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 

կամ թիվ 4» բառերով, 

բ. 18.1-ին կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) զինծառայողի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար «Պետական 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործակիցը.»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 97-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 906-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

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

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու 

մասին» N 906-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և 

փոփոխությունը. 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝ 

ա. 1-ին կետում «հարաբերությունները» բառից հետո լրացնել «,եթե Ար-

ցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ» բառերը, 

բ. 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն-

ներով. 

«Կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով ստանալու համար կենսաթո-

շակառուն (անչափահասի կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշա-

կառուի դեպքում նրա օրինական ներկայացուցիչը) այցելում է բանկ և իր 

անվամբ բացում բանկային հաշիվ: Կենսաթոշակառուի պահանջով նրան 

տրամադրվում է բանկային հաշվի համարը հավաստող տեղեկանք՝ 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանմանը ներկայացնելու համար: 

Տեղեկանքում նշվում են կենսաթոշակառուի անունը, ազգանունը, անձը 

հաստատող փաստաթուղթը, բանկային հաշվի բացման ամսաթիվը և 

բանկային հաշվի համարը:», 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին կետ. 

«6.1. Սույն կարգի 6-րդ կետում նշված դիմումին կից կարող է 

ներկայացվել նաև սույն կարգի 4-րդ կետում նշված տեղեկանքը:», 

դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին և 10.2-րդ կետեր. 

«10.1. Բանկը բանկային հաշվի պայմանագիր կնքելու համար կենսա-

թոշակառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տեղադրում է բանկի 

պաշտոնական կայքում: 

10.2. Բանկը փաստաթղթերի ընդունման պահից երկու աշխատանքային 

օրվա ընթացքում կենսաթոշակառուի հետ կնքում է բանկային հաշվի 

պայմանագիր, եթե Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ բանկի 

ներքին իրավական ակտերով այլ տեղեկատվություն ու դրա հետ կապված այլ 

ժամկետներ չեն պահանջվում, և բանկային հաշվի պայմանագիր կնքելու օրը 
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կենսաթոշակառուի պահանջով տրամադրում է կենսաթոշակ նշանակող 

ստորաբաժանմանը ներկայացվելիք տեղեկանքը:», 

ե) 23-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասու-

թյամբ. 

«Կազմակերպության համապատասխան աշխատողը մինչև 2018 

թվականի հուլիսի 1-ը կենսաթոշակի գումարը կենսաթոշակ ստացող անձին է 

տրամադրում նաև այն դեպքում, երբ, որպես սույն կարգի 21-րդ և սույն 

որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 2.3.3-րդ կետերում նշված` անձը 

հաստատող փաստաթուղթ, ներկայացվել է վճարման ցուցակում ներառված` 

վավերականության ժամկետը լրացած անձնագիր:». 

2) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 2.3.2-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2.3.2. կենսաթոշակը կենսաթոշակառուին տրամադրելու նպատակով 

կենսաթոշակառուի բնակության վայրի հասցե այցելել առնվազն երկու անգամ 

(եթե առաջին այցելության արդյունքում հնարավոր չի եղել կենսաթոշակը 

տրամադրել կենսաթոշակառուին).»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի, 

որն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 104-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N ՆՀ-107-Ն հրամանագիրը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում լիազոր 

մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րության 2005 թվականի օգոստոսի 23-ի N 347 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 930-Ն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Համապատաս-

խանության գնահատման ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 

29-ի N 477 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 931-Ն, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 

27-ի «Ստանդարտացման պետական մարմին ճանաչելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 

29-ի N 478 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 932-Ն, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 

27-ի «Չափագիտության ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության  2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 479 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 933-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 

««Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման 

տեղանունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված լիազոր մարմին ճանաչելու  և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունիսի 20-ի N 446 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 934-Ն որոշումներում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հոկտեմբերի 31-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N 516, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի «Լիազորված մարմին ճանաչելու մասին» N 968, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 

27-ի «Լիազորված մարմին ճանաչելու մասին» N 969, Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 23-ի 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի լիազորված 

պետական կառավարման մարմնի իրավասությունները Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության արտադրական ենթակառուցվածքների  

նախարարությանը վերապահելու մասին» N 346 որոշումներում և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 28-ի 

«Շարժական գույքի հաշվառման լիազոր մարմիններ ճանաչելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 31-ի 

N 356 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 178-Ն որոշման 1-ին և 2-

րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարություն» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուց-

վածքների նախարարությունը» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 105-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի 

N 390-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  

28-Ի N 992-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Իրավա-

կան ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ 

հոդվածը և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Պետական սեփականություն հանդիսացող մի շարք բաժնետիրական 

ընկերությունների բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերա-

պահել Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվա-

կանի հունիսի 20-ի ««Կառավարում» փակ բաժնետիրական ընկերություն 

ստեղծելու մասին» N 390-Ն որոշման 3-րդ կետում ««Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ» պետական կառավար-

չական հիմնարկին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնո-

միկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը» 

բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Արցախի ազգային վիճակախաղ» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին» N 992-Ն որոշման 3-րդ 

կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխա-

տակազմին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը» բառերով: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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  Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 105-Ն որոշման 

 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՊԱՀՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 

 

1. «Արցախկապ» ՓԲԸ 

2. «Արցախփոստ» ՓԲԸ 

3. «Երկսևմետ» ՓԲԸ 

4. «Կենտրոնական ավտոկայան» ՓԲԸ 

5. «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 432 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի  N 936-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության 

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Պետական սեփակա-

նություն հանդիսացող մի շարք բաժնետիրական ընկերությունների 

բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահելու և ԼՂՀ 

կառավարության 2005 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 15 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 432 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ««Արցախերկսևմետ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություն-

ները վերապահելու մասին» N 936-Ն որոշումները:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
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ք.Ստեփանակերտ 

 
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ, ԿԵՐԵՐԻ, 

ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, 

ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  

ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Անասնաբուժության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` 

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

1) կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրա-

ցակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, սննդամթերքի, 

սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ 

հավելումների ներմուծման, արտահանման, Արցախի Հանրապետության 

տարածքում փոխադրման, պահպանման, իրացման համար անասնաբուժական 

ուղեկցող փաստաթղթերի և անվտանգության սերտիֆիկատների տրման կարգը` 

համաձայն   N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքում կենդանիների, կենդանական 

ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, 

կերային հավելումների փոխադրման, պահպանման, իրացման համար տրվող 

անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի ձևերը և N 1 ձևի անասնաբուժական 

վկայականի հավելվածի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Արցախի Հանրապետությունից այլ երկրներ արտահանվող անասնաբու-

ժական պետական հսկողության ենթակա բեռների համար տրվող անասնաբու-

ժական սերտիֆիկատների ձևերը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) Արցախի Հանրապետություն ներմուծվող և Արցախի Հանրապետությունից 

արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու 

կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար տրվող անվտանգության 

սերտիֆիկատների ձևերը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2017 թվականի 

 նոյեմբերի 2-ի N 107-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ, 

ԿԵՐԵՐԻ, ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ 

ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ 

ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, 

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ  ՏՐՄԱՆ 
 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող 

հումքի, մթերքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային 

հավելումների (այսուհետ` անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա 

բեռներ), սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու 

կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման, արտահանման, Արցախի 

Հանրապետության տարածքում փոխադրման, պահպանման, իրացման համար 

անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի և անվտանգության սերտիֆիկատների 

տրման ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների ներմուծման 

համար տրվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

նոյեմբերի 2-ի N107-Ն որոշմամբ սահմանված ձևերի անասնաբուժական 

վկայականներ, անասնաբուժական սերտիֆիկատներ: 

3. Անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների արտահանման 

համար տրվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի  

նոյեմբերի 2-ի N107-Ն որոշմամբ սահմանված ձևերի անասնաբուժական կամ այլ 

ներկրող երկրի կողմից սահմանված ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատներ, իսկ 

սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական 

ակտիվ հավելումների համար` անվտանգության սերտիֆիկատներ: 

4. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերն են՝ անասնաբուժական վկայա-

կանները (NN 1, 2, 3 և 5 ձևեր) և անասնաբուժական սերտիֆիկատները (NN 4 և 6 

ձևեր): Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը բնորոշում են բեռի անասնաբու-

ժասանիտարական անվտանգությունը, կենդանու դեպքում առողջությունը, ծագման 

վայրի անասնահամաճարակային վիճակը, անասնաբուժասանիտարական անվտան-

գությունը: 

5. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը տրվում են ըստ բեռի տեսակի՝ 

1) N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրվում է Արցախի Հանրապետության 

տարածքում կենդանիների, թռչունների, ձկների, երկկենցաղների, սողունների, 

անողնաշարավորների, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, զիգոտի, սաղմի, բեղմնավորված 

ձկնկիթի, ինկուբացիոն ձվի փոխադրման, պահպանման, իրացման համար, ընդ 

որում, N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականի հավելվածը լրացվում է միայն չհամա-

րակալված և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով չգրանցված կենդանիների 

համար. 

2) N 2 ձևի վկայականը տրվում է գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում, 

առևտրի կետերում և հանրային սննդի օբյեկտներում իրացման (վաճառքի) ենթակա, 

անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ Արցա-

խի Հանրապետության տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագում ունեցող 

մթերքի` մսի, մսամթերքի, կաթի, կաթնամթերքի, սննդային ձվի, վերամշակված ձկան, 
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ձկնամթերքի, սննդային ձկնկիթի, մեղրի, ցողամեղրի, մեղրահացի, մեղվաբուծական 

այլ մթերքի համար. 

3) N 3 ձևի վկայականը տրվում է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության 

ներկայացնելու նպատակով՝ Արցախի Հանրապետության տարածքով փոխադրվող 

կենդանական ծագում ունեցող հումքի` կաշվի, մորթու, բրդի, մորթեղենի, մազի, աղ-

վամազի, փետուրի, էնդոկրինային և աղիքային հումքի, արյան, ոսկորի, հումքի այլ 

տեսակների (մորթափառ, կաշվեհումքի կտորներ, ալբումին, տեխնիկական կազեին, 

ժելատին, լեղի, կենդանիների արյուն, դրա բաղադրիչներ, հյուսվածքներ, օրգաններ, 

մանրէական աճեցվածքներ, տեխնիկական եղջյուրասմբակային հումք, կաթի, մսի ար-

տադրության մնացորդներ, ակնամոմ, մեղվակաթ, ծաղկափոշի, մեղվաթույն, օձի 

թույն) և կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների 

համար. 

4) N 4 ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատը տրվում է ներմուծվող անասնաբու-

ժական պետական հսկողության ենթակա բեռների՝ Արցախի Հանրապետությունում 

փոխադրման, պահպանման, վերամշակման և իրացման  համար. 

5) N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրվում է սպանդանոցային ծագման 

տեղական արտադրության կենդանական ծագման մթերքի և հումքի՝ Արցախի 

Հանրապետության տարածքով փոխադրման և իրացման համար. 

6) N 6 ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատները (NN 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 

6j և 6k ձևեր) տրվում են Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող անասնա-

բուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների համար` ըստ բեռի տեսակի:  

6. NN 1, 2, 3 և 5 ձևերի անասնաբուժական վկայականները տրվում են 

անասնաբուժական ծառայության կողմից: 

7. NN 4 և 6 ձևերի անասնաբուժական սերտիֆիկատները և N 7 ձևի 

անվտանգության սերտիֆիկատները տրվում են Արցախի Հանրապետության տարածք 

ներմուծման և Արցախի  Հանրապետությունից արտահանման վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով՝ անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը ներկայացվելուց կամ անհրաժեշտ գործողությունների ավարտից 

հետո մեկօրյա ժամկետում: 

8. N 7 ձևի անվտանգության սերտիֆիկատները (այսուհետ՝ անվտանգության 

սերտիֆիկատներ) տրվում են Արցախի Հանրապետություն ներմուծվող և Արցախի 

Հանրապետությունից արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյու-

թերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար, արտահանման 

կամ ներմուծման ընթացքում անվտանգության կամ ծագման կամ լաբորատոր արձա-

նագրությունների կամ եզրակացությունների կամ սերտիֆիկատների հիման վրա:  

9. NN 1, 2, 3 և 5 ձևերի անասնաբուժական վկայականները տրվում կամ մերժվում 

են անասնաբուժական ծառայություն դիմում ներկայացվելուց հետո մեկօրյա 

ժամկետում: Դիմումում նշվում են բեռի տիրոջ կամ փոխադրողի անունը, հայրանունը, 

ազգանունը կամ անվանումը, անձնագրային տվյալները, բեռի ծագման վայրը, բեռի 

անվանումը, քանակը, փոխադրման վայրը: 

10. Անասնաբուժական ծառայության կողմից NN 1, 2, 3 և 5 ձևերի անասնաբու-

ժական վկայականների տրամադրումը մերժվում է, եթե բավարար չէ բեռի անաս-

նաբուժասանիտարական անվտանգությունը, կենդանու դեպքում առողջությունը կամ 

ծագման վայրի անասնահամաճարակային վիճակը կամ ապահովված չէ անասնաբու-

ժասանիտարական անվտանգությունը: 

11. Սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված դեպքերում մերժման մասին 

անասնաբուժական ծառայությունը գրավոր ծանուցում է դիմումատուին: 

12. Ներմուծվող բեռի համար տրվող անասնաբուժական սերտիֆիկատում կամ 

անասնաբուժական վկայականում կամ անվտանգության սերտիֆիկատի «Լրացուցիչ 

նշումներ» տողում լրացվում են բեռն ուղեկցող անասնաբուժական վկայականի կամ 

անասնաբուժական կամ անվտանգության սերտիֆիկատների կամ լաբորատոր 
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արձանագրությունների կամ եզրակացությունների կամ սերտիֆիկատների 

համարները և դրանք տալու ամսաթվերը: 

13. Կարանտինային հիվանդություններից անապահով տարածքներից բեռների 

փոխադրման համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը տրվում են 

ծառայության գիտությամբ և գրավոր թույլտվությամբ՝ թույլտվության խնդրարկման 

օրը: Բեռն ուղեկցող անասնաբուժական վկայականում կամ տեղեկանքում նշվում են 

ծառայության թույլտվության վերաբերյալ փաստաթղթի համարը, տալու տարին, 

ամիսը և ամսաթիվըֈ 

14. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը և անվտանգության սերտիֆի-

կատները լրացվում են ձեռագրով կամ տպագիր: 

15. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը և անվտանգության 

սերտիֆիկատները վեցանիշ թվով համարակալմամբ, կենտրոնացված կարգով, մեկ 

էջի կամ, անհրաժեշտության դեպքում, դիմերեսի և դարձերեսի վրա տպագրվող, 

գունավոր հիմնագույնով և երիզված շրջանակով, հայերեն կամ հայերեն և ռուսերեն 

կամ հայերեն և անգլերեն տեքստերով, փաստաթղթի կեղծումը բացառող 

անվտանգության երաշխիքով փաստաթղթեր են: Անասնաբուժական ուղեկցող 

փաստաթղթերն ունեն նաև վերին աջ անկյունում անասնաբուժական հոլոգրաֆիկ 

խորհրդանշան` կապույտ խաչ՝ պարուրված օձով գավաթի տեսքով: 

16. Արցախի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական պետական 

հսկողության ենթակա բեռների փոխադրման, պահպանման, իրացման  համար 

տրվող անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի գործողության ժամկետը երեք 

աշխատանքային օր է` սկսած տալու օրվանից: 

17. Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող անասնաբուժական պետական 

հսկողության ենթակա բեռների համար տրված անասնաբուժական սերտիֆիկատների 

կամ անասնաբուժական վկայականի կամ սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող 

նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար տրված ան-

վտանգության սերտիֆիկատների գործողության ժամկետը Արցախի Հանրապետու-

թյան տարածքում ուժի մեջ է տալու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

18. Արցախի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական ծառայության 

կողմից պետական հսկողության ենթակա բեռների փոխադրման, պահպանման, 

իրացման համար տրված անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը, Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան-

գության ծառայության կողմից արտահանման համար տրված անասնաբուժական կամ 

անվտանգության սերտիֆիկատները գրանցվում են համապատասխան գրանցամատ-

յաններում, որի ձևը հաստատում է լիազոր մարմինը: 

19. Տարբեր գույնի թանաքով, մատիտով, տարբեր ձեռագրով, ջնջումներով, սահմա-

նային աղավաղված դրոշմակնիքով, առանց ստորագրության կամ ստորագրողի 

պաշտոնի, ազգանվան, փաստաթուղթը տալու ամսաթվին անհամապատասխան 

լրացված կամ ամսաթիվ չունեցող կամ կեղծված անասնաբուժական ուղեկցող 

փաստաթղթերը և անվտանգության սերտիֆիկատներն անվավեր են: 

20. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերում և անվտանգության 

սերտիֆիկատներում թույլ տրված տեխնիկական սխալների ուղղումը վավերացվում է 

տվյալ տարածքային մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինողի ստորագրությամբ և 

կնիքով` միաժամանակ նշելով «Ուղղումը կատարված է իմ կողմից» գրառումը: 

21. Անվավեր ճանաչելու հիմքով անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի 

կամ անվտանգության սերտիֆիկատների հայտնաբերման դեպքում դրանց վրա 

կատարվում է նշում անվավերության մասին, ստորագրվում և կնքվում է 

հայտնաբերող տեսուչի կողմից՝ նշելով ամսաթիվը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 107-Ն որոշման 

 
Ձ Ե Վ Ե Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, 

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՒՄՔԻ, ԿԵՐԵՐԻ, ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, 

ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԵՌՆԵՐ) ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԻՐԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ  N 1 ՁԵՎԻ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
 

Ձև N 1 

  ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

_________________________________________________ 
                                                                (շրջանը, համայնքը) 

_________________________________________________ 

                              (անասնաբուժական ծառայության անվանումը) 

  

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____ 

____ _____________ 20__թ. 

Արցախի Հանրապետության տարածքում կենդանիների, թռչունների, 

ձկների, երկկենցաղների, սողունների, անողնաշարավորների, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, 

զիգոտի, սաղմի, բեղմնավորված ձկնկիթի, ինկուբացիոն ձվի 

փոխադրման, պահպանման, իրացման համար 
   

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________-ին 
(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը,  

անձնագրային տվյալները) 

______________________________________________________________տեղափոխման համար: 
(նշել կենդանու/անաս.պետ.հսկող.ենթ բեռի/ տեսակը, քանակը, սեռը, ցեղը, տարիքը, նույնականացման տվյալները) 

 Կենդանիները տեղափոխվում են __________________________________________________-ից 

                                                                                                (նշել գտնվելու վայրը) 

____________________________________________________________________________________ 
(նշել տեղափոխման վայրը` շրջանը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի 

անունը, ազգանունը, բնակության վայրը) 

________________________________________________________________________ նպատակով 
(տեղափոխման նպատակը` բտում, բուծում, վաճառք, սպանդ, արտահանում և այլն) 

հետևյալ երթուղով`__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________: 
(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները) 

 Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է: 

Կենդանիները տեղափոխվում են կենդանիների հատուկ վտանգավոր և կարանտինային 

հիվանդություններից զերծ տարածքներից, տեղափոխումից առաջ ենթարկվել են 

անասնաբուժական զննման, հիվանդ կամ հիվանդությամբ կասկածելի կենդանի չի 

հայտնաբերվել: 

Մինչև տեղափոխումը կատարված բուժկանխարգելիչ հետազոտություններն արտացոլ-

ված են սույն վկայականի անբաժանելի մասը համարվող N 1 ձևի անասնաբուժական 

վկայականի հավելվածում: 

Լրացուցիչ նշումներ______________________________________________________________ 
                                                                 (լրացվում է հատուկ վտանգավոր և կարանտինային հիվանդություններով հիվանդ կենդանիներ տեղափոխելիս՝ հատուկ 

                                                                      պայմաններով և ծառայության թույլտվությամբ, նշումներ բեռնման, բեռնաթափման ժամանակ և ճանապարհին) 

Անասնաբուժական վկայականը տրվել է___________________________________________ 
                                                                                                                                                     (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը) 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՁԵՎ 

N 1 ՁԵՎԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 
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 (
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) Հետազոտությունները Տեղեկատվություն հիվանդությունների վերաբերյալ Բուժումը 

բրուցելյոզ 

սերոլո-

գիական 

Տուբերկուլի-

նիզացիա 
այլ 

սիբի-

րախտ 
դաբաղ էմկար 

դասական 

ժանտախտ 

բրադ-

զոտ 

Թռչունների 

կեղծ ժան-

տախտ 

այլ 
մեղուների 

վարոատոզ 
այլ 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                   
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Ձև N 2 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 _________________________________________________ 
                                                             (շրջանը, համայնքը) 

 _________________________________________________ 

                           (անասնաբուժական ծառայության անվանումը) 

  

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____ 

----- ----------------- 20   թ. 

 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում, առևտրի կետերում և հանրային 

սննդի օբյեկտներում իրացման (վաճառքի) ենթակա, անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ Արցախի Հանրապետության 

տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագում ունեցող մթերքի (միս, մսամթերք, կաթ, 

կաթնամթերք, սննդային ձու, վերամշակված ձուկ, ձկնամթերք, սննդային ձկնկիթ, 

մեղր, ցողամեղր, մեղրահաց, մեղվաբուծական այլ մթերք) համար 

  

 

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ________________________________ 

_________________________________________________________________________-ին 
(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները) 

_______________________________________________________________________________ 
  (նշել կենդանական ծագման մթերքի տեսակը, անվանումը, քանակը /հատ, կգ/) 

արտադրված_________________________________________________________________-ի 
                   (արտադրողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը/ գործունեության իրականացման վայրը) 

կողմից տեղափոխման համար: 

Կենդանական ծագման մթերքը տեղափոխվում է ____________________________-ից 
                                                                                                                                                                           (նշել մթերքի գտնվելու վայրը) 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել տեղափոխման վայրը` շրջանը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, 

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը) 

___________________________________________________________________  նպատակով 
(վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն) 

հետևյալ երթուղով`_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________: 
(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները) 

Կենդանական ծագման մթերքը ենթակա է անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության: 

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է: 

Կենդանիները ենթարկվել են նախասպանդային և հետսպանդային զննման, որոնց 

արդյունքում հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել: 

Լրացուցիչ նշումներ ________________________________________________________ 
                                                                                   (նշել կենդանու համարակալման/ականջապիտակի/ համարը, նույնականացման տվյալները) 

 Անասնաբուժական վկայականը տվել է _______________________________________ 
                                                                                                                                (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը) 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Ձև N 3 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 _________________________________________________ 
                                                             (շրջանը, համայնքը) 

 _________________________________________________ 

                           (անասնաբուժական ծառայության անվանումը) 

  

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____ 

----- ----------------- 20   թ. 

 

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ Ար-

ցախի Հանրապետության տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագում ունեցող 

հումքի՝ կաշվի, մորթու, բրդի, մորթեղենի, մազի, աղվամազի, փետուրի, էնդոկրինային 

և աղիքային հումքի, արյան, ոսկորի, հումքի այլ տեսակների (մորթափառ, կաշվեհում-

քի կտորներ, ալբումին, տեխնիկական կազեին, ժելատին, լեղի, կենդանիների արյուն, 

դրա բաղադրիչներ, հյուսվածքներ, օրգաններ, մանրէական աճեցվածքներ, տեխնիկա-

կան եղջյուրասմբակային հումք, կաթի, մսի արտադրության մնացորդներ, ակնամոմ, 

մեղվակաթ, ծաղկափոշի, մեղվաթույն, օձի թույն) և կերերի, լրացակերերի, կերային 

խառնուրդների, կերային հավելումների համար 

  

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ________________________________ 

___________________________________________________________________________ -ին 
(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,  

բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները) 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել կենդանական ծագման մթերքի տեսակը, անվանումը, քանակը /հատ, կգ/) 

արտադրված ________________________________________________________________ -ի 
(արտադրողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը / գործունեության իրականացման վայրը) 

կողմից տեղափոխման համար: 

Կենդանական ծագման հումքը տեղափոխվում է _____________________________-ից 
                                                                                                                                              (նշել հումքի գտնվելու վայրը)  

_______________________________________________________________________________ 
(նշել տեղափոխման վայրը` շրջանը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, 

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը) 

նպատակով ___________________________________________________________________ 
(վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն) 

հետևյալ երթուղով`_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________: 
(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները) 

Կենդանական ծագման հումքը ենթակա է անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության: 

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է: 

Կենդանական ծագման մթերքը ենթարկված է անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության: 

Լրացուցիչ նշումներ_________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական վկայականը տվել է ________________________________________ 
                                                                                                                                      (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը) 
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Ձև N 4 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 

----- ----------------- 20 թ. 

 

 Ներմուծվող անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների Արցախի 

Հանրապետությունում փոխադրման, պահպանման, վերամշակման, իրացման համար 

  

Սույն անասնաբուժական սերտիֆիկատը տրվում է _____________________________ 

____________________________________________________________________________-ին 
(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,  

բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները) 

__________________________________________________________տեղափոխման համար: 
(նշել կենդանու, կենդանական ծագման հումքի, մթերքի, կերի, լրացակերի տեսակը, անվանումը, քանակը/հատ, գլուխ, կգ/) 

Բեռն արտադրված է _________________________________________________ կողմից 
                                               (արտադրողի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը) 

կամ պատկանում է _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________-ին 
(սեփականատիրոջ անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները) 

Բեռը տեղափոխվում է___________________________________   ________________-ից 
(նշել վայրը (երկիրը) 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել տեղափոխման վայրը` շրջանը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, 

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները) 

 ___________________________________________________________________ նպատակով 
(վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն) 

հետևյալ երթուղով` ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________: 
(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, ապրանքատրանսպորտային փաստաթղթի համարը, 

տալու ամսաթիվը, փոխադրման պայմանները) 

 Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է: 

  

Բեռը ենթարկված է լաբորատոր փորձաքննության _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(փորձաքննություն կատարողի անվանումը, լաբորատոր եզրակացության կամ արձանագրության համարը, 

տալու ամսաթիվը) 

Լրացուցիչ նշումներ_________________________________________________________ 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է _____________________________________ 
                                                                                                                                            (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը) 
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Ձև N 5 

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____ 

----- ----------------- 20  թ. 

  

Սպանդանոցային ծագման տեղական արտադրության կենդանական ծագման մթերքի 

և հումքի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքով փոխադրման և իրացման 

  

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ________________________________ 

____________________________________________________________________________-ին 
(նշել իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները) 

Ենթահսկման բեռն արտադրված է ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________-ի 
(նշել սպանդանոցի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, մորթի ամսաթիվը) 

 սպանդանոցային մորթի արդյունքում ստացված   _________________________________ 

_____________________________________________________________________________-ի 
(նշել սպանդից ստացված մթերքի և հումքի տեսակը, քանակը, (մսեղիքի հատ և կգ կամ մսի կգ) 

 և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ենթարկված____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը և տվողի անունը, ազգանունը) 

տեղափոխման համար__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել տեղափոխման վայրը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները, ստացող անձի 

անունը, ազգանունը կամ անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը) 

 իրացման (վաճառքի) կամ հանրային սննդի կազմակերպման կամ արտադրության 

(վերամշակման) կամ արտահանման նպատակով (ընդգծել): 

 

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

 

Անասնաբուժական վկայականը տվել է ___________________________________________ 
                                                                                                                   (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 107-Ն որոշման 

 

Ձ Ե Վ Ե Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ՝ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԵՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ 

          

   Ձև N 6a 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող՝ սպանդի ենթակա, տոհմային 

և այլ կենդանիների, թռչունների, միջատների համար 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

Կենդանիների քանակը ---------------------------------------------------------------------------- 
(գլուխ, հատ) 

Կենդանու տեսակը, այդ թվում՝ փեթակը 

մեղուներով (մեղվաընտանիք), մեղվա-

փաթեթներ (մեղրահացով, առանց 

մեղրահացի), մեղվամայրեր և այլն 

Սեռը Ցեղը Հասակը Ականջի հա-

մարը, դաղմը, 

մականունը, 

քաշը 

 

Հինգ կենդանուց ավելի փոխադրվելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, 

որը հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը, ստորագրվում է 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչի կողմից: 

     1. Կենդանիների ծագումը 
 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը կամ անունը, ազգանու-

նը, գտնվելու վայրը --------------------------------------------------------------------------------- 

Կենդանիների ծագման վայրը (ծննդյան կամ ձեռքբերման վայրը` երկիրը, շրջանը, քա-

ղաքը, համայնքը ------------------------------------------------------------------------------------- 

Կենդանիները եղել են Արցախի Հանրապետությունում ծննդյան օրվանից կամ վեց ամ-

սից ոչ պակաս: 

Վայրի կենդանիների համար նշել որսալու վայրը ---------------------------------------------- 

Կարանտինացման վայրը -------------------------------------------------------------------------- 

2. Կենդանիներն ուղարկվում են 

 

Նշանակման երկիրը   -----------------------------------------------------------------------------  

Տարանցիկ երկիրը       ----------------------------------------------------------------------------- 

Սահմանային հսկիչ կետը ------------------------------------------------------------------------  

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գոր-

ծունեության վայրը --------------------------------------------------------------------------------  

Փոխադրամիջոցը  ---------------------------------------------------------------------------------  
                                                                    (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչս, հաստա-

տում եմ, որ նշված կենդանիներն անցել են ------ - օրյա կարանտին` ամենօրյա կլինի-



61 
 

կական զննմամբ, չեն շփվել այլ կենդանիների հետ, սերտիֆիկատը տալու օրը 

հետազոտվել են, չունեն վարակիչ հիվանդությունների կլինիկական նշաններ: 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Կենդանիները դուրս են գալիս այն վայրից, որտեղ չեն գրանցվել հետևյալ հիվան-

դությունները՝ 

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում 

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում 

  

Կենդանիները դուրս են գալիս այն տնտեսությունից, որտեղ չեն գրանցվել հետևյալ 

հիվանդությունները` 

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում 

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում 

  

--------------- - օրյա կարանտինի շրջանում կենդանիները հետազոտվել են--------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ում 
(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը) 

և ստացվել են բացասական արդյունքներ՝ հետևյալ հետազոտությունների նկատմամբ` 

  

Կենդանիները պատվաստվել են հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ` 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

  

Կենդանիները մշակվել են հետևյալ մակաբույծների նկատմամբ՝ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ. 

  

Կենդանիները և կենդանիներին ուղեկցող այլ բեռներն ստացված են արտահանող 

տնտեսությունից և ախտոտված չեն կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 

հարուցիչներով: 

  

Լրացուցիչ նշումներ__________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է ______________________________________ 
                                          (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում՝ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 
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Ձև N 6b 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող կերերի, այդ թվում՝ 

անասնապահության համար ֆուրաժային հացահատիկի 

և բուսական այլ մթերքների, լրացակերերի համար 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

 

1. Արտադրանքի ծագումը 
 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ---------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Բեռի անվանումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը ________________________________________________________________ 

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, 

գործունեության վայրը --------------------------------------------------------------------------- 

Փոխադրամիջոցը --------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝ 

- դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար 

ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-

ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ 

հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-

ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, 

խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, 

ինչպես նաև վերջին երեք ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար 

վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից: 

  

Բեռն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտու-

թյան արդյունքներով պիտանի է օգտագործման համար 

_______________________________________________________________________________ 

(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, փորձաքննության 

եզրակացության կամ արձանագրության համարը, տալու ամսաթիվը) 
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Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

 

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է _______________________________________ 
                                          (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 Կազմված է ___ ______________20___թ. 

 Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

 

 

 

Ձև N 6c 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
  

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, 

սաղմի, ինկուբացիոն ձվի, բեղմնավորված ձկնկիթի համար 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Ենթահսկման բեռի անվանումը  _________________________________________________ 

Վերցնելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը  _______________________________________ 

Քանակը ______________________________________________________________________ 

Տեղերի թիվը  __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը______________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները_______________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Տեղեկություններ սերմնահեղուկի կամ ձվաբջջի, սաղմի, ինկուբացիոն ձվի արտադրո-

ղի մասին                                                

Տեսակը _______________________________________________________________________ 

Ցեղը__________________________________________________________________________ 

Մականունը___________________________________________________________________ 

Ծննդյան ամսաթիվը, տարեթիվը և վայրը ________________________________________ 

Դոնորական նպատակներով շահագործման ամսաթիվը, տարեթիվը ________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
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Նշանակման երկիրը   -----------------------------------------------------------------------------  

Տարանցիկ երկիրը       ----------------------------------------------------------------------------- 

Սահմանային հսկիչ կետը ------------------------------------------------------------------------  

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գոր-

ծունեության վայրը --------------------------------------------------------------------------------  

Փոխադրամիջոցը----------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                
(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 

ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված` 

 

-------------------------------- 
(ենթահսկման բեռի անվանումը) 

  

- արտահանվում է դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար 

հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի 

հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, 

մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի 

աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական 

ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից և տվյալ 

կենդանատեսակի այլ հիվանդություններից ապահով վայրից, 

 - անասնաբուժասանիտարական նորմերին համապատասխան ստացված է այն 

արտադրողից (դոնորից), որն ստացման օրը չի ունեցել հիվանդությունների 

կլինիկական նշաններ, 

 - ստացված է անասնաբուժական ծառայության մշտական հսկողության ենթակա 

կազմակերպությունում, 

 - արտադրող` դոնոր կենդանին մինչև տոհմանյութի ստացումը, վեց  ամսից ոչ 

պակաս գտնվել է այդ կազմակերպությունում և չի օգտագործվել կենդանիների 

բնական սերմնավորման համար, 

- արտադրող` դոնոր կենդանին և ենթահսկման բեռը բացասական արդյունքներով 

հետազոտված է ------------------------------------------------------------------------------- -ում  
              (նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը,  

                փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հե-

տազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է_______________________________________ 
                                      (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

Ստորագրությունը _______________________________ 

  Կ. Տ. 

 

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 
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Ձև N 6d 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող կաթի և կաթնամթերքի համար 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը______________________________________________________ 

Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ____________________________ 

Տեղերի թիվը  __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը  _________________________________________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները___________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ------------------------------------------------------------------------------ 

Տարանցիկ երկիրը -------------------------------------------------------------------------------- 

Սահմանային հսկիչ կետը ----------------------------------------------------------------------- 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գոր-

ծունեության վայրը -------------------------------------------------------------------------------- 

Փոխադրամիջոցը --------------------------------------------------------------------------------- 
                                           (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝ 

- դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար 

ստոմատիտից, խոզերի   վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-

ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ 

հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-

ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, 

խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, 

ինչպես նաև վերջին երեք ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար 

վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից: 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
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 Լրացուցիչ նշումներ ___________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է _______________________________________ 
                                   (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

  

 

 

Ձև N 6e 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող մսի և մսամթերքի համար 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ____________________________ 

Տեղերի թիվը___________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը__________________________________________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները___________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը ________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
 

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը  ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գոր-

ծունեության վայրը_____________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 
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Բարձելու ժամանակը __________________________________________________________ 

Փոխադրման պայմանները _____________________________________________________ 

 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝ 

- դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար 

ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-

ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ 

հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-

ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, 

խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, 

ինչպես նաև վերջին երեք ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար 

վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից: 

  

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է________________________________________ 
                                           (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 
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Ձև N 6f 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող կենդանական ծագման հումքի` կաշի, 

մորթի, բուրդ, մորթեղեն, մազ, աղվամազ, փետուր, էնդոկրինային և աղիքային հումք, 

ոսկոր, հումքի այլ տեսակների (մորթափառ, կաշվեհումքի կտորներ, ալբումին, 

տեխնիկական կազեին, ժելատին, լեղի, կենդանիների արյուն, նրա բաղադրիչներ, 

հյուսվածքներ, օրգաններ, մանրէական աճեցվածքներ, տեխնիկական 

եղջյուրասմբակային հումք, կաթի, մսի արտադրության մնացորդներ, ակնամոմ, 

մեղվակաթ, ծաղկափոշի, մեղվաթույն, օձի թույն) համար 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը  _____________________________________________________ 

Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ____________________________ 

Տեղերի թիվը  __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը  _________________________________________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը  ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, 

գործունեության վայրը_________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

Փոխադրման պայմանները _____________________________________________________ 

  

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝ 

- դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար 

ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-

ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ 

հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-

ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, 

խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, 
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ինչպես նաև վերջին երեք ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար 

վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից: 

  

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է _______________________________________ 
                                       (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

  

 

 

 

Ձև N 6g 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող մեղրի 

և մեղվաբուծական մթերքի համար 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Արտադրանքի արտադրման ամսաթիվը, տարեթիվը ______________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը__________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները_______________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 
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անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, 

գործունեության վայրը_________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

Փոխադրման պայմանները _____________________________________________________ 

  

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը դուրս է գալիս վերջին 12 

ամիսների ընթացքում մեղուների վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից: 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է  _______________________________________ 
                                              (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 
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Ձև N 6h 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող անասնաբուժության 

ոլորտում կիրառվող՝ դեղամիջոցների արտադրության համար անհրաժեշտ 

կենսաբանական հումքի` կենդանիների արյունի և նրա բաղադրիչների, 

կենդանիների հյուսվածքների և օրգանների, մանրէական աճեցվածքների, 

կենդանաբանության, անատոմիայի, հնէաբանության 

հավաքածուների և նմուշների համար 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Արտադրանքի արտադրման ամսաթիվը, տարեթիվը ______________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը__________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները_______________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, 

գործունեության վայրը_________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված հումքը ստացված է անասնաբուժասանիտա-

րական նորմերին համապատասխան և դուրս է գալիս դաբաղից, վեզիկուլյար 

ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-

ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ 

հանգուցային դերմատիտից, Ռիֆտ հովտի տենդից, մ.ե.ա.-ի կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-

ի ծաղիկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, 

խոզերի դասական ժանտախտից, ԲԱԹԳ-ից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև 

կենդանիների տվյալ տեսակի հիվանդություններից ապահով վայրից: 
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Տարաները, փաթեթավորումները և փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահան-

ված են: 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է________________________________________ 
(պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

  

 

Ձև N 6i 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող ձկների, խեցգետնակերպերի, 

փափկամարմինների, մոլյուսկների, ջրային այլ կենդանիների, ձկնորսական այլ 

օբյեկտների և դրանց վերամշակումից ստացված արտադրանքի համար 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը__________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները_______________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը 

կամ անունը, ազգանունը_______________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը` ձուկը, խեցգետնակերպերը, 

մյուս ջրային կենդանիները, հիդրոբիոնտները, ձկնամթերքները՝ 

- ստացված (որսված) են վերջին _________ ամիսների ընթացքում վիրուսային 

արյունահոսային սեպտիցեմիայից, ծածանների գարնանային վիրեմիայից, սաղմոն-

ների հեմոպոետիկ հյուսվածքի վարակիչ նեկրոզից, տեղաճարակային հեմոպոետիկ 

նեկրոզից, սաղմոնների հերպեսվիրուսային հիվանդությունից, ապահով ջրամբար-

ներից (ձկնորսության տարածքներից), ինչպես նաև` 

- ստացված (որսված) և վերամշակված են անասնաբուժական պահանջներին 

համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող և անասնաբուժական 

ծառայության մշտական հսկողության տակ գտնվող լճերում, ավազաններում, 

նավերում, վերամշակող կազմակերպություններում, 

- ենթարկվել են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և լաբորատոր 

հետազոտությունների: 
  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
  

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 
  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է    ______________________________________ 
 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 
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Ձև N 6j 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
  

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող վայրի կենդանիների, թռչունների, 

ձկների, երկկենցաղների, սողունների, դրանց մասերի և դերեվատների 

որսորդական հաղթանշանների համար 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը  _____________________________________________________ 

Տեղերի թիվը  __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը  _________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները  ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն) 

  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը____________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը` ձուկը, խեցգետնակերպերը, 

մյուս ջրային կենդանիները, հիդրոբիոնտները, ձկնամթերքները՝ 

- ստացված (որսված) են վերջին _________ ամիսների ընթացքում վիրուսային 

արյունահոսային սեպտիցեմիայից, ծածանների գարնանային վիրեմիայից, 

սաղմոնների հեմոպոետիկ հյուսվածքի վարակիչ նեկրոզից, տեղաճարակային 

հեմոպոետիկ նեկրոզից, սաղմոնների հերպեսվիրուսային հիվանդությունից, ապահով 

ջրամբարներից (ձկնորսության տարածքներից), ինչպես նաև` 

- ստացված (որսված) և վերամշակված են անասնաբուժական պահանջներին 

համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող և անասնաբուժական 
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ծառայության մշտական հսկողության տակ գտնվող լճերում, ավազաններում, 

նավերում, վերամշակող կազմակերպություններում, 

- ենթարկվել են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և լաբորատոր 

հետազոտությունների: 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 

  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է________________________________________ 
 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

  

 

Ձև N 6k 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող թռչնի 

սննդային ձվի և ձվի փոշու համար 
 

______________________________________________________________________________ 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը _________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները ______________________________________ 
  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը_________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 
  

 3. Ես` սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստո-

րագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ՝ 

- նշված ենթահսկման բեռը դուրս է գալիս թռչունների վարակիչ հիվանդություն-

ների նկատմամբ վերջին ամիսների ընթացքում ապահով վայրից, 

- ստացված և վերամշակված է անասնաբուժական պահանջներին համապատաս-

խանող, արտահանման իրավունք ունեցող և անասնաբուժական ծառայության մշտա-

կան հսկողության տակ գտնվող կազմակերպություններում, 

- լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով անվտանգ է և պիտանի է օգտա-

գործման: 
  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, փորձաքննության 

եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր 

հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար: 
  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է _______________________________________ 
       (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

 

 Կ. Տ. 
  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2017 թվականի 

 նոյեմբերի 2-ի N 107-Ն որոշման 

 

ՁԵՎԵՐ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ 

ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ 

 

Ձև N 7a 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
  

Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի 

հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը  _________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները  ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն) 

 

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը_________________ 

______________________________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված սննդամթերքը՝ 
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- ստացված և վերամշակված է անվտանգության պահանջներին համապատասխա-

նող, արտահանման իրավունք ունեցող արտադրող և վերամշակող կազմակերպու-

թյունում: 
 

Արտադրանքն անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է 

օգտագործման համար: 
  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անվտանգության սերտիֆիկատը տվել է _________________________________________ 
(պաշտոնի լրիվ անվանումը, անվտանգության սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 
  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

 

 

Ձև N 7b 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______ 
 

Արցախի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ծառայության համապատասխան տեսչության անվանումը) 

  

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________ 

Տեղերի թիվը __________________________________________________________________ 

Փաթեթավորումը ______________________________________________________________ 

Պիտակավորումը ______________________________________________________________ 

Մաքուր քաշը _________________________________________________________________ 

Պահպանման և փոխադրման պայմանները ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն) 

  

1. Արտադրանքի ծագումը 
  

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

2. Արտադրանքն ուղարկվում է 
  

Նշանակման երկիրը ___________________________________________________________ 

Տարանցիկ երկիրը _____________________________________________________________ 

Սահմանային հսկիչ կետը ______________________________________________________ 

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը,  գտնվելու վայրը կամ 

անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը_________________ 

______________________________________________________________________________ 

Փոխադրամիջոցը 
_____________________________________________________________ 

(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը) 

  

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքոստորագրյալ 

տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված սննդամթերքը՝ 

- ստացված և վերամշակված է անվտանգության պահանջներին համապատաս-

խանող, արտահանման իրավունք ունեցող արտադրող և վերամշակող կազմակերպու-

թյունում: 
 

Արտադրանքն անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է 

օգտագործման համար: 
  

______________________________________________________________________________ 
(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, 

լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը) 

  

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են: 
  

Լրացուցիչ նշումներ____________________________________________________________ 

  

Անվտանգության սերտիֆիկատը տվել է _________________________________________ 
(պաշտոնի լրիվ անվանումը, անվտանգության սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Կազմված է ___ ______________20___թ. 

  

Ստորագրությունը _______________________________ 

  

 Կ. Տ. 

  

Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային 

ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է 

ծառայությունում երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 108-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի N 321-Ն  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 

վերարտադրողական իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասը և «Իրավական ակտերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել հղիության արհեստական ընդհատման կարգն ու 

պայմանները՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Հղիության արհեստական 

ընդհատման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին»  N 321-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 108-Ն որոշման 

 

 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կնոջ հղիության արհեստական ընդհատման 

հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգում «հղիության արհեստական ընդհատում» հասկացությունը 

կիրառվում է «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կիրառվող 

իմաստով: 

3. Հղիության արհեստական ընդհատումը կատարվում է՝ 

1) վիրահատական մեթոդով.  

2) դեղորայքային մեթոդով: 

4. Հղիության արհեստական ընդհատման վիրահատական մեթոդն արգանդի 

խոռոչից պտղաձվի և պտղաթաղանթների գործիքային հեռացումն է, իսկ 

դեղորայքային ընդհատումը` հղիության ընդհատումն է՝ հղիության ընդհատման 

համար նախատեսվող դեղի ընդունման միջոցով: 

5. Հղիության արհեստական ընդհատման հակացուցումները լինում են ըստ 

վիրահատական և դեղորայքային մեթոդների: 

6. Հղիության արհեստական ընդհատման վիրահատական մեթոդի հակացուցում-

ներն են՝ 

1) կանանց սեռական օրգանների սուր և ենթասուր բորբոքային հիվանդություն-

ները. 

2) ցանկացած տեղակայման սուր և ենթասուր բորբոքային վիճակները: 

7. Հղիության արհեստական ընդհատման դեղորայքային մեթոդի հակացուցում-

ներն են՝ 

1) խրոնիկական կամ սուր երիկամային, մակերիկամային կամ լյարդային 

անբավարարությունը. 

2) արյան հիվանդությունները` ժառանգական պորֆիրիա, վիճակներ, որոնք 

ուղեկցվում են արյան մակարդունակության անկումով. 

3) տվյալ ժամանակահատվածում անտիկոագուլյանտների օգտագործումը. 

4) կնոջ կողմից հղիության ընդհատման համար ընդունվող դեղի նկատմամբ 

ալերգիայի առկայությունը. 

5) երկարատև բուժումը կորտիկոստերոիդներով. 

6) գերձայնային հետազոտությամբ հաստատված արտաարգանդային հղիու-

թյունը կամ դրա կասկածը. 

7) ներարգանդային պարույրի առկայությունը՝ արգանդի խոռոչում: 

8. Կնոջ մոտ հղիության արհեստական ընդհատման այլ հակացուցումների 

առկայության դեպքում հարցը լուծվում է անհատականորեն` կոնսիլիումի միջոցով՝ 

ելնելով կոնկրետ իրավիճակից: 

9. Հղիության արհեստական ընդհատման հակացուցումների որոշման համար 

իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները՝ 

1) հղիության վաղ (մինչև հղիության 12 շաբաթականը) ժամկետներում՝ 

ա. անամնեզի հավաքում, ընդհանուր առողջական վիճակի և հակացուցումների 

գնահատում, 

բ. հղիության ժամկետի որոշում, երկձեռքանի գինեկոլոգիական հետազոտու-

թյուն, իսկ կասկածելի դեպքերում` էխոսկոպիա, 
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գ. արյան խմբի և ռեզուս-պատկանելության որոշում, եթե դրանք անհայտ են, 

դ. լրացուցիչ հետազոտություններ՝ ելնելով կնոջ ընդհանուր առողջական 

վիճակից և բժշկական ցուցումներից. 

2) հղիության ուշ ժամկետներում (12 շաբաթական և ավելի)՝ 

ա. սույն կարգի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հետազոտություններից 

բացի, ելնելով ախտաբանության բնույթից, սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված 

հանձնաժողովի որոշմամբ կատարվում են լրացուցիչ հետազոտություններ: 

10. Հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական ցուցումները պայմանավոր-

ված են հղի կնոջ կամ պտղի (երեխայի) կյանքի հետ անհամատեղելի ախտաբանու-

թյունների կամ շտկման չենթարկվող արատների/հիվանդությունների հետ: Սույն 

կարգի 11-րդ կետով չսահմանված հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական 

ցուցումների առկայության դեպքում հղիության ընդհատման հարցը լուծվում է սույն 

կարգի 16-րդ կետի համաձայն ստեղծված հանձնաժողովի որոշմամբ: 

11. Հղիության արհեստական ընդհատման՝ կնոջ վիճակով պայմանավորված 

բժշկական ցուցումներն են՝ 

1) վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններ (Էյ00-Բի99) (A00-B99) (ընդհա-

տումը կատարվում է սուր վիճակից դուրս գալուց հետո)՝ 

ա. տուբերկուլյոզի բոլոր ակտիվ ձևերը (Էյ15-Էյ19) (A15-A19), 

բ. վիրուսային հեպատիտի ծանր ձևերը (Բի15-Բի19) (B15-B19), 

գ. սիֆիլիսի բոլոր ձևերը (Էյ51.0) (A51.0), 

դ. կարմրախտը (Բի25-Բի34) (B25-B34), 

ե. մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի կամ ձեռքբերովի իմունային 

անբավարարության համախտանիշի առկայությունը (Բի20-Բի24) (B20-B24). 

2) չարորակ նորագոյացություններ՝ 

ա. ցանկացած տեղակայման չարորակ նորագոյացությունների առկայությունը 

ներկայում կամ անցյալում (Սի00-Սի90), (C00-C90), 

բ. լիմֆատիկ և արյունաստեղծ համակարգի չարորակ նորագոյացությունները 

(Սի81-Սի96) (C81-C96). 

3) էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանա-

կության հիվանդություններ (Ի00-Սի97) (E00-C97), (Ի00-Ի90) (E00-E90)՝ 

ա. թիրեոտոքսիկոզի միջին և ծանր ձևերը (Ի00-Ի07) (E00-E07), 

բ. բնածին, ձեռքբերովի հիպոթիրեոզի դեկոմպենսացված ձևը (Ի20-Ի35) (E20-E35), 

գ. շաքարային դիաբետի ծանր ձևը (Ի 10-Ի 14) (E 10-E 14), 

դ. մակերիկամների ախտահարումը` ծանր ընթացքով (Ի 27) (E 27). 

4) արյունաստեղծ օրգանների և արյան հիվանդությունները` հաճախակի 

սրացումներով, ծանր ընթացքով (Դի 50-Դի 89), (D 50-D 89)՝ 

ա. ապլաստիկ անեմիան (Դի 60-Դի 64) (D 60-D 64), 

բ. վազոպաթիաները (Վերլ-Հոֆի, Շեյլեն-Հենոխի հիվանդություններ) (Դի 65-Դի 

69) (D 65-D 69). 

5) հոգեկան խանգարումներ (էՖ 00-էՖ 99) (F 00-F 99)՝ 

ա. մանյակալ-դեպրեսիվ պսիխոզները, շիզոֆրենիան կամ հոգեկան այլ խանգա-

րումները, որոշման ընդունման անընդունակությամբ (էՖ00-էՖ 99) (F00-F 99), 

բ. մտավոր հետամնացությունը (էՖ 70-էՖ 79) (F 70-F 79). 

6) նյարդային համակարգի և զգայարանների հիվանդություններ (Ջի00-Ջի99) և 

(G00-G99)՝ 

ա. կենտրոնական նյարդային համակարգի սուր բորբոքային հիվանդությունները 

(մենինգիտ, էնցեֆալիտ, միելիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և այլն) (Ջի00-Ջի09) (G00-G09), 

բ. նյարդային համակարգի ժառանգական ու դեգեներատիվ հիվանդությունները և 

այլ բնույթի օրգանական ախտահարումները (Ջի30-Ջի32) (G30-G32), 

գ. էպիլեպսիան (Ջի40) (G40), 

դ. բորբոքային և տոքսիկ նևրոպաթիան (Ջի60-Ջի364) (G60-G364), 

ե. մկանային դիստրոֆիաները և միոպաթիաների այլ ձևեր (Ջի70-Ջի73) (G70-G73), 
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զ. տեսողական համակարգի հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են 

կուրությամբ կամ տեսողության սրության այնպիսի իջեցմամբ և կամ տեսադաշտի 

այնպիսի նեղացմամբ, որոնք չեն ենթարկվում շտկման (էյջ53-54) (H53-54), 

է. վեստիբուլյար ապարատի հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են բուժման 

չենթարկվող գլխապտույտի համախտանիշով (էյջ80-էյջ83) (H80-H83), 

ը. խլությունը, խուլ-համրությունը` բնածին, ժառանգական ծագմամբ (էյջ91.3) 

(H91.3). 

7) սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ (Այ00-Այ99) (I 00-I 99)՝ 

ա. արյան շրջանառության 3-րդ կամ 4-րդ աստիճանի անբավարարությամբ 

ուղեկցվող սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունները (Այ 26-Այ 28) (I 26-I 28), 

բ. սիստեմային հիվանդությունները, կոլլագենոզները` ակտիվ փուլում, ծանր 

ընթացքով (Այ 00-Այ 02) (I 00-I 02), 

գ. հիպերտոնիկ հիվանդությունը` 2-րդ կամ 3-րդ աստիճանի (Այ10-Այ15) (I10-I15), 

դ. սրտի ռիթմի խանգարումները` նախասրտերի ու փորոքների ֆիբրիլյացիա և 

շողացում (Այ 44.0-Այ 47.0) (I 44.0-I 47.0), 

ե. աորտայի անևրիզման (Այ 71.0) (I 71.0), 

զ. անոթների էմբոլիան և թրոմբոզը (Այ 26,0) (I 26,0), 

է. սրտի բնածին և ձեռքբերովի արատները` արյան շրջանառության 

անբավարարությամբ (Այ 50.0) (I 50.0), 

ը. միտրալ կոմիսուրոտոմիայից հետո ռեստենոզը` թոքային հիպերտենզիայի 

առկայությամբ (Այ 27.2) (I 27.2), 

թ. առաջնային թոքային գերճնշումը (Այ 27.0) (I 27.0). 

8) շնչառական օրգանների հիվանդությունները (Ջեյ 00-Ջեյ99), (J 00-J.99)՝ 

ա. շնչուղիների, բրոնխների, կոկորդի ստենոզը` ծանր ընթացքով (Ջեյ 00-Ջեյ.06) (J 

00-J.06), 

բ. բրոնխիալ ասթմայի ծանր ձևերը (Ջեյ 45) (J 45), 

գ. բրոնխէկտատիկ հիվանդության ծանր ձևերը (Ջեյ 47) (J 47), 

դ. թոքերի և պլևրայի հիվանդությունները` թոք-սրտային անբավարարությամբ   

(Այ 50.1-Այ 50.9) (I 50.1-I 50.9). 

9) մարսողական օրգանների հիվանդություններ (Քեյ20-Քեյ31) (K20-K31)՝ 

ա. կերակրափողի նեղացումը` բուժավորման չենթարկվող (Քեյ39.3) (K39.3), 

բ. արհեստական կերակրափողը (Քեյ 22.9) (K 22.9), 

գ. ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցը` ստենոզի և արյունահոսության 

առկայությամբ (Քեյ 26) (K 26), 

դ. որովայնի պատի մեծ չափերի ճողվածքը (Քեյ43) (K43), 

ե. ոչ ինֆեկցիոն էնտերիտները և կոլիտները` ուղեկցվող աղիքային արյունա-

հոսությամբ (Քեյ31.9) (K31.9), 

զ. վիրահատված ստամոքսի համախտանիշը (Քեյ31) (K31), 

է. լյարդի ցիռոզը (Քեյ 74) (K 74), 

ը. լեղաքարային հիվանդությունը` ուղեկցվող դեղնությամբ (Քեյ80.3-80.5)(K80.3-

80.5), 

թ. ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդությունները` ծանր ընթացքով (Քեյ 85.8) (K 

85.8). 

10) միզասեռական համակարգի հիվանդությունները (էՆ00-էՆ99), (N 00-N 99)՝ 

ա. սուր գլոմերուլոնեֆրիտը (էՆ 00-էՆ 08) (N 00-N 08), 

բ. երիկամային անբավարարությամբ ուղեկցվող միզասեռական համակարգի 

հիվանդությունները (էՆ 17-էՆ 19) (N 17-N 19), 

գ. երիկամների և միզուղիների ինֆեկցիաները` ուղեկցվող կայուն հիպերտոնի-

այով և ֆունկցիայի խանգարմամբ (էՆ 30-էՆ 39) (N 30-N 39), 

դ. բնածին նեֆրոտիկ համախտանիշը (էՆ 11) (N 11), 

ե. հիդրոնեֆրոզը (էՆ 13.2) (N 13.2). 

11) վուլգար պեմֆիգուս (էԼ 10-էԼ 14) (L 10-L 14). 
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12) ոսկրամկանային համակարգի, շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ 

(էՄ00-էՄ99) (M00-M99)՝ 

ա. անկիլոզային սպոնդիլիտը (էՄ49.) (M49.), 

բ. օստեոխոնդրոպաթիաները (էՄ90) (M90). 

13) բնածին անոմալիաներ, ժառանգական հիվանդություններ (Քյու00-Քյու49) 

(Q00-Q49)՝ 

ա. ծնողներից մեկի մոտ դոմինանտ ժառանգվող հիվանդությունը, 

բ. ծնողների մոտ բազմագեն հիվանդությունների հետերոզիգոտակրությունը. 

14) վիճակներ` 

ա. կենսական կարևորության օրգանի հեռացումից հետո, 

բ. կենսական կարևոր օրգանների փոխպատվաստումից հետո. 

15 ) ֆիզիոլոգիական վիճակներ` 

ա. կնոջ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական չհասության վիճակը (16 տարեկան և փոքր), 

բ. կնոջ վերարտադրողական համակարգի ֆունկցիայի մարման վիճակը               

(45 տարեկան և ավելի). 

16) հղիության գեստոզների ծանր ձևեր` պոլիօրգանային ծանր խանգարումնե-

րով` ոչ արդյունավետ ստացիոնար բուժման դեպքում (0.10-0.16): 

12. Հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական ցուցումներն են` կապված 

պտղի կամ երեխայի ախտաբանական վիճակի հետ՝ 

1) մահացած պտուղը. 

2) կյանքի հետ անհամատեղելի զարգացման արատի ախտորոշումը` պտղի մոտ. 

3) նույնանման զարգացման արատներով երեխայի կրկնակի ծնունդը. 

4) ընտանիքում սեռի հետ փոխկապակցված ժառանգական հիվանդություններով 

երեխայի ծնունդը. 

5) բնածին արատները, որոնք հանգեցնում են վերականգնման ոչ ենթակա 

կենսագործունեության սահմանափակման: 

13. Հղիության արհեստական ընդհատման սոցիալական ցուցումներն են՝ 

1) հղիության ընթացքում ամուսնու մահը. 

2) կնոջ կամ ամուսնու՝ օրենքով սահմանված կարգով նշանակված պատիժն 

ազատազրկման վայրում կրելը. 

3) հղիության ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով ամուսնալուծությունը. 

4) հղիությունը` բռնաբարության արդյունքում: 
 

II. ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  

ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

14. Հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացվում է մանկաբարձական և 

գինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա ունեցող 

հիվանդանոցային առողջապահական հաստատություններում (այսուհետ՝ առողջա-

պահական հաստատություն): 

15. Կնոջ կողմից ներկայացված գրավոր դիմումի (N 1 ձև) համաձայն` մինչև 12 

շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացվում է կնոջ ընտրած 

մեթոդով (վիրահատական կամ դեղորայքային), եթե բացակայում են սույն կարգի 6-րդ 

կամ 7-րդ կետերով սահմանված հղիության ընդհատման բժշկական հակացուցում-

ները: 

16. Անչափահասի (օրենքով նախատեսված լրիվ գործունակություն ձեռք չբերելու 

դեպքերում) հղիության արհեստական ընդհատման համար, բացի սույն կարգի 15-րդ 

կետով սահմանված դիմումից (N1 ձև), ներկայացվում է նրա օրինական ներկայացու-

ցիչների գրավոր համաձայնությունը (N2 ձև): Օրինական ներկայացուցիչների գրավոր 

համաձայնություն ներկայացնելու անհնարինության դեպքում արհեստական ընդհա-

տումն իրականացվում է առողջապահական հաստատության գործադիր մարմնի 

ղեկավարի համապատասխան ակտով ստեղծված, մշտապես գործող բժշկական 

հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) որոշման հիման վրա: Օրինական 
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ներկայացուցիչների գրավոր համաձայնություն ներկայացնելու անհնարինության 

դեպքում N 2 ձևը չի լրացվում: Բժշկական հանձնաժողովն իրավասու է ուսումնասի-

րելով անչափահասի (օրենքով նախատեսված լրիվ գործունակություն ձեռք չբերելու 

դեպքերում) բժշկական փաստաթղթերը և օբյեկտիվ հետազոտության արդյունքները՝ 

ընդունելու հղիության արհեստական ընդհատում իրականացնելու կամ դրա 

իրականացումը մերժելու մասին հիմնավորված որոշում: 

17. Սույն կարգի 11-րդ կամ 12-րդ կամ 13-րդ կետերով սահմանված բժշկական 

կամ սոցիալական ցուցումների առկայության դեպքում հղիության արհեստական 

ընդհատումը կատարվում է հանձնաժողովի հիմնավորված որոշման հիման վրա` հղի 

կնոջ գրավոր համաձայնությամբ (N 3 ձև), իսկ օրենքով նախատեսված լրիվ գործունա-

կություն ձեռք չբերած անչափահասի դեպքում նրա օրինական ներկայացուցիչների 

գրավոր համաձայնությամբ (N 3 ձև)՝ կցելով Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով սոցիալական ցուցումը հաստատող փաստաթղթերը 

(ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայականի պատճենը, կնոջ կամ ամուսնու՝ 

օրենքով սահմանված կարգով նշանակված պատիժն ազատազրկման վայրում կրելու 

կամ բռնաբարության դեպքում` դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի 

օրինակը, ամուսնալուծության դեպքում ամուսնալուծության վկայականի պատճենը), 

իսկ բժշկական ցուցումի առկայության դեպքում` կնոջ ախտորոշումը հավաստող 

համապատասխան բժշկական փաստաթուղթը: 

18. Հղիության արհեստական ընդհատում կատարելու համար հղի կինը կարող է 

դիմել առողջապահական հաստատություն՝ կանանց կոնսուլտացիայի ուղեգրով` նա-

խապես սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված հետազոտություններն անցնելուց 

հետո: 

19. Հղի կինը կարող է դիմել առողջապահական հաստատություն՝ առանց 

ուղեգրի: Այս դեպքում սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված հետազոտություններն 

անցկացվում են տվյալ առողջապահական հաստատությունում: 

20. Սույն կարգի ինչպես 18-րդ, այնպես էլ 19-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում հղի կնոջ կողմից ներկայացվում է սույն կարգի N 1 ձևով սահմանված 

դիմում, որը նախապես գրանցվում է առողջապահական հաստատության՝ այդ 

նպատակով վարվող գրանցամատյանում` համաձայն N 4 ձևի: 

21. Մինչև հղիության արհեստական ընդհատումը, առողջապահական հաստա-

տության բժիշկն իրեն դիմած հղի կնոջը պարտավոր է տրամադրել ընդհատման 

վերաբերյալ վերջնական որոշում ընդունելու ժամանակահատված` երեք օրացուցային 

օր ժամկետով (իսկ եթե երրորդ օրացուցային օրը համընկնում է հղիության 12-րդ 

շաբաթը լրանալու օրվան, ապա մինչև այդ ժամկետը լրանալը), որը հաշվվում է կնոջ` 

ընդհատման համար բժշկին առաջին անգամ դիմելու պահից: 

22. Հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական միջամտությունն իրակա-

նացնելուց անմիջապես առաջ բժիշկը պարտավոր է կնոջն ընդհատման հնարավոր 

բացասական հետևանքների վերաբերյալ տրամադրել անվճար խորհրդատվություն, 

որի մասին բժիշկը գրառում է ընդհատման համար դիմած կնոջ բժշկական 

փաստաթղթերում, և որը հաստատվում է կնոջ ստորագրությամբ: 

23. Հղիության արհեստական ընդհատումը վիրահատական մեթոդով կատարվում 

է տեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ: 

24. Հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացնելուց անմիջապես հետո 

բժիշկը պարտավոր է կնոջն անցանկալի հղիությունը կանխելու միջոցների և (կամ) 

մեթոդների ընտրության վերաբերյալ տրամադրել անվճար բժշկասոցիալական 

խորհրդատվություն, որի մասին բժիշկը գրառում է ընդհատման համար դիմած կնոջ 

բժշկական փաստաթղթերում, և որը հաստատվում է կնոջ ստորագրությամբ: 

25. Առողջապահական հաստատությունում հղիության արհեստական ընդհատ-

ման համար դիմած յուրաքանչյուր կնոջ համար վարվում է հղիության արհեստական 

ընդհատման բժշկական քարտ, որի ձևը հաստատում է առողջապահության 

բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմինը: Հղիության արհեստական 
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ընդհատման փաստն արհեստական ընդհատում կատարող մանկաբարձ-գինեկոլոգը 

գրանցում է հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական քարտում և 

գրանցամատյանում: Սույն կարգի 18-րդ կետով նախատեսված ուղեգրի առկայության 

դեպքում այն կցվում է հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական քարտին: 

26. Հղիության արհեստական ընդհատումից հետո կնոջ առողջապահական 

հաստատությունում գտնվելու ժամկետը որոշում է հղիության արհեստական 

ընդհատումն իրականացրած մանկաբարձ-գինեկոլոգը` ելնելով կնոջ առողջական 

վիճակից, սակայն առնվազն 4 ժամ բավարար վիճակի դեպքում առողջապահական 

հաստատությունում գտնվելու պայմանով: 

27. Արյան ռեզուս-բացասական պատկանելությամբ կնոջ առաջին հղիության, 

ինչպես նաև հետագայում երեխա ունենալու ցանկության դեպքում, հղիության 8 

շաբաթական ժամկետից բարձր հղիության արհեստական ընդհատումից հետո պետք է 

կատարվի մարդկային հակառեզուս D իմունագլոբուլինի ներարկում հղիության 

արհեստական ընդհատումից հետո առաջին 48 ժամերի ընթացքում՝ առողջապահու-

թյան բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից հաստատված 

ընթացակարգով: 
 

III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ  

ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

28. Հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական ցուցումը որոշվում է՝ հա-

մաձայն սույն կարգի 11-րդ և 12-րդ կետերով սահմանված ցանկի, արտահիվանդանո-

ցային կամ հիվանդանոցային առողջապահական հաստատություններում` մանկա-

բարձ-գինեկոլոգի, մանկաբարձագինեկոլոգիական (մանկաբարձական) ծառայության 

ղեկավարի, ինչպես նաև այն ավագ բուժաշխատողի մասնակցությամբ, որի մասնա-

գիտական գործունեության ոլորտին է վերաբերում հղի կնոջ հիվանդությունը կամ 

ախտաբանական վիճակը: 

29. Հիվանդանոցային առողջապահական հաստատություններում հղիության 

արհեստական ընդհատման բժշկական ցուցման առկայության դեպքում հղիության 

ընդհատման բժշկական քարտում կատարվում է համապատասխան գրանցում` 

վավերացված ավագ բուժաշխատողի կողմից, որի մասնագիտական գործունեության 

ոլորտին է պատկանում հղի կնոջ հիվանդությունը կամ ախտաբանական վիճակը, 

բուժող բժշկի և առողջապահական հաստատությունում գործադիր մարմնի ղեկավարի 

ստորագրություններով: Հղիության ընդհատման բժշկական քարտին կցվում է հղիի 

մոտ բժշկական ցուցումը/ախտորոշումը հավաստող համապատասխան բժշկական 

փաստաթուղթը: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Ձև N 1 

 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՂԻ ԿՆՈՋ  

ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄ 

  

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳ 

  

ՊԱՐՈՆ/ՏԻԿԻՆ _________________________________________________________ -ԻՆ 

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻ _____________________________________________________________-ԻՑ 

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ՝ _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(քաղաքը/շրջանը, գյուղը, փողոցը, տունը/շենքը, բնակարանը) 

  

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԿԱՄ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ) 

  

ՀԱՄԱՐԸ, ՍԵՐԻԱՆ__________________________________________________________ 

  

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԸ_______________________________________________________ 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
 

Խնդրում եմ կատարել հղիության արհեստական ընդհատում` վիրահատական, 

դեղորայքային մեթոդով (ընդգծել): 

Որոշումն ընդունել եմ ինքնուրույն, ամուսնուս հետ համատեղ (ընդգծել): 

Ես տեղեկացված եմ հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների մասին՝ 

1) բժշկական միջամտության ընթացքում (կապված բժշկական միջամտության և 

անզգայացման հետ՝ ընդհուպ մահ). 

2) բժշկական միջամտությանը հաջորդող ժամանակահատվածում (կապված և 

չկապված բժշկական միջամտության հետ՝ ընդհուպ մահ): 

 

ԴԻՄՈՂ ____________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

  

Օրը, ամիսը, տարեթիվը___________________ 
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Ձև N 2 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Անչափահասի (օրենքով նախատեսված լրիվ գործունակություն ձեռք չբերած) 

հղիության արհեստական ընդհատման համար նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից 

տրվող 

Ես՝ անչափահաս պացիենտի օրինական ներկայացուցիչս (ծնող, այլ օրինական 

ներկայացուցիչ) (ընդգծել) 

____________________________________________________________________________ 

                                                                (անունը, ազգանունը) 

տալիս եմ իմ համաձայնությունը` կատարել 

_________________________________________________ -ի, ______________ տարեկան 
                                          (անչափահաս պացիենտի անունը, ազգանունը) 

հղիության արհեստական ընդհատում` վիրահատական/դեղորայքային մեթոդով 

(ընդգծել) ______________________________________________________________________ 

                                                                նշել ցուցումը 

Բժիշկ __________________________________________________-ը մանրամասնորեն 

բացատրել է ինձ տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղյակ է պահել ինձ 

սպասվող արդյունքի և հնարավոր բարդությունների մասին: Պատասխանել է իմ բոլոր 

հարցերին: 
 

Պացիենտի օրինական ներկայացուցիչ (ընդգծել) 

 

                                             Անունը, ազգանունը ______________________________ 

Ստորագրությունը ___________________________________  
 

Օրը, ամիսը, տարեթիվը___________________ 

  

Ձև N 2 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ 
 

ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ես՝ անչափահաս պացիենտի օրինական ներկայացուցիչս (ծնող, այլ օրինական 

ներկայացուցիչ) (ընդգծել) _____________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

տալիս եմ իմ համաձայնությունն անզգայացման ______________________ մեթոդին: 
 

Բժիշկ _______________________________________-ը մանրամասնորեն բացատրել է 

ինձ տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղյակ է պահել ինձ սպասվող 

արդյունքի և հնարավոր բարդությունների մասին: 
 

Պացիենտի օրինական ներկայացուցիչ (ընդգծել) 
 

                                          Անունը, ազգանունը ____________________________________ 

                                          Ստորագրությունը _____________________________________ 
 

                                                             Օրը, ամիսը, տարեթիվը _______________________ 
 

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ` անունը, ազգանունը _________________________________ 

                                          ստորագրությունը ______________________________________ 

Անեսթեզիոլոգ` անունը, ազգանունը __________________________________________ 

                                      ստորագրությունը _______________________________________   

Անզգայացման տեսակը _____________________________________________________ 

Հղիության արհեստական ընդհատման օրը, ամիսը, տարեթիվը __________________ 

 



89 
 

 

Ձև N 3 
 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Բժշկական կամ սոցիալական ցուցումներով հղիության արհեստական 

ընդհատման համար հղի կնոջ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից տրվող 

Ես՝ պացիենտ/պացիենտի օրինական ներկայացուցիչս (ծնող, այլ օրինական 

ներկայացուցիչ) (ընդգծել)_____________________________________________________ 
                                   (անունը, ազգանունը) 

տալիս եմ իմ համաձայնությունը բժշկական/սոցիալական ցուցումով (ընդգծել) 

կատարել հղիության արհեստական ընդհատում` վիրահատական/դեղորայքային 

մեթոդով  (ընդգծել)___________________________________________________________ 
                            նշել ցուցումը 

Բժիշկ _____________________________________________-ը մանրամասնորեն 

բացատրել է ինձ տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղյակ է պահել ինձ 

սպասվող արդյունքի և հնարավոր բարդությունների մասին: Պատասխանել է իմ բոլոր 

հարցերին: 

 

Պացիենտ/օրինական ներկայացուցիչ (ընդգծել) 

Անունը, ազգանունը ________________________________ 

Ստորագրությունը __________________________________  

Օրը, ամիսը, տարեթիվը _____________________________ 

  

Ձև N 3 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ 
 

ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ես՝ պացիենտ/ պացիենտի օրինական ներկայացուցիչս (ընդգծել) 

__________________________________________________________________________ 
                          (անունը, ազգանունը, հայրանունը/ազգակցական կապը (օրինական ներկայացուցչի դեպքում) 

 

տալիս եմ իմ համաձայնությունն անզգայացման ____________________ մեթոդին: 

Բժիշկ _______________________________________-ը մանրամասնորեն բացատրել 

է տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղյակ է պահել ինձ սպասվող արդյունքի 

և հնարավոր բարդությունների մասին: 
 

Պացիենտ/օրինական ներկայացուցիչ (ընդգծել) 

Անունը, ազգանունը ______________________________ 

Ստորագրությունը ________________________________ 

                                              Օրը, ամիսը, տարեթիվը _____________________________ 

  

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ` անունը, ազգանունը ________________________________ 

                                          ստորագրությունը ____________________________________ 

Անեսթեզիոլոգ` անունը, ազգանունը ________________________________________ 

                                          ստորագրությունը ____________________________________ 

Անզգայացման տեսակը ____________________________________________________ 

  

Հղիության արհեստական ընդհատման օրը, ամիսը, տարեթիվը ______________ 

  

Բժիշկ` 

                              անունը, ազգանունը ________________________________________ 

                              ստորագրությունը __________________________________________  

                                                  Օրը, ամիսը, տարեթիվը ___________________________ 
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Ձև N 4 

  

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿՈՂՄԻՑ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
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գործիքային հետազոտությամբ) 

Հղիության ընդհատման 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 109-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

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

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը՝ Արցախի Հանրապետության 

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

թվականի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,66 

հեկտար այլ հողատեսքերը փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտա-

գործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ արդյունա-

բերական օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 նոյեմբերի 2017թ.                                                          N 110-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

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

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը՝ Արցախի Հանրապետության 

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

կանի մարտի 4-ի N 180 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապետության 

Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի գյուղական համայնքի հողերի օգտագործ-

ման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչա-

կան սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող՝ 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 6,0142 հեկտար արոտը 

փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                             Քրեական գործ 1-263/08 

Քրեական գործ 1-263/08 

Նախագահող դատավոր` Գ.Արզումանյան 

Դատավորներ`                   Հ.Խաչատրյան 

                                             Հ.Աբրահամյան  

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                             18-ին հոկտեմբերի 2017թ. 

 

    ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)  

վճռաբեկության կարգով.          

                          

նախագահությամբ` դատավոր              Վ.Հովսեփյանի 

                                          դատավորներ`            Ա.Հայրապետյանի 

                                                                                  Ա.Աբրահամյանի 

                                                                                  Ի.Կարապետյանի 

                                                                                         

Գ.Գրիգորյանի  

 

                             քարտուղարությամբ՝               Գ.Բեկնազարյանի 

            մասնակցությամբ դատախազ՝                Լ.Բարսեղյանի                 

                                             պաշտպան՝                Ա.Իսրայելյանի 

                                      դատապարտյալ՝                

Մ.Առուստամյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի դատավճիռը նոր երևան եկած 

հանգամանքներով վերանայելու՝ դատապարտյալ Միխայիլ Վալերիի 

Առուստամյանի և նրա պաշտպան Արկադի Իսրայելյանի վճռաբեկ բողոքը,  

 

                                                               Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

2008թ. սեպտեմբերի 8-ին հարուցվել է թիվ 171020.08 քրեական գործը՝ ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով՝ 

Միխայիլ Առուստամյանի և Նվեր Առաքելյանի կողմից նախնական համաձայ-

նությամբ 2007թ. հունիս ամսին Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա գյուղի 

բնակիչ Կառլեն Քոչարյանին պատկանող 12 հատ 7 մետր երկարությամբ 

մետաղյա խողովակները գաղտնի հափշտակելու փաստի առթիվ: 



95 
 

Նախաքննության մարմնի 2008թ. նոյեմբերի 7-ի որոշմամբ Նվեր 

Առաքելյանի նկատմամբ քրեական գործի մասն առանձնացվել է և 

առանձնացված քրեական գործին շնորհվել 171027.08 համարը: 

ԼՂՀ առաջին ատյանի դատարանը՝ արագացված կարգով դատաքն-

նություն անցկացնելով, 2008 թվականի դեկտեմբերի 5-ին դատավճիռ է 

կայացրել Միխայիլ Վալերիի Առուստամյանին ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով մեղավոր ճանաչելու մասին և 

դատապարտել է նրան ազատազրկման՝ 2 տարի ժամկետով: 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան) 2008 

թվականի դեկտեմբերի 30-ի դատավճռով Միխայիլ Առուստամյանի 

նկատմամբ կիրառվել է  նույն օրենսգրքի 70-րդ հոդվածը և վճռվել է 2 տարի 

ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանական 

չկիրառել՝ սահմանելով 3 տարի ժամկետով փորձաշրջան: 

Դատապարտյալ Միխայիլ Առուստամյանը և նրա պաշտպան Արկադի 

Իսրայելյանը 2017թ. սեպտեմբերի 21-ին Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. 

դեկտեմբերի 30-ի դատավճիռը վերանայելու մասին նոր երևան եկած 

հանգամանքներով վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել Գերագույն դատարան: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

Գերագույն դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 4-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ և նոր երևան եկած հանգամանքներով հարուցվել 

Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի դատավճռի վերանայման 

վարույթ: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Բողոքաբերները նշել են, որ նախաքննության մարմնի 2008թ. նոյեմբերի 

7-ի որոշմամբ քրեական գործից Նվեր Առաքելյանի մասով վարույթը 

առանձնացվել է: Միխայիլ Առուստամյանի նկատմամբ քրեական գործը 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան և նա 

դատապարտվել է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 

կետով՝ Նվեր Առաքելյանի հետ նախնական համաձայնությամբ գողություն 

կատարելու համար: 

2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ԼՂՀ ոստիկանության քրեակատարո-

ղական վարչության քրեակատարողական տեսչության միջնորդության հիման 

վրա ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը 2010 թվականի 

սեպտեմբերի 8-ի որոշմամբ Միխայիլ Առուստամյանի նկատմամբ 

հայտարարել է հետախուզում և միաժամանակ որոշել է նրան հայտնաբերելու 

դեպքում կալանքի տակ վերցնել՝ նրա ներկայությունն ապահովելու և 

ներկայացված միջնորդությունը քննարկելու համար:  

2017 թվականի օգոստոսի 18-ին ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանը քննարկել է ոստիկանության քրեակատարողական 

վարչության քրեակատարողական տեսչության միջնորդությունը, այն 

բավարարել և 2 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը 

պայմանական չկիրառելը վերացրել:  

Բողոքաբերները նշել են, որ 2010թ. մարտի 6-ին առանձնացված 171027.08 

քրեական գործը՝ Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ, նախաքննության մարմնի 

որոշմամբ կարճվել է և Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցվել է՝ արարքը ապացուցված չլինելու հիմքով՝ այն 
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պատճառաբանությամբ, որ նախաքննությամբ չի հաստատվել Ն. Առաքելյանի 

և Մ.Առուստամյանի նախնական համաձայնությամբ գողություն կատարելու 

փաստը: Նշված որոշումը չի բողոքարկվել և չի վերացվել: 

 Բողոքաբերները գտնում են, որ Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ 

քրեական գործի կարճումը հանդիսանում է նոր երևան եկած հանգամանք, 

որով հաստատվում է տվյալ հանցագործությունը՝ գողությունը, առանց 

նախնական համաձայնության մի խումբ անձանց կողմից կատարված լինելը:   

 Խնդրել են բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի և 

Առաջին ատյանի դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 5-ի դատավճիռները և 

դատապարտյալ Միխայիլ Առուստամյանի արարքը վերաորակել այն 

կատարելու պահին գործող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 1-ին կետից ներկայումս գործող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասով /գողություն՝ զգալի չափերով/՝ առանց նախնական համա-

ձայնությամբ մի խումբ անձանց կողմից կատարած որակող հատկանիշի: 

 

3. Բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը.  

1. 2008թ. օգոստոսի 15-ին Կառլեն Սանթուրի Քոչարյանը դիմում է 

ներկայացրել ԼՂՀ ԿԱ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժին, 

հայտնելով հետևյալը. «Միխայիլ Վալերիի Առուստամյանը, որը գողացել է ինձ 

պատկանող թվով 12 հատ խողովակները, հատուցել է ինձ պատճառված 

նյութական վնասը՝ 84000 դրամ, և ես իրենից ոչ մի բողոք պահանջ չունեմ: 

Խնդրում եմ նրան քրեական պատասխանատվության չենթարկել» /գ.թ.12/: 

2. 171020.08 քրեական գործը հարուցվել է 2008թ. սեպտեմբերի 8-ին 

Միխայիլ Առուստամյանի և Նվեր Առաքելյանի կողմից նախնական 

համաձայնությամբ 2007թ. հունիս ամսին Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա 

գյուղի բնակիչ Կառլեն Քոչարյանին պատկանող 12 հատ 40-50 մմ 

տրամաչափի 7 մետր երկարությամբ մետաղյա խողովակները գաղտնի 

հափշտակելու փաստի առթիվ /գ.թ.1/: 

3. 2008թ. նոյեմբերի 11-ին կազմված մեղադրական եզրակացության 

համաձայն՝ Միխայիլ Առուստամյանը մեղադրվել է այն բանում, որ նա 2007թ. 

հունիս ամսվա սկզբներին ... գողություն կատարելու նպատակով նախնական 

համաձայնության գալով Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա գյուղի բնակիչ 

Նվեր Առաքելյանի հետ, շահադիտական դրդումներից ելնելով, գաղտնի 

հափշտակել է նույն գյուղի բնակիչ Կառլեն Քոչարյանին պատկանող, նրա 

տան կից բանջարանոցի ցանկապատի տակ, դրսի մասով շարված 12 հատ 40-

50 մմ տրամաչափի, յուրաքանչյուրը 7մ երկարության մետաղյա խողովակներ, 

պատճառելով Կ. Քոչարյանին 42.000 ՀՀ դրամի նյութական վնաս, այսինքն 

կատարել է հանցագործություն՝ նախատեսված ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով /գ.թ.100-103/: 

4. ԼՂՀ առաջին ատյանի դատարանը՝ արագացված կարգով դատաքննու-

թյուն անցկացնելով, 2008 թվականի դեկտեմբերի 5-ի դատավճռով Միխայիլ 

Առուստամյանին մեղավոր է ճանաչել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված արարքը կատարելու մեջ և 

դատապարտել ազատազրկման՝ 2 տարի ժամկետով /գ.թ.131/: 
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5. Վերաքննիչ դատարանի 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դատավճռով 

Միխայիլ Առուստամյանի նկատմամբ կիրառվել է  ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

70-րդ հոդվածը և վճռվել է 2 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել՝ սահմանելով 3 տարի 

ժամկետով փորձաշրջան /գ.թ.163-165/:  

6. ԸԻԴ 0024/13/10 նյութերից հետևում է, որ 2010թ. սեպտեմբերի 8-ին ԼՂՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը (այսուհետ` 

Առաջին ատյանի դատարան)  քննարկել է ԼՂՀ ոստիկանության ՔԿՎ ՔԿՏ 

պետի միջնորդությունը և դատապարտյալ Միխայիլ Առուստամյանի նկատ-

մամբ կայացրել է որոշում նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու 

մասին: Միջնորդության քննարկումը մնացած մասով կասեցվել է՝ մինչև 

դատապարտյալին հայտնաբերելը: Միջնորդության մնացած մասը քննարկվել 

է 2017թ. հուլիսի 15-ին դատապարտյալ Մ.Առուստամյանին հայտնաբերելուց 

հետո: Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. օգոստոսի 18-ի որոշմամբ 

միջնորդությունը բավարարել է և Վերաքննիչ դատարանի 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի դատավճռով 2 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացրել է, պատժի 

կրման սկիզբը հաշվելով փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից  /ն.թ. 39, 

80-81/:  

7. Նույն նյութերում առկա Առաջին ատյանի դատարանի  2017թ. հուլիսի 

17-ի՝ ԸԻԴ 0035/06/17 նյութերով կայացված որոշումից հետևում է, որ Միխայիլ 

Առուստամյանը 151027.10 քրեական գործով ներգրավված է որպես մեղադրյալ, 

2017թ. հուլիսի 15-ին ձերբակալվել է և նշված որոշմամբ 2014թ. դեկտեմբերի 

20-ին ընտրված խափանման միջոցը՝ երկու ամիս ժամկետով կալանավո-

րումը, վերահաստատվել է /ն.թ.70-72/: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը. 

Սույն քրեական գործով Գերագույն դատարանի առջև բարձրացված 

իրավական հարցը հետևյալն է. արդյոք նախաքննության մարմնի 2010թ. 

մարտի 6-ի՝ 171027.08 քրեական գործով Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ 

քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և գործի վարույթը կարճելու մասին 

որոշմամբ հաստատված փաստերը հանդիսանում են նոր երևան եկած 

հանգամանքներ՝ Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի և Առաջին 

ատյանի դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 5-ի դատավճիռները վերանայելու և 

Միխայիլ Առուստամյանի արարքը՝ գողությունը, առանց որակող հատկանիշի՝ 

մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության որակելու համար:  

 Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 68-րդ հոդվածը 

սահմանում է, որ ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի համար: Նշված 

դրույթը չի խոչընդոտում գործի վերանայումը՝ օրենքին համապատասխան, 

եթե առկա են նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներ, կամ գործի 

քննության ժամանակ տեղ են գտել հիմնարար թերություններ, որոնք կարող 

էին ազդել գործի արդյունքի վրա: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ նույն անձի վերաբերյալ, նույն դեպքի առիթով դատարանի` 

օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ որոշման առկայությունը 

բացառում է քրեական գործը նորոգելը մեղադրանքն ավելի ծանրով 

փոխարինելու կամ ավելի խիստ պատիժ նշանակելու կամ մեկ այլ հիմքով, 
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որն առաջ կբերի անձի վիճակի վատթարացում: Նշված հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ քրեական հետապնդման մարմնի` գործի վարույթը կարճելու, 

քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում 

չիրականացնելու մասին որոշման առկայությունը բացառում է քրեական 

գործը նորոգելը, եթե այն կարող է հանգեցնել անձի վիճակի վատթարացման, 

բացառությամբ նույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման 

ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

4-րդ կետի համաձայն՝ նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով 

դատական ակտերը վերանայվում են, եթե` ի հայտ են եկել դատական ակտ 

կայացնելիս դատարանին անհայտ մնացած այլ հանգամանքներ, որոնք 

ինքնին կամ մինչև այդ պարզված հանգամանքների հետ ապացուցում են 

դատապարտյալի անմեղությունը կամ նրա կատարած հանցանքի նվազ ծանր 

կամ ավելի ծանր լինելը, քան այն, որի համար նա դատապարտվել է, ինչպես 

նաև ապացուցում են արդարացվածի կամ այն անձի մեղավորությունը, որի 

նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, կամ գործով վարույթը 

կարճվել է: Նշված հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ այն դատական ակտի 

վերանայումը, որով մեղադրական դատավճիռ է կայացված այնպիսի 

հանգամանքներ ի հայտ գալու հետևանքով, որոնք ցույց են տալիս 

դատապարտյալի անմեղությունը կամ նրա կողմից ավելի թեթև հանցանք 

կատարելը, քան այն, որի համար նա դատապարտվել է, ժամկետներով 

սահմանափակված չէ: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 462-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով հարուցված 

վարույթով դատարանը գործի քննության արդյունքում կայացնում է 

դատական ակտ` նույն օրենսգրքով նախատեսված ընդհանուր կարգով: 

Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ նոր 

երևան եկած հանգամանքների հետևանքով դատական ակտերը կարող են 

վերանայվել, ի թիվս այլնի, այն դեպքերում, երբ ի հայտ են եկել դատական 

ակտ կայացնելիս դատարանին անհայտ մնացած այնպիսի հանգամանքներ, 

որոնք ինքնին կամ մինչև այդ պարզված հանգամանքների հետ ապացուցում 

են դատապարտյալի անմեղությունը կամ նրա կատարած հանցանքի նվազ 

ծանր կամ ավելի ծանր լինելը, քան այն, որի համար նա դատապարտվել է: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նոր երևան եկած 

հանգամանքների սպառիչ ցանկը օրենսդրությամբ սահմանված չէ, ուստի 

նման հանգամանքների վերաբերյալ բողոքը քննելիս և որոշում կայացնելիս 

պետք է պարզել ինչպես ներկայացված և քրեական գործով դատական ակտ 

կայացնելու ժամանակ առկա իրավաբանական փաստերի անհայտ լինելը, 

այնպես էլ դրանց էական լինելը՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը 

վերանայելու համար: 

Սույն քրեական գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի և այն պատժի մասով փոփոխելու մասին Վերաքննիչ 

դատարանի 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դատավճիռներով Միխայիլ 

Առուստամյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված արարքը կատարելու մեջ այն 
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բանի համար, որ նա 2007թ. հունիս ամսվա սկզբներին գողություն կատարելու 

նպատակով նախնական համաձայնության գալով Մարտունու շրջանի 

Կարմիր Շուկա գյուղի բնակիչ Նվեր Առաքելյանի հետ, շահադիտական 

դրդումներից ելնելով, գաղտնի հափշտակել է նույն գյուղի բնակիչ Կառլեն 

Քոչարյանին պատկանող 42.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ 12 հատ մետաղյա 

խողովակներ:  

Արարքը կատարելու և դատավճիռները կայացնելու պահին գործող ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի դիսպոզիցիան 

հետևյալն էր.  

1. Գողությունը՝ ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակությունը, զգալի 

չափերով ... 

2. Գողությունը, որը կատարվել է՝ 1) մի խումբ անձանց կողմից նախնա-

կան համաձայնությամբ ... 

Նախաքննության մարմնի 2010թ. մարտի 6-ի որոշմամբ Նվեր Առաքել-

յանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել և քրեական գործով 

վարույթը կարճվել  է արդարացման հիմքով: Նշված որոշումը չի բողոքարկվել 

և չի վերացվել: 

Վերոնշյալ փաստերը վերլուծության ենթարկելով, Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու և քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին 

որոշմամբ հաստատված փաստերը սույն քրեական գործով հանդիսանում են 

նոր երևան եկած հանգամանքներ՝ օրինական ուժի մեջ մտած Վերաքննիչ 

դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի դատավճիռը վերանայելու համար: 

Նման եզրահանգման հիմք է հանդիսանում այն, որ նախաքննության մարմնի 

որոշմամբ Նվեր Առաքելյանի նկատմամբ քրեական գործի վարույթը կարճվել 

է արդարացման հիմքով, հետևաբար Միխայիլ Առուստամյանը մեղսագրվող 

գողությունը կատարել է առանց Նվեր Առաքելյանի հետ նախնական 

համաձայնության, այսինքն նրա արարքում բացակայում է մի խումբ անձանց 

կողմից նախնական համաձայնությամբ գողություն կատարելու որակող 

հատկանիշը: Ընդ որում, նշված հանգամանքը գոյություն է ունեցել մինչև 

դատավճռի կայացումը, սակայն դատական ակտը կայացնելիս դատարանին 

այն անհայտ էր մնացել, և նշված նոր երևան եկած հանգամանքը՝ մինչ այդ 

պարզված հանգամանքների հետ, ապացուցում են դատապարտյալի 

կատարած հանցանքի նվազ ծանր լինելը, քան այն, որի համար նա 

դատապարտվել է: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քրեական 

գործով բերված վճռաբեկ բողոքում ներկայացրած նոր երևան եկած 

հանգամանքները հիմք են հանդիսանում Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. 

դեկտեմբերի 30-ի և Առաջին ատյանի դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 5-ի 

դատավճիռները վերանայելու և բեկանելու համար: 

Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ քրեական 

գործում առկա իրավաբանական փաստերը հնարավորություն են տալիս 

Միխայիլ Առուստամյանին մեղսագրվող արարքներին տալ համապատաս-

խան իրավական գնահատական և սույն քրեական գործով կայացնել դատա-

կան ակտ՝ առանց նոր դատաքննություն կատարելու՝  ելնելով հետևյալից. 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 392-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

դատավճիռը, որը կայացվել է նույն օրենսգրքի 391-րդ /արագացված կարգով 
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դատական քննություն անցկացնելու և դատավճիռ կայացնելու կարգը/ 

հոդվածին համապատասխան, կարող է բողոքարկվել նույն օրենսգրքով 

նախատեսված կարգով, բացառությամբ նույն օրենսգրքի 413-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի:  

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 413-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

համաձայն՝ բողոքարկված դատական ակտը բեկանվում կամ փոփոխվում է, 

եթե թույլ է տրվել դատական սխալ, այն է` 

1) գործի փաստական հանգամանքների մասին դատական ակտում 

շարադրված դատարանի հետևությունները չեն համապատասխանում 

վերաքննիչ դատարանում հետազոտված ապացույցներին. 

2) ճիշտ չի կիրառվել քրեական օրենքը կամ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը. 

3) առկա է քրեադատավարական օրենքի էական խախտում. 

4) դատավճռով նշանակված պատիժը չի համապատասխանում 

կատարված հանցանքի ծանրությանը և ամբաստանյալի անձին: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  համաձայն՝ բողոքարկված դատական ակտը 

բեկանվում կամ փոփոխվում է, եթե հաստատվել է նոր կամ նոր երևան եկած 

հանգամանքը, որն ազդել է դատական ակտի օրինականության կամ 

հիմնավորվածության վրա: 

Նշված օրենսդրական կարգավորումներից հետևում է, որ արագացված 

կարգով դատական քննության արդյունքում կայացված դատական ակտը չի 

կարող բողոքարկվել միայն ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 413-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում նշել, որ քննվող վճռաբեկ 

բողոքն ըստ էության բերվել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 

413-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքով, ինչը հնարավորություն է 

տալիս բեկանել և փոփոխել բողոքարկված դատական ակտը: 

2013թ. հուլիսի 1-ից ԼՂՀ-ում գործողության մեջ դրված նոր քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի բովանդակությունը հետևյալն 

է. 1. Գողությունը՝ ուրիշի գույքի զգալի չափերով գաղտնի հափշտակությունը` 

պատժվում է ...:  2. Գողությունը, որը կատարվել է՝ 1) մի խումբ անձանց 

կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2) խոշոր չափերով, 3) պահեստարան 

կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով` պատժվում է ...: 

Սույն որոշման պատճառաբանություններից հետևում է, որ Միխայիլ 

Առուստամյանին մեղսագրված արարքը /գողությունը/ նա կատարել է առանց 

այլ անձի հետ նախնական համաձայնության և այդ արարքը ենթակա էր 

որակման դատավճիռները կայացնելու պահին գործող ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով, որը համապատասխանում է 

ներկայումս գործող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին մասին: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի ... 183-րդ հոդվածի 1-ին մասով  

նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը հարուցվում են 

ոչ այլ կերպ, քան տուժողի բողոքի հիման վրա, և կասկածյալի կամ 

մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի հետ նրա հաշտվելու դեպքում ենթակա են 

կարճման: Մինչև 2009թ. հունվարի 1-ը ԼՂՀ-ում գործող քրեական դատավա-

րության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածը նույն կարգավորումն էր նախատեսում 
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նշված ժամանակահատվածում գործող ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքների վերաբերյալ: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-

րդ կետի համաձայն՝ քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական 

հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի 

վարույթը ենթակա է կարճման, եթե սույն օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերում բացակայում է դիմողի բողոքը: Նույն հոդվածի 6-րդ մասի 

համաձայն՝ դատարանը, հայտնաբերելով քրեական հետապնդումը բացառող 

հանգամանքներ, լուծում է ամբաստանյալի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու հարցը: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

5-րդ կետի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի 

վերանայման արդյունքում Գերագույն դատարանն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն բեկանում է դատական ակտը և կարճում է գործի վարույթն 

ամբողջովին կամ դրա մի մասը ... :  

2008թ. օգոստոսի 15-ին Կառլեն Սանթուրի Քոչարյանը դիմում էր 

ներկայացրել ԼՂՀ ԿԱ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժին, 

հայտնելով, որ Միխայիլ Վալերիի Առուստամյանը հատուցել է իրեն 

պատճառված նյութական վնասը, ոչ մի բողոք պահանջ չունի և խնդրել է նրան 

քրեական պատասխանատվության չենթարկել: 

Մեղադրողը սույն վճռաբեկ բողոքի դատաքննության ընթացքում հանդես 

է եկել հայտարարությամբ՝ դատապարտյալ Միխայիլ Առուստամյանի 

արարքները ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին մասով որակման 

ենթակա լինելու և նրա նկատմամբ բողոքի բացակայության հիմքով քրեական 

հետապնդումից հրաժարվելու մասին:   

Դատապարտյալը և նրա պաշտպանը միջնորդել են քրեական գործով 

վարույթը կարճել նույն հիմքով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ մեջբերված փաստական 

հանգամանքների և իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ սույն 

քրեական գործով Միխայիլ Առուստամյանին մեղսագրված արարքը 

համապատասխանում է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին 

մասին և այդպիսի գործերը համարվում են մասնավոր հետապնդման գործեր: 

Նման հանցագործության փաստով քրեական գործ չի կարող հարուցվել և 

քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական 

գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե նույն օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերում բացակայում է դիմողի բողոքը: Սույն քրեական գործով տուժող 

Կառլեն Քոչարյանը, դեռ մինչև քրեական գործ հարուցելը, գրավոր դիմում էր 

ներկայացրել, խնդրելով Միխայիլ Առուստամյանին քրեական 

պատասխանատվության չենթարկել: Այսինքն, սույն քրեական գործով 

բացակայում է դիմողի բողոքը, ինչը հիմք է հանդիսանում Միխայիլ 

Առուստամյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և 

քրեական գործի վարույթը կարճելու համար՝ դիմողի բողոքի բացակայության 

պատճառաբանությամբ: 

 Վերոգրյալի հիման վրա Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

սույն քրեական գործով Միխայիլ Առուստամյանի նկատմամբ ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական հետապնդումը պետք է 
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դադարեցնել, քրեական գործի վարույթը կարճել՝ ազատելով նրան սույն 

քրեական գործով նշանակված պատժի կրումից:  

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության 68-րդ հոդվածով, ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 6-րդ մասով, 194-րդ, 392-

րդ, 413-րդ, 436-րդ, 438-440-րդ, 454-րդ, 456-րդ և 462-րդ հոդվածներով` 

Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Միխայիլ Առուստամյանի վերաբերյալ 

ԼՂՀ առաջին ատյանի դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 5-ի դատավճիռը և այն 

փոփոխելու մասին ԼՂՀ Վերաքննիչ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի 

դատավճիռը վերանայել և բեկանել:  

2. Միխայիլ Առուստամյանի արարքը վերաորակել և համապատասխա-

նեցնել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 1-ին մասին ու նրա նկատ-

մամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել և քրեական գործի վարույթը 

կարճել՝ դիմողի՝ տուժող Կ.Քոչարյանի բողոքի բացակայության պատճառա-

բանությամբ:         

3. Միխայիլ Առուստամյանին ազատել սույն քրեական գործով նշանակ-

ված պատժի կրումից: 

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

լիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

             

 

 

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

            ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություն Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում            Վարչական գործ ԸԻԴ N 0237/05/14 

Վարչական գործ ԸԻԴ N 0237/05/14 

Նախագահող դատավոր` Հ.Գրիգորյան 

Դատավորներ`                    Հ.Խաչատրյան 

                                                   Կ.Սաղյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                   13 հոկտեմբերի 2017թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերա-

գույն դատարան)` վճռաբեկության  կարգով.  

 

նախագահությամբ` դատավոր        Ն.Նարիմանյանի 

մասնակցությամբ՝ դատավորներ    Գ.Արզումանյանի 

                                                                         Վ.Հովսեփյանի 

                                                                         Ա.Աբրահամյանի 

                                                                         Ի.Կարապետյանի 

 

 դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի  Մարգարիտա 

Մանվելի Աբրահամյանի ընդդեմ Հադրութի քաղաքային համայնքի և Սամվել 

Վագիֆի Առաքելյանի՝ որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին վարչական 

գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հուլիսի 25-ի որոշման դեմ 

հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը,  
  

ՊԱՐԶԵՑ 
 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Մարգարիտա Աբրահամյանի ներկայացուցիչ Ա.Թարխանյանը, հայց 

հարուցելով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի /վարչական/ 

դատարան /այսուհետ նաև` Վարչական դատարան/ ընդդեմ Հադրութի 

քաղաքային համայնքի և Սամվել Առաքելյանի՝ խնդրել է անվավեր ճանաչել 

«Համայնքի հողերը վարձակալության տրամադրելու մասին» Հադրութի 

քաղաքային ավագանու 2013թ. հուլիսի 26-ի թիվ 37/12 և «Հողամաս 

հատկացնելու մասին» Հադրութի քաղաքապետի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի թիվ 

38 որոշումները: Միաժամանակ միջնորդել է վերականգնել հայց ներկայա-

ցնելու բաց թողնված ժամկետը:  
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 Վարչական դատարանի 2014 թվականի մայիսի 6-ի որոշմամբ 

դատավարական ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդությունը 

բավարարվել, հայցադիմումն ընդունվել և հարուցվել է վարչական գործ: 

 Վարչական դատարանի 2014թ. նոյեմբերի 5-ի որոշմամբ գործով 

նշանակվել է դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննություն, ինչի 

կապակցությամբ գործի վարույթը կասեցվել է: Կասեցման հիմքը վերանալուց 

հետո Վարչական դատարանի 2015թ. ապրիլի 16-ի որոշմամբ գործի վարույթը 

վերսկսվել է:  

 Վարչական դատարանի 2015թ. հուլիսի 7-ի վճռով հայցը մերժվել է: 

 ԱՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ նաև` Վերաքննիչ  դատարան/ 

2015թ. սեպտեմբերի 22-ի որոշմամբ Մարգարիտա Աբրահամյանի 

ներկայացուցիչ Ա.Աբրահամյանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել, Վարչական 

դատարանի 2015թ. հուլիսի 7-ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:  

 Գերագույն դատարանի 2015թ. նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ վերոնշյալ 

որոշման դեմ բերված Մարգարիտա Աբրահամյանի ներկայացուցիչ 

Ա.Աբրահամյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն՝ Վերաքննիչ 

դատարանի 2015թ. սեպտեմբերի 22-ի որոշումը բեկանվել, և գործն ուղարկվել 

է Վարչական դատարան՝  նոր քննության:  

 Վարչական դատարանի  2016թ. փետրվարի 8-ի որոշմամբ  գործով 

նշանակվել է լրացուցիչ դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննություն, 

ինչի կապակցությամբ գործի վարույթը կասեցվել է: Կասեցման հիմքը 

վերանալուց հետո Վարչական դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 7-ի որոշմամբ 

գործի վարույթը վերսկսվել է:  

 Վարչական դատարանի 2017թ. մարտի 31-ի վճռով հայցը մերժվել է: 

 Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հուլիսի 25-ի որոշմամբ վերոնշյալ 

վճռի դեմ Մարգարիտա Աբրահամյանի ներկայացուցիչ Վ. Հայրապետյանի 

բերած վերաքննիչ բողոքը մերժվել, Վարչական դատարանի 2017թ. մարտի 31-

ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

 Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հուլիսի 25-ի որոշման դեմ 2017թ. 

օգոստոսի 25-ին վճռաբեկ բողոք է  բերել Մարգարիտա Աբրահամյանի  

ներկայացուցիչ  Վ.Հայրապետյանը՝ խնդրելով բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2017թ. հուլիսի 25-ի որոշումը և հայցը բավարարել: 

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 իրավահարաբերության պահին 

գործող  ԼՂՀ Սահմանադրության 44-րդ և 45-րդ, ԼՂՀ վարչական 

դատավարության օրենսգրքի 22-25-րդ հոդվածները, «Գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածը, 

սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ, 5-րդ 

հոդվածները, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, կիրառել  է ԼՂՀ  հողային օրենսգրքի 

60-րդ և ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 15-րդ և 305-րդ հոդվածները, որոնք 

չպիտի կիրառեր,  չի կիրառել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին կետը:   
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  Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով.  

 Ըստ ստորադաս դատարանների՝  վիճարկվող  որոշումներով 

Մարգարիտա Աբրահամյանի իրավունքները չեն խախտվել, քանի որ նրա 

տան հիմնական մուտքը գտնվում է Հադրութ   քաղաքի Ա.Կասպարով փողոցի 

վրա, որտեղից առկա են դեպի տուն տանող երկփեղկ մետաղյա դարպասներ, 

մինչդեռ դա սույն վեճի լուծման համար չունի որևէ նշանակություն:  

 Ստորադաս դատարանները նաև եզրահանգել են, որ վեճի առարկա 

հողամասը ճանապարհ չի հանդիսանում, մինչդեռ գործում առկա 

տեղեկանքներից հետևում է, որ Մ.Աբրահամյանի կողմից Հադրութ քաղաքի 

Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 8 բնակելի տունը ձեռք բերելու ժամանակ այդ տան 

մուտքը եղել է Գ.Նժդեհ փողոցի կողմից, իսկ Ա.Կասպարով փողոցից նոր 

մուտք բացվել ու դարպասները տեղադրվել են 2005 թվականին՝ ինքնակամ: 

Ստորադաս դատարանները անտեսել են նաև փորձագետի եզրակացությունն 

այն մասին, որ դեղատուն կառուցելու դեպքում Մարգարիտա Աբրահամյանը 

կզրկվի հաշվառման հասցեում իր բնակելի տունը և հողամասը մուտք 

գործելու օրինական ճանապարհից, քանի որ տան հասցեն Գ.Նժդեհ փողոցի 

վրա է: 

Վերոգրյալի հիման վրա` բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել Վերաքն-

նիչ դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը և  հայցը բավարարել:  

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

1. Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակելի 

տան և 0,127 հա մակերեսով տնամերձ հողամասի նկատմամբ առուվաճառքի 

պայմանագրի հիման վրա 09.07.2004թ. անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունք-

ների պետական գրանցման միասնական 4/4 մատյանի 013358 համարի տակ 

գրանցվել է Մարգարիտա Մանվելի Աբրահամյանի սեփականության 

իրավունքը: 

2. Մարգարիտա Աբրահամյանը 2005 թվականին իր բնակելի տան համար 

բացել է նոր մուտք Ա.Կասպարով փողոցի կողմից՝ տեղադրելով դեպի տուն 

տանող երկփեղկ մետաղյա դարպասներ, որոնք էլ այդ ժամանակից ի վեր 

մշտապես ու անխոչընդոտ օգտագործում է, այդ թվում՝ մարդատար և 

բեռնատար մեքենաների ելումուտի համար:  

3. «Համայնքի հողերը վարձակալության տրամադրելու մասին» Հադրութի 

քաղաքային համայնքի ավագանու 2013թ. հուլիսի 26-ի  թիվ 37/12 որոշման 12-

րդ կետով որոշվել է Հադրութի համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

բնակավայրերի հողերի Գ.Նժդեհ փողոցից 0.0087 հա այլ հողերը «փոխել 

հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերի՝ 

հետագայում վարձակալության տրամադրելու նպատակով»:  

4. Հադրութի քաղաքապետի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշմամբ 

Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցից 0.0087 հա մակերեսով հողատարածքը 

դեղատուն կառուցելու նպատակով հատկացվել է Սամվել Վագիֆի 

Առաքելյանին, ով հաղթող էր ճանաչվել նախապես կայացած մրցույթում: 

5. Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 7ա հողատարածքի նկատմամբ 

2013թ. հոկտեմբերի 25-ին գրանցվել է Սամվել Վագիֆի Առաքելյանի 

կառուցապատման իրավունքը: 
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6. Հադրութի քաղաքային համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակա-

վոր սխեմայում, հողաշինարարական հատակագծում և կադաստրային քար-

տեզում Սամվել Առաքելյանին հատկացված Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողո-

ցում գտնվող 0.0087 հա մակերեսով հողամասը նշված չէ որպես ճանապարհ: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը

   

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 118.8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի 

առկայությամբ, այն է` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն  

դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի 

միատեսակ կիրառության համար, և գտնում է, որ տվյալ դեպքում Գերագույն 

դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները` վարչական ակտը 

դատական կարգով անվավեր  ճանաչելու հիմքերի վերաբերյալ, կարևոր 

նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և 

կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար: 

 Վերոգրյալով պայմանավորված` Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ 
է համարում նախևառաջ անդրադառնալ վարչական դատարան դիմելու իրա-
վունքի հարցին: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ այդ 

օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական 

դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց 

վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ` 

1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային 

պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված 

իրավունքները և ազատությունները, այդ թվում, եթե` 

ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների 

իրականացման համար, 

բ. չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ` այդ իրավունքների իրակա-

նացման համար, սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրի, օրենքի 

կամ այլ իրավական ակտերի ուժով. 

2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն. 

3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական 

պատասխանատվության: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 79-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 

4-րդ կետի համաձայն` դատարանը մերժում է հայցադիմումի ընդունումը, եթե 

հայցադիմում է ներկայացրել դրա իրավունքն ակնհայտորեն  չունեցող անձը:  

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անվավեր է առ ոչինչ 

չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է` 1) 

օրենքի խախտմամբ, այդ թվում` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ 

մեկնաբանման հետևանքով, 2) կեղծ փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների 
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հիման վրա, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստ 

էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում: 

Վերոնշյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ վարչական դատարան 

դիմելու իրավունքը կարող է իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման  մարմինների կամ դրանց 

պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ 

անգործությամբ խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել 

նրա՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային 

պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված 

իրավունքները, այդ թվում, եթե խոչընդոտներ են հարուցվել կամ չեն 

ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ այդ իրավունքների իրականացման 

համար: Ուստի հայցադիմումում հայցվորն անպայման պետք է մատնանշի իր 

այն իրավունքները, որոնք խախտվել են: Եվ եթե հայցադիմումի 

ընդունելիության փուլում ակնհայտ, այսինքն՝ չափազանց պարզ, միանշանակ 

ու հստակ է, որ հայցվորը տվյալ գործով չունի այդ իրավունքը, ապա 

դատարանի պարտականությունն է մերժել հայցադիմումի ընդունումը, իսկ 

եթե դատարանը  գործի ամբողջական և մանրակրկիտ  ուսումնասիրութան, 

մասնավորապես՝ նյութական իրավունքի խախտման առկայության հարցի 

գնահատման արդյունքում միայն  կարող է պարզել այդ հանգամանքը, ապա 

հայցադիմումն ընդունվում է վարույթ և հայց հարուցելու իրավունքի 

առկայության կամ բացակայության հարցի հետագա պարզումն 

իրականացվում է դատաքննության ընթացքում: 

Այսպիսով, Արցախի Հանրապետության վարչադատավարական 

օրենսդրությունը նախևառաջ հիմնված է այն տրամաբանության վրա, որ 

դատարան դիմելու իրավունքից օգտվելը չի կարող լինել ինքնանպատակ, այլ 

այն պետք է ուղղված լինի անձի խախտված իրավունքների վերականգնման 

ապահովմանը: Դատարան դիմելու իրավունքը չի կարող օգտագործվել նաև 

իրավունքը չարաշահելու նպատակով: Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանն այս առնչությամբ ընդգծել է, որ անձը կարող է դիմել դատական 

պաշտպանության, եթե ունի իրական /ռեալ/ իրավունքներ, որոնք խախտվել 

են կամ կարող են խախտվել: Վեճը նաև իր բնույթով պետք է լինի լուրջ: Վեճը 

չի կարող կապված լինել անձի քաղաքացիական իրավունքների և 

պարտականությունների հետ աննշան կամ հեռակա կերպով, այլ հենց այդ 

իրավունքները և պարտականությունները պետք է կազմեն հայցի առարկան, և 

վեճի հնարավոր լուծումը պետք է վճռական և ուղղակի նշանակություն ու 

ազդեցություն ունենա պաշտպանվող իրավունքների և ազատությունների 

վրա  (տե՛ս Լը Քոմպտեն և մյուսներն ընդդեմ Բելգիայի թիվ 6878/75 դիմումով 
ՄԻԵԴ 23.06.1981 թվականի որոշումը, պարբ. 47, Բենթհեմն ընդդեմ 
Նիդերլանդների, թիվ 8848/80 դիմումով ՄԻԵԴ 23.10.1985 թվականի որոշում, 
պարբ. 32): 

Խախտված իրավունքը հայցվորին պատկանելու հանգամանքի 

առկայությունը, սակայն, վարչական ակտը  դատական կարգով անվավեր 

ճանաչելու մասին  հայցը բավարարելու միակ հիմքը չէ. վարչական ակտը 

դատական կարգով անվավեր  ճանաչելու համար պարտադիր է նաև, որ այն 

ընդունված լինի օրենքի խախտմամբ կամ կեղծ փաստաթղթերի կամ 

տեղեկությունների հիման վրա, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերից 
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ակնհայտ լինի, որ ըստ էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում: Ընդ որում, չի 

կարող անվավեր ճանաչվել այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որը չի 

կարող խախտել որևէ անձի, Արցախի Հանրապետության կամ որևէ համայնքի 

իրավունք: 

Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշման կիրառումը սույն 
գործի փաստերի նկատմամբ 

Գերագույն դատարանն  արձանագրում է, որ սույն վարչական գործը 

հարուցվել է Մարգարիտա Աբրահամյանի  վիճարկման հայցի հիման վրա, 

որով վերջինս պահանջել է անվավեր ճանաչել «Համայնքի հողերը 

վարձակալության տրամադրելու մասին» Հադրութի քաղաքային ավագանու 

2013թ. հուլիսի 26-ի թիվ 37/12  և «Հողամաս հատկացնելու մասին» Հադրութի 

քաղաքապետի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի  թիվ 38 որոշումները: Վարչական 

դատարանը մերժել է հայցը՝ պատճառաբանելով, որ վիճարկվող հողամասն 

ըստ գործառնական նշանակության չի հանդիսանում ընդհանուր 

օգտագործման հող՝ ճանապարհ, և վիճարկվող վարչական ակտերով չի 

խախտվում հայցվորի որևէ իրավունք, մասնավորապես՝ բնակելի տունը 

նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու իրավունքը: Ըստ Վարչական 

դատարանի՝ հայցվորի սեփականության իրավունքի վկայականը 

փաստաթուղթ է, որը հավաստում է հայցվորին պատկանող բնակելի տան և 

տնամերձ հողամասի նկատմամբ վերջինիս սեփականության իրավունքի 

առկայությունը, սակայն այն չի կարող համարվել պատշաճ փաստաթուղթ 

պատասխանող Սամվել Առաքելյանին հատկացված հողամասի 

գործառնական նշանակության հանգամանքի հաստատման հարցում, քանի 

որ որպես այդպիսին կարող են համարվել տվյալ հողամասի վկայականը կամ 

կադաստրային փաստաթղթերը, իսկ այդ փաստաթղթերով վեճի առարկա 

տարածքը նշված չէ որպես ընդհանուր օգտագործման հող՝ ճանապարհ: 

Վերաքննիչ դատարանը մերժել է վերաքննիչ բողոքը և Վարչական 

դատարանի վճիռը թողել է անփոփոխ՝ ըստ էության համաձայնելով 

Վարչական դատարանի  վերոգրյալ դիրքորոշման հետ: 

Գերագույն դատարանը սույն որոշմամբ արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումների հաշվառմամբ գտնում է, որ ստորադաս դատարանների 

եզրահանգումները հիմնավոր են հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Ըստ սույն գործի փաստերի՝ Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 8 

հասցեում գտնվող բնակելի տան և 0,127 հա մակերեսով տնամերձ հողամասի 

նկատմամբ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա 09.07.2004թ. անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 4/4 

մատյանի 013358 համարի տակ գրանցվել է Մարգարիտա Մանվելի 

Աբրահամյանի  սեփականության իրավունքը: Մարգարիտա Աբրահամյանը, 

սակայն, դեպի Գ.Նժդեհ փողոց տանող փոքր դռնակը ու ճանապարհը, այդ 

թվում՝ վեճի առարկա տարածքը  չի օգտագործել ու  2005 թվականին իր իսկ 

ցանկությամբ իր բնակելի տան համար բացել է նոր մուտք Ա.Կասպարով 

փողոցի կողմից՝ տեղադրելով դեպի տուն տանող երկփեղկ մետաղյա 

դարպասներ, որոնք էլ այդ ժամանակից ի վեր մշտապես ու անխոչընդոտ 

օգտագործում է, այդ թվում՝ մարդատար և բեռնատար մեքենաների ելումուտի 

համար, ինչը նախկին մուտքով հնարավոր չէր, իսկ տան հասցեի փաստացի 

փոփոխությունը ձևակերպելու ու  գրանցելու հարցով չի զբաղվել: Հադրութի 

քաղաքապետի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշմամբ Հադրութ քաղաքի 
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Գ.Նժդեհ փողոցից 0.0087 հա մակերեսով հողատարածքը, որը որևէ մեկի 

կողմից չէր օգտագործվում ու փաստացի գտնվում էր կենցաղային 

թափոններով աղտոտված վիճակում, դեղատուն կառուցելու նպատակով 

հատկացվել է Սամվել Առաքելյանին, ով հաղթող էր ճանաչվել նախապես 

կայացած մրցույթում: Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 7ա 

հողատարածքի նկատմամբ 2013թ. հոկտեմբերի 25-ին գրանցվել է Սամվել 

Առաքելյանի կառուցապատման իրավունքը: 

Գերագույն դատարանի գնահատմամբ նման հանգամանքներում 

Հադրութի քաղաքային համայնքի վիճարկվող որոշումներով Մարգարիտա 

Աբրահամյանի որևէ իրավունք խախտված համարել չի կարելի, մանավանդ 

որ առկա չէ Ա.Կասպարով փողոցից  տան փաստացի գործող հասցեն 

ձևակերպելուն խոչընդոտող որևէ հանգամանք: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բացակայում են նաև 

վիճարկվող վարչական ակտերն անվավեր ճանաչելու՝ «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված հիմքերը: Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

փողոցները, ճանապարհները, գետափերը, զբոսայգիները, պուրակները, 

այգիները, լողափերը և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքները դասվում 

են ընդհանուր օգտագործման հողերի շարքին, իսկ ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 

10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝  բնակավայրի հողը ըստ գործառնական 

նշանակության ընդհանուր օգտագործման հող՝ ճանապարհ հանդիսանալու 

վերաբերյալ կարող են վկայել միայն հողերի գոտիավորման և օգտագործման 

սխեմաները և բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը: Հադրութի 

քաղաքային համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում,  

հողաշինարարական հատակագծում և կադաստրային քարտեզում Սամվել 

Առաքելյանին հատկացված Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցում գտնվող 

0.0087 հա մակերեսով հողամասը նշված չէ որպես ճանապարհ: Ընդ որում, 

Հադրութ համայնքի կադաստրային քարտեզը կազմվել է 2006-2007թթ. և 

ենթարկվել է  միայն ընթացիկ փոփոխությունների, իսկ Հադրութ քաղաքի 

Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակելի տան և 7ա հասցեում 

գտնվող 0.0087 հա հողամասի մասով փոփոխության չի ենթարկվել: 

 ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետի 

համաձայն՝ հողաշինարարությունն ապահովում է հողային ֆոնդի պետական 

հաշվառումը, գույքագրումը և չօգտագործվող, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ 

օգտագործվող կամ իր նպատակային նշանակությանն անհամապատասխան 

օգտագործվող հողերի բացահայտումը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝  

հողաշինարարությունն իրականացվում է պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումներով կամ 

հողամասերի սեփականատերերի, օգտագործողների նախաձեռնությամբ: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով Վարչական 

դատարանը, մերժելով «Համայնքի հողերը վարձակալության տրամադրելու 

մասին» Հադրութի քաղաքային ավագանու 2013թ. հուլիսի 26-ի թիվ 37/12 և 

«Հողամաս հատկացնելու մասին» Հադրութի քաղաքապետի 2013թ. 

հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին 

Մարգարիտա Աբրահամյանի հայցը, իսկ Վերաքննիչ դատարանը, անփոփոխ 

թողնելով Վարչական դատարանի վճիռը, կայացրել են գործն ըստ էության 

ճիշտ լուծող դատական ակտեր: Հետևաբար սույն գործով անհրաժեշտ է 
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կիրառել ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.15-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 1-ին կետով սահմանված`ստորադաս դատարանի դատական ակտն 

անփոփոխ թողնելու Գերագույն դատարանի լիազորությունը: 

 

 5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ վարչական  դատավարության օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և գործի 

քննության հետ կապված այլ ծախսերից: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ կողմը, որի դեմ կայացվել է վճիռ, կամ որի բողոքը մերժվել է, 

կրում է ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի կողմից վկաներին և 

փորձագետներին վճարված գումարների հատուցման պարտականությունը, 

ինչպես նաև մյուս կողմի կրած դատական ծախսերի հատուցման 

պարտականությունը այն ծավալով, ինչ ծավալով դրանք անհրաժեշտ են եղել 

դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացման 

համար: Դատական պաշտպանության այն միջոցի հետ կապված ծախսերը, 

որն իր նպատակին չի ծառայել, դրվում են այդ միջոցն օգտագործած կողմի 

վրա, անգամ եթե վճիռը կայացվել է այդ կողմի օգտին: 

Գերագույն դատարանը Մարգարիտա Աբրահամյանի կողմից 

հայցադիմումի, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար պետական տուրքը 

վճարված լինելու պարագայում ու նկատի ունենալով, որ վերջինիս 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի ներկայացրած սույն վճռաբեկ բողոքը 

ենթակա է մերժման, գտնում է, որ դատական ծախսերի հարցը պետք է 

համարել լուծված:   

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 118.15-118.18-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը      
 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. Վճռաբեկ բողոքը մերժել: Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը թողնել անփոփոխ: 

2.  Դատական ծախսերի հարցը համարել  լուծված: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

            ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություն Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 ստորագրություն Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

  Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

             

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

 

                                      ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ  Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ 

                                                                    Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ 

 

13.10.2017թ.                                                                                       ք.Ստեփանակերտ  

 

Ըստ հայցի Մարգարիտա Մանվելի Աբրահամյանի ընդդեմ Հադրութի 

քաղաքային համայնքի և Սամվել Վագիֆի Առաքելյանի՝ որոշումներն 

անվավեր ճանաչելու մասին թիվ ԸԻԴ 0237/05/14թ. վարչական գործով                        

                                                                                                                                                         

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Մարգարիտա Մանվելի Աբրահամյանի ներկայացուցիչ Արմեն 

Թարխանյանը 2014 թվականի մայիսի 5-ին դիմել է ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ` նաև Վարչական  

դատարան/ ընդդեմ Հադրութի քաղաքային համայնքի և Սամվել Վագիֆի 

Առաքելյանի` խնդրելով անվավեր ճանաչել Հադրութի քաղաքային համայնքի 

ավագանու 2013 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 37/12 որոշումը և Հադրութի 

քաղաքապետի 2013 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշումը:  

Վարչական դատարանի /դատավոր Կ.Ղահրամանյան/ 2015 թվականի 

հուլիսի 7-ի վճռով հայցը մերժվել է: 

2015 թվականի հուլիսի 16-ին հայցվորի ներկայացուցիչ Արթուր 

Աբրահամյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որը ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի /այսուհետ` նաև Վերաքննիչ դատարան/ /դատավորներ՝ 

Հ.Աբրահամյան, Լ.Ավանեսյան, Հ.Գրիգորյան/ 2015 թվականի սեպտեմբերի 22-

ի որոշմամբ մերժվել է, և Վարչական դատարանի վճիռը թողնվել օրինական 

ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ հայցվորի ներկայացուցիչ Արթուր Աբրահամյանը 

2015 թվականի հոկտեմբերի 21-ին բերել է վճռաբեկ բողոք: 

Գերագույն դատարանի 2015 թվականի նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն. Վերաքննիչ դատարանի 2015 

թվականի սեպտեմբերի 22-ի որոշումը բեկանվել է և գործն ուղարկվել Առաջին 

ատյանի դատարան՝ նոր քննության: 

Վարչական դատարանի /դատավոր Ռ.Ջհանգիրյան/ 2017 թվականի 

մարտի 31-ի վճռով հայցը մերժվել է: 

Վերաքննիչ դատարանը /դատավորներ՝ Հ.Գրիգորյան, Հ.Խաչատրյան, 

Կ.Սաղյան/ 2017 թվականի հուլիսի 25-ի որոշմամբ Վարչական դատարանի 

նշված վճիռը թողել է անփոփոխ: 

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ 2017 թվականի օգոստոսի 25-ին 

վճռաբեկ բողոք է բերել հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը: 
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Գերագույն դատարանի 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

Գերագույն դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի որոշմամբ՝ 

դատավորների ձայների մեծամասնությամբ վճռաբեկ բողոքը մերժվել է և 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնվել  անփոփոխ: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի 

նորմերի խախտման հիմքերով: 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում. 

Ստորադաս դատարանները խախտել են ԼՂՀ վարչական դատավարու-

թյան օրենսգրքի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ  

հոդվածների, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի պահանջները, չեն կիրառել 

հայցադիմումում վկայակոչված իրավանորմերի պահանջները, որի 

արդյունքում ընդունված դատական ակտերը չեն համապատասխանում  ԼՂՀ 

վարչական դատավարության օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի պահանջներին: 

Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանը չի կիրառել «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը, 55-րդ, 57-րդ հոդվածները, սխալ է մեկնաբանել ու կիրառել իր որոշման 

մեջ հիշատակված իրավանորմերի պահանջները, որոնք դրել է բողոքի 

մերժման հիմքում: 

Նշված պնդումները բողոք բերած անձը հիմնավորել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումը չի բխում Գերագույն դատարանի սույն 

գործով կայացրած որոշումից: 

Ստորադաս դատարանը գործի նոր քննության ընթացքում նշանակել է 

փորձաքննություն, որի եզրակացության համաձայն՝ «Հադրութի քաղաքային 

ավագանու 2013թ. հուլիսի 26-ի թիվ 37/12 և Հադրութի քաղաքապետի 2013թ. 

հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշումներով հատկացված հողատարածքի 

առանձնացմամբ ազատ մնացած հողատարածքի լայնությունը, որը կազմում է 

0.086մ-0.089մ, չի բավարարում  СНиП 2.07.01-89-ի 4.11 կետի և BCH 61-89/p/ 

նորմատիվ ակտի 1.3.3 կետի պահանջները, մասնավորապես անհրաժեշտ 

1.5մ լայնությունը, ինչով խոչընդոտում է հայցվորին պատկանող Հադրութ 

քաղաքի Գ.Նժդեհի թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակելի տան և տնամերձ 

հողամասի նպատակային նշանակությամբ օգտագործելուն, մասնավորապես՝ 

մետաղական դռնակով ելքումուտքին դեպի Գ.Նժդեհի փողոց»: 

Ըստ բողոքի՝ ստորադաս դատարանների եզրահանգումներն այն մասին, 

որ վիճարկվող որոշմամբ հատկացված 0,0087 հա հողամասը ճանապարհ չի 

հանդիսանում, չեն բխում օրենքի պահանջներից, և դատարանները սխալ են 

հանգել  հողամասն ընդհանուր օգտագործման հողամաս չհամարելու մասին 

հետևությանը, ինչը պայմանավորված է գործի նյութերում համապատասխան 

սխեմաների և այլնի բացակայությամբ: Սակայն գործում նման 

փաստաթղթերի  բացակայությունը դեռ չի նշանակում, որ վիճելի հողամասն 

ընդհանուր օգտագործման հողամաս չէ: Վարչական դատարանն այդպես էլ 
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ձեռք չի բերել գոնե մեկ փաստաթուղթ, որով կհերքվեր հայցվորի այն 

փաստարկը, ըստ որի վիճարկվող հողամասը հատկացվել է ճանապարհից:  

Հայցվորի բնակելի տան հիմնական մուտքը Գ.Նժդեհի փողոցի վրա է բացված 

/վիճելի տարածքով/, իսկ Ա.Կասպարովի փողոցի կողմից  ինքնակամ բացված 

մուտքը ու տեղադրված դարպասը ծառայում է մարդատար և բեռնատար 

մեքենաների ելք ու մուտքի համար: Չկա որևէ թույլտվություն Ա.Կասպարովի 

փողոցի վրա դարպաս տեղադրելու համար: 

Թե՝ Վերաքննիչ դատարանը և թե՝ Վարչական դատարանը գործի նոր 

քննության փուլում կրկին անգամ նշել են, որ «Վիճարկվող հողատարածքը չի 

հանդիսանում Հայցվորի սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի 

տուն մուտք գործելու միակ ճանապարհը», անտեսելով գործում առկա 

տեղեկանքները, ըստ որոնց՝ մյուս մուտքը բացված է ինքնակամ, իսկ 

հայցվորի տան միակ օրինավոր ճանապարհը Գ.Նժդեհի փողոցի վրա է և 

բնակելի տան հասցեն Գ.Նժդեհի 8 է: Հետևաբար՝ ստորադաս դատարանները 

պետք է առաջնորդվեին «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածով կամ առնվազն ընթերցեին 

սույն գործով Գերագույն դատարանի նախկինում կայացրած որոշումը 

/որոշման 9-րդ էջը…/, որի պահանջների չկատարման արդյունքում  նույն 

դատարաններն կրկին ակնհայտ խախտել են բողոքում հիշատակված 

իրավանորմերի պահանջները: Ստորադաս դատարանները, խախտելով 

նշված նորմերի պահանջները, բովանդակային և իրավական առումով 

կայացրել են նույն դատական ակտը, որը, որպես անհիմն, բեկանել է 

Գերագույն դատարանը, հետևաբար կայացված դատական ակտը չի բխում 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի պահանջներից:  

Ըստ բողոքաբերի` այն փաստը, որ վիճելի հողամասը ճանապարհ է, ինչը 

հաստատված է հայցվորի վկայականում արված նշումով, ընդունել է նաև 

պատասխանող վարչական մարմինը, առաջին ատյանի դատարանի առաջին 

դատական նիստում  նշելով, որ դեռևս խորհրդային ժամանակներից վիճելի 

հողամասը ճանապարհ է եղել դեպի հայցվորի տունը, որի սեփականատերը 

նախկինում այլ անձ է եղել: 

Գործում չկա հողերի օգտագործման ժամանակավոր կամ ոչ 

ժամանակավոր սխեմա, որի փոփոխությանը հավանություն է տվել Հադրութի 

քաղաքային ավագանին: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ ստորադաս դատարանները, հաստատված 

համարելով սույն վեճի և Գերագույն դատարանի որոշման շրջանակներից 

դուրս փաստեր, հանգել են այն հետևության, թե իբր հայցվորի իրավունքները 

չեն խախտվում, ինչը ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ 

հոդվածի սխալ մեկնաբանման արդյունք է: 

Բողոքաբերը, մեջբերելով ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 

5-րդ հոդվածի, 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 22-25-րդ հոդվածների, 26-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի  բովանդակությունը, նշել է, որ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը /պաշտոնատար 

անձը/, որն ընդունել է վիճարկվող իրավական ակտը, կրում է իր որոշման 

համար հիմք ծառայած փաստական հանգամանքների ապացուցման բեռը: 

Մինչդեռ, դատարանը, միակողմանի քննելով գործը, պարտավոր լինելով տալ 
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իր որոշման փաստական և իրավական հիմնավորումները՝ սույն գործով 

արդեն իսկ որոշված սահմաններում, այդպես էլ դա չի արել:  

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է նրանով, 

որ ստորադաս դատարանները թույլ են տվել առերևույթ էական նյութական և 

դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ, և որ բողոքում 

բարձրացված հարցերի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը 

կունենա էական նշանակություն օրենքի միատեսակ կիրառության համար, 

մասնավորապես այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ստորադաս դատարաններն 

իրավասություն ունեն Գերագույն դատարանի կողմից նոր քննության ծավալ 

որոշելուց հետո  բեկանված որոշմամբ առաջ քաշված փաստաիրավական 

հիմքերով և բովանդակային առումով կրկին կայացնել նույն որոշումը: 

Բողոքաբերի կարծիքով ստորադաս դատարաններն առաջին հերթին պետք է 

առաջնորդվեին Գերագույն դատարանի դիրքորոշմամբ, այնուհետև նոր այս 

կամ այն փաստը հաստատեին, ստորադաս դատարաններն իրավասու չեն 

Գերագույն դատարանի որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումից հետո նույն 

պատճառաբանություններով կրկին դատական ակտ կայացնել, ինչը 

հանգեցրել է առերևույթ էական դատական սխալների ու  հայցվորի և նրա 

ընտանիքի անդամների սահմանադրությամբ երաշխավորված ազատ 

տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակմանը: 

Վերոգրյալի հիման վրա` բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն 

ընդունել  վարույթ, բեկանել ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի առ 25.07.2017թ. 

որոշումը և այն փոփոխել` կայացնելով դատական ակտ ներկայացված հայցը 

ամբողջությամբ բավարարելու մասին: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի  քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Հադրութի 

տարածքային ստորաբաժանման կողմից  2004 թվականի հուլիսի 9-ին տրված 

անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի 

համաձայն` ԼՂՀ Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի թիվ 8 բնակելի տունը 

0,127 հա տնամերձ հողամասով սեփականության իրավունքով պատկանում է 

հայցվոր Մ.Աբրահամյանին /հիմք 2004թ. հունիսի 21-ի առուվաճառքի 

պայմանագիր/ /հատոր 1-ին, գ.թ.8-10/: 

2. Հադրութի քաղաքային ավագանու 2013 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 

37/12 որոշման քաղվածքի համաձայն` Հադրութի քաղաքային ավագանին 

որոշել է հավանություն տալ Հադրութի համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում 

փոփոխություն կատարելուն և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

բնակավայրերի հողերի Գ.Նժդեհի փողոցից 0,0087 հա այլ հողերը փոխել 

հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերի` 

հետագայում վարձակալությամբ տրամադրելու նպատակով /հատոր 1-ին, 

գ.թ.12/: 

3. ԼՂՀ Հադրութի համայնքի հողամասերը վարձակալության հանձնելու 

մրցութային հանձնաժողովի 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 15 
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արձանագրության պատճենի  համաձայն` կայացված մրցույթում հաղթող է 

ճանաչվել Սամվել Առաքելյանը /հատոր 1-ին, գ.թ.14/: 

4. Հադրութի քաղաքապետի 2013 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 

«Հողամաս հատկացնելու մասին» որոշման քաղվածքի համաձայն` հիմք 

ընդունելով համայնքի մրցութային հանձնաժողովի թիվ 15 առ 24.09.2013թ. 

արձանագրությունը և ավագանու թիվ 37 առ 26.07.2013թ. որոշումը, որոշվել է 

Սամվել Վագիֆի Առաքելյանին Գ.Նժդեհի փողոցից 0.0087 հա մակերեսով 

հողատարածք հատկացնել դեղատուն կառուցելու նպատակով /հատոր 1-ին, 

գ.թ.13/: 

5. Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին թիվ 5 

պայմանագրի պատճենի համաձայն` Հադրութի շրջանի Հադրութի 

համայնքի` ի դեմս Հադրութի քաղաքապետ Ա.Աբրահամյանի և 

Ս.Առաքելյանի միջև Գ.Նժդեհի փողոցի 0,0087 հա հողամասի վերաբերյալ 

կնքվել է պայմանագիր /հատոր 1-ին, գ.թ.6/:  

6. ԼՂՀ Հադրութ քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի թիվ 7ա հողատարածքի 

նկատմամբ 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին գրանցվել է Սամվել 

Առաքելյանի կառուցապատման իրավունքը /հատոր 1-ին, գ.թ.37/: 

7. Դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննության Հմ` 39413/14 առ 

14.04.2015թ. եզրակացության համաձայն` «Ս.Առաքելյանին հատկացված 

հողամասը դասակարգված է որպես համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող բնակավայրերի հողերի այլ հողերի շարքում և նշված չէ որպես 

ճանապարհ, …սույն փորձաքննությամբ հնարավոր չէ պարզել կոնկրետ 

տեղադրությունը, համապատասխան սարքավորման բացակայության 

պատճառով,…ուստի և հնարավոր չէ պարզել, թե Մարգարիտա 

Աբրահամյանի բնակելի տան տարածքի  և վիճելի տարածքի հետ ունեցած 

սահմանագծում տեղակայված դռնակի առկայության պայմաններում, 

դեղատուն կառուցելու դեպքում կխոչընդոտի հայցվոր Մ.Աբրահամյանի ելք ու 

մուտքը այդ դռնակով, սակայն Մ.Աբրահամյանի այդ մուտքը միակը չէ և Ա. 

Կասպարովի փողոցի կողմից տեղակայված են մետաղյա դարպասներ, 

որտեղով էլ իրականացվում է ելք ու մուտքը» /հատոր 1-ին, գ.թ. 61-70/:  

8. Դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննության Հմ՝ 04413/16թ. առ 

05.10.2016թ. փորձագետի եզրակացության համաձայն՝ Հադրութի քաղաքային 

ավագանու 2013թ. հուլիսի 26-ի թիվ 37/12 և Հադրութի քաղաքապետի 2013թ. 

հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշումներով հատկացված հողատարածքի 

առանձնացմամբ, ազատ մնացած հողատարածքի լայնությունը, որը կազմում 

է 0.86մ-0.89մ, չի բավարարում СНиП 2.07.01-89-4.11 կետի և ВСН 61-89/р/ 

նորմատիվ ակտի 1.3.3 կետի պահանջները, մասնավորապես անհրաժեշտ 

1,5մ լայնությունը, ինչով խոչընդոտում է հայցվորին պատկանող Հադրութ 

քաղաքի Գ.Նժդեհի թիվ 8 հասցեում գտնվող բնակելի տան և տնամերձ 

հողամասի նպատակային նշանակությամբ օգտագործելուն, մասնավորապես 

դռնակով ելքումուտքին դեպի Գ.Նժդեհ փողոց:» /հատոր 2-րդ, գ.թ,3-6/: 

9. 2017 թվականի մարտի 31-ի վճիռը կայացնելիս Վարչական դատարանը 

գտել է, որ հետազոտված ապացույցներով հաստատվել է, որ վիճելի տարածքը 

մինչև պատասխանող Ս.Առաքելյանին հատկացնելը գործառնական 

նշանակությամբ չի հանդիսացել ընդհանուր օգտագործման տարածք՝ 

ճանապարհ, և, հաշվի առնելով, որ վիճարկվող վարչական ակտերով չի 
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խախտվում հայցվորի որևէ իրավունք, մասնավորապես բնակելի տունը 

նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու իրավունքը, հայցը մերժել է: 

10. Վերաքննիչ դատարանը, անփոփող թողնելով Վարչական դատարանի 

վճիռը, արձանագրել է, որ գործի նյութերում բացակայում են հողերի 

գոտիավորման և օգտագործման սխեմաները և բնակավայրերի գլխավոր 

հատակագծերը, որոնց համաձայն վիճելի հողամասը կհանդիսանար 

ընդհանուր օգտագործման հողամաս՝ ճանապարհ, և գտել, որ հայցվորի 

կողմից վիճարկվող վարչական ակտերն անվավեր համարելու որևէ 

նախապայման սույն վարչական գործով առկա չէ: 

 

4. Դատավորներ Ի.Կարապետյանի և Ա.Աբրահամյանի իրավական 

դիրքորոշումը 

Գերագույն դատարանը, վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի 

բողոքարկված որոշումը, ձայների մեծամասնությամբ  վճռաբեկ բողոքը մերժել 

է և Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողել անփոփոխ:  Համաձայն չլինելով 

Գերագույն դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի որոշմանը 

/այսուհետ՝ Որոշում/, հարկ ենք համարում, ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերի համաձայն, ներկայացնել մեր 

հատուկ կարծիքը. 

Վճռաբեկ բողոքում Գերագույն դատարանի առջև բարձրացվել են 

հետևյալ իրավական հարցերը. 1/ վիճարկվող վարչական ակտերով  

խախտվե՞լ է արդյոք հայցվորի որևէ իրավունք և համապատասխանու՞մ են 

արդյոք նշված ակտերը օրենքի պահանջներին, 2/ դատական ակտը 

բեկանելուց հետո գործի նոր քննության ժամանակ  Գերագույն դատարանի 

դիրքորոշումներն ունե՞ն արդյոք պարտադիր բնույթ գործը նոր քննող 

դատարանի համար և իրավասու է արդյոք ստորադաս դատարանն 

անտեսելու նշված դիրքորոշումները: 

Համաձայնելով Որոշման մեջ տրված ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի մեկնաբանություններին, գտնում ենք, որ 

դրանք ճիշտ չեն կիրառվել սույն գործի փաստերի նկատմամբ: Մենք 

համաձայն չենք Որոշման այն հետևությանը, որ վիճարկվող վարչական 

որոշումներով հայցվոր Մ.Աբրահամյանի որևէ իրավունք չի խախտվում՝ 

հետևյալ պատճառաբանությամբ.  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի համաձայն՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության 

պարտականություններն են: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Պատշաճ վարչարա-

րության իրավունքը» վերտառությամբ 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող 

գործերի անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատություն-

ների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու-

թյան մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրա-

քանչյուր ոք ունի իրավունք, որպեսզի իր գործն արդարացիորեն, 
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հրապարակայնորեն և ողջամիտ ժամկետներում քննվի օրենքով հիմնված 

անկախ և անաչառ դատարանի կողմից, որը որոշում կկայացնի իր քաղաքա-

ցիական բնույթի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ…»: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության՝ «Սեփականության 

իրավունք» վերտառությամբ 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր 

հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

սեփականության իրավունքը սուբյեկտի` օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը:… Նույն օրենսգրքի 278-

րդ հոդվածի համաձայն` սեփականատերն իրավունք ունի պահանջել 

վերացնելու իր իրավունքների ամեն մի խախտում, թեկուզև այդ 

խախտումները զուգորդված չեն եղել տիրապետումից զրկելու հետ: 

Վկայակոչված իրավանորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ 

սեփականատերն իրավունք ունի ներկայացնել այնպիսի խախտումները 

վերացնելու պահանջ, որոնք, չզրկելով վերջինիս գույքի տիրապետման 

իրավունքից, խոչընդոտում են նրա այլ` գույքի օգտագործման և տնօրինման 

իրավունքների լիարժեք իրականացմանը` դրանով իսկ խախտելով այդ 

իրավունքները: 

 Հարկ ենք համարում արձանագրել, որ այն դեպքում, երբ 

սեփականատիրոջ նշված իրավունքները ենթադրյալ խախտվել են վարչական 

ակտի վրա հիմնված պատասխանողի  գործողություններով, ապա 

սեփականատիրոջ իրավունքները ենթակա են պաշտպանության պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ակտը վիճարկելու եղանակով: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն` յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն 

օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական 

դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց 

վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ` 1/ 

խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային 

պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված 

իրավունքները և ազատությունները….: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի  համաձայն` անվավեր է առ ոչինչ 

չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական  ակտը, որն ընդունվել է` 

1/օրենքի խախտմամբ, այդ թվում` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ 

մեկնաբանման հետևանքով, 2/ կեղծ փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների 

հիման վրա, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստ 

էության պետք է ընդունվեր այլ որոշում: 

Նշված հոդվածների բովանդակությունից հետևում է, որ վարչական ակտը 

կարող է անվավեր ճանաչվել միաժամանակ երկու պայմանների 

առկայության դեպքում` 1/ վարչական ակտով խախտվել են կամ կարող են 

խախտվել դատարան դիմած անձի իրավունքները և ազատությունները, 2/ 

վարչական ակտն ընդունվել է օրենքի խախտմամբ: Նման դիրքորոշում է 
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հայտնել Գերագույն դատարանն իր նախկինում ընդունված բազմաթիվ 

որոշումներում: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 63-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ որպես կանոն, վարչական 

ակտն անվավեր է ճանաչվում ամբողջությամբ: Վարչական ակտը մի մասով 

անվավեր կարող է ճանաչվել, եթե անվավեր չճանաչված մասը կարող է ուժի 

մեջ մնալ առանց անվավեր ճանաչված մասի: Այսինքն՝ վարչական ակտն 

ամբողջությամբ կամ  մի մասով անվավեր ճանաչելը կախված է դիմողի 

/հայցվորի/ իրավունքների կամ շահերի խախտման չափից /աստիճանից/ և 

այն հանգամանքից, թե արդյոք վարչական ակտի անվավեր չճանաչված մասը 

կարող է ուժի մեջ մնալ առանց անվավեր ճանաչված մասի: 

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից` հայցվոր Մ.Աբրահամյանն իր 

պահանջը հիմնավորել է նրանով, որ դեպի իր բնակելի տուն տանող 

ճանապարհից  87 քմ մակերեսով հողամասը Հադրութի համայնքը հանել է 

մրցույթի և հատկացրել պատասխանող Ս.Առաքելյանին` դեղատուն 

կառուցելու համար ու եթե տվյալ հողամասը կառուցապատվի, ապա կփակվի 

իրենց տուն տանող ճանապարհը ու բնակելի տան մուտքը, և ինքը կզրկվի 

դեպի իր բնակելի տունը և տնամերձ հողամասը տանող միակ ճանապարհից: 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 22-րդ, 24-րդ, 26-րդ 

հոդվածների, 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերլուծությունից հետևում է, որ 

դատարանի առջև բոլոր դեպքերում խնդիր է դրված առավելագույնս պարզել 

գործի իրական հանգամանքները, կողմերի իրավունքները ու պարտակա-

նությունները, փաստերի և իրավունքների՝ իրականությանը համընկնելը: 

Հարկ ենք համարում փաստել, որ յուրաքանչյուր իրավահարաբերություն 

կարգավորվում է Սահմանադրության, օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

նորմերով, ինչպես նաև միջազգային հանրաճանաչ նորմերով: Հետևաբար 

վեճը լուծելիս դատարանները պետք է հաշվի առնեն գործի փաստական 

հանգամանքները և այդ հանգամանքների օրենսդրական բազան /հիմքը/, 

քանի որ դատարանում յուրաքանչյուր վեճ պետք է լուծվի օրենքների, 

իրավունքի շրջանակներում, և դատարանում ենթակա են պաշտպանման 

անձանց օրինական շահերը: 

 Ինչպես հետևում է գործի նյութերից, ստորադաս դատարանները, 

պարզելով, որ հայցվորն ունի Ա.Կասպարովի փողոցում իր կողմից ինքնակամ 

բացված բնակելի տան  այլ` բարեկարգված մուտք /դարպասներ/, հանգել են 

այն  հետևության, որ վիճարկվող վարչական ակտերով նրա իրավունքները 

չեն խախտվում, և մերժել  հայցը, կրկին չքննարկելով հայցվորին պատկանող 

անշարժ գույքը /բնակելի տունը և տնամերձ հողամասը/ իր գրանցման 

/հաշվառման/ հասցեով օգտագործելու հնարավորության հարցը: Մինչդեռ 

Գերագույն դատարանն այդ հարցին հատուկ ուշադրություն է դարձրել՝ իր 

2015 թվականի նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ բեկանելով Վարչական դատարանի 

07.07.2015թ. վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Վերաքննիչ 

դատարանի 22.09.2015թ. որոշումը և մեջբերելով «Գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 

բովանդակությունը, համաձայն որի` անշարժ գույքի հասցեն վավերապայ-

մանների որոշակիորեն համակարգված համախումբ է, որով միանշանակորեն 

որոշվում է հասցեավորման օբյեկտի տեղը բնակավայրում և որը 

պարունակում է առնվազն հետևյալ վավերապայմանները` շրջան, համայնք, 
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ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտ /թաղամաս, հրապարակ, 

փողոց, պողոտա, նրբանցք, անցում, փակուղի, զբոսայգի և այլն/, անշարժ 

գույքի հերթական համար:  

Մենք համաձայն չենք Որոշմամբ ամրագրված այն հետևությանը, որ 

վիճելի հողամասը չի հանդիսանում ճանապարհ, և գտնում ենք, որ գործի 

նյութերով հաստատված է վիճելի հողամասի կարգավիճակը, դա ճանապարհ 

է՝ փակուղի, ինչը բխում է ԼՂՀ Կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի 

համար 381 որոշմամբ հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային 

աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ 

գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, 

հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգի» /այսուհետ՝ 

Կարգ/ 2-րդ կետի պահանջներից, համաձայն որոնց՝ ճանապարհը 

բնակավայրի տրանսպորտային ցանցի մաս կազմող հողի գոտի է՝ 

նախատեսված տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց շարժման համար: 

Նշված կետի համաձայն ճանապարհը դասակարգվում է հետևյալ կերպ՝ 

…ե/փակուղի՝ որևէ փողոցից սկսվող և որոշակի տարածքում վերջացող 

փողոց…: 

Այն մասին, որ վիճելի տարածքը դասվում է ԼՂՀ հողային օրենսգրքի՝ 

«Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով 

չփոխանցվող հողերը» վերտառությամբ 60-րդ հոդվածով նախատեսված 

հողերի շարքին, վկայում է նաև նշված հողամասը մրցույթով՝ 

կառուցապատման, այլ ոչ թե աճուրդով՝ սեփականության իրավունքով 

տրամադրելու փաստը, քանի որ ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 48.1-ին հոդվածի 6-

րդ մասի համաձայն՝ պետական կամ համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են 

միայն նույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերից: Իսկ 

նույն օրենսգրքի 46-րդ հոդվածը սահմանում է, որ արգելվում է պետական 

կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 

կառուցապատման նպատակով վարձակալության կամ անհատույց 

/մշտական/ օգտագործման իրավունքով տրամադրելը: 

Այդ հարցի շուրջ մենք լրիվությամբ հիմնավոր ենք գտնում վճռաբեկ 

բողոքի փաստարկները վիճելի հողամասի կարգավիճակի վերաբերյալ: 

Համաձայն չենք Որոշման այն հետևությանը, որ վիճարկվող հողամասը 

ոչ ոքի կողմից չէր օգտագործվում, մինչդեռ գործի նյութերից բխում է, որ այն 

ցանկապատված էր հայցվորի կողմից: 

Հաջորդ հարցը, որին, մեր կարծիքով, Որոշման մեջ պատասխան չի 

տրվել, հետևյալն է.  կարելի է արդյոք անտեսել անշարժ գույքի 

հասցեավորման գործոնը: 

Անշարժ գույքի հասցեի գրանցման առանձնահատկությունները, 

հասցեավորման հիմնական կանոնները, վերահասցեավորումը և հասցեները 

չեղյալ համարելու կարգավորումները սահմանված են «Գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքով /հոդված 44-րդ/ և 

վերը նշված Կարգով, որոնց համաձայն՝ փողոցների երկայնքով տեղակայված 

անշարժ գույքը համարակալվում է փողոցի ձախ կողմից՝ կենտ համարներով, 

իսկ աջից՝ զույգ համարներով, մեկ հասցեավորման օբյեկտը կարող է ունենալ 

միայն մեկ գործող հասցե /հասցեի որոշակիություն/, հասցեն գրանցվում է 
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հասցեների գրանցման մատյանում, վերահասցեավորման հետ կապված բոլոր 

փոփոխությունները գրանցվում են… վերահամարակալման մասին 

որոշումների հիման վրա: 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի իմաստից բխում է, որ գույքի նկատմամբ գրանցված 

իրավունքները և սահմանափակումներն ունեն իրավաբանական ուժ..., 

իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում գրառված 

տեղեկությունները համարվում են ճիշտ և ունեն ապացուցողական ուժ 

այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրանք չեն ճանաչվել ուժը կորցրած, 

անվավեր կամ առոչինչ: Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածը սահմանում է իրա-

վունքների գրանցման հաջորդականությունը և առաջնահերթությունը, որը 

տրվում է պետական գրանցման ավելի վաղ ներկայացված գույքի նկատմամբ: 

Հարկ ենք համարում փաստել, որ վիճարկվող վարչական ակտերը 

կայացնելու պահին արդեն առկա էր Գ.Նժդեհի 8 հասցեով բնակելի տան 

նկատմամբ հայցվոր Մ.Աբրահամյանի սեփականության իրավունքի 

գրանցումը, այսինքն՝ որոշումներ ընդունելիս Հադրութի քաղաքային 

համայնքը պետք է հաշվի առներ արդեն իսկ գոյություն ունեցող պետական 

գրանցումը, այդ թվում հայցվորի բնակելի տան հասցեն: Հետևաբար, մենք 

գտնում ենք, որ անշարժ գույքի գրանցումը և հասցեն դեռ փոփոխված չլինելու 

պայմաններում անթույլատրելի է հիմք ընդունելով անշարժ գույքի այլ մուտքի 

բացումը /այն էլ՝ ինքնակամ/, սահմանափակել անձի՝ իր սեփականությունն 

ազատ օգտագործելու իրավունքը: 

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից, Գ.Նժդեհի փողոցում տեղադրված 

դռնակից դեպի բնակելի տուն տանող ճանապարհն ավելի կարճ է, քան 

Կասպարովի փողոցից: Որևէ իրավասու մարմնի կողմից քննարկման 

առարկա չի հանդիսացել բացված երկրորդ մուտքի հարմարավետության, 

օրինաչափության հարցը: Հետևաբար գտնում ենք, որ անշարժ գույքի 

հիմնական մուտքը /օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով գրանցված/ 

լիարժեք օգտագործելն ապահովելու վերաբերյալ հայցվորի պահանջն 

արդարացի է, մանավանդ որ Վարչական դատարանի դատական նիստում 

պատասխանող Ս.Առաքելյանը չի հրաժարվել ելումուտի համար հայցվորին 

համապատասխան չափի հողամաս տրամադրելուց: 

Այն մասով, որով չի պահպանվել հայցվոր Մ.Աբրահամյանի իրավունքն 

օրենքով նախատեսված կարգով գրանցված անշարժ գույքը գործող 

/գրանցված/ հասցեով լիարժեք օգտագործելու հնարավորությունը, գտնում 

ենք վարչական մարմինների որոշումներն ոչ իրավաչափ: Այսինքն՝ 

որոշումներ կայացնելիս վարչական մարմինները պետք է առաջին հերթին 

հաշվի առնեին հայցվոր Մ.Աբրահամյանի ուշադրությանը արժանի շահերը և 

նրա բնակելի տուն տանող ճանապարհն ապահովելու համար թողնեին 

օրենսդրությամբ նախատեսված չափի հասանելիք ազատ հողամաս: Նշված 

խախտման առկայությունը բխում է նաև գործի նոր քննության ընթացքում 

դատարանի կողմից նշանակված դատաշինարարական փորձաքննության 

եզրակացությունից և հողաշինարարական համընդհանուր նորմատիվներից: 

Այսինքն՝ Գ.Նժդեհի փողոցով պետք է ապահովված լինի դեպի հայցվորի տուն 

տանող ճանապարհը, և ազատ հողատարածքի լայնությունը պետք է 
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բավարար լինի մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների մեկ շարքով 

երթևեկության համար:  

Ուստի կարծում ենք, որ, ի խախտումն ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջների, Հադրութի քաղաքային 

համայնքը և քաղաքապետը վերը նշված մասով չեն ապացուցել իրենց 

որոշումների համար հիմք ծառայած փաստական հանգամանքների 

առկայությունը: Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ մարմինները վարչական 

ակտերը կայացնելիս խախտել է  ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասի պահանջները, համաձայն որոնց՝ համայնքի սեփականության ներքո 

գտնվող հողերը կառավարում և տնօրինում են համայնքի ղեկավարն ու 

ավագանին՝ քաղաքացիական և հողային օրենսգրքերով, այլ օրենքներով ու 

նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

Գտնում ենք, որ նշված իրավական նորմերը չպահպանելը կարող է 

բացասական նախադեպ ստեղծել: 

Այսպիսով, վերը նշված պատճառաբանություններից ելնելով, գտնում ենք 

վիճարկվող վարչական ակտերն ոչ իրավաչափ այն մասով, որով հայցվոր 

Մ.Աբրահամյանի համար չի ապահովվել դեպի իր բնակելի տուն տանող 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմատիվային չափերին համապատասխանող 

երթևեկության գոտին: Հետևաբար, ընդունելի չենք համարում Որոշման այն 

հետևությունը, որ հայցվոր Մ.Աբրահամյանը չի կարող հանդիսանալ ԼՂՀ 

վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի իմաստով դատարան 

դիմելու իրավունք ունեցող անձ, առավելևս՝ Որոշման այն կանխորոշող 

հետևությունը, որ առկա չէ Ա.Կասպարովի փողոցից բնակելի տան փաստացի 

գործող հասցեն ձևակերպելուն խոչընդոտող որևէ հանգամանք: 

Բացի այդ, չհամաձայնելով Գերագույն դատարանի սույն գործով 

նախկինում կայացրած որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումների հետ, 

ստորադաս դատարաններն այդ մասով որևէ ձևով չեն պատճառաբանել իրենց 

դիրքորոշումները: Իսկ Որոշման մեջ որևէ գնահատական չի տրվել  վճռաբեկ 

բողոքի այդ և այլ փաստարկներին: 

Ամփոփելով վերոգրյալը, կարծում ենք, որ Գերագույն դատարանը պետք 

է կիրառեր ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.15-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված իր լիազորությունը. հայցվոր 

Մարգարիտա Աբրահամյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի վճռաբեկ 

բողոքը պետք է բավարարեր մասնակիորեն ու մասնակիորեն բեկաներ և 

փոփոխեր Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը, այն 

է՝ Մ.Աբրահամյանի հայցը մասնակիորեն բավարարեր և մասնակիորեն՝ դա-

տաշինարարատեխնիկական փորձաքննության 05.10.2016թ. եզրակացության 

կից հավելվածում գծագրված չափով անվավեր ճանաչեր Հադրութի 

քաղաքային ավագանու 2013 թվականի հուլիսի 26-ի որոշումը և Հադրութի 

քաղաքապետի 2013 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 38 որոշումը: Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը մնացած մասով ենթակա է թողնելու անփոփոխ: 

                   

 

 

Դատավորներ ստորագրություն Ի.Կարապետյան 

 ստորագրություն Ա.Աբրահամյան 
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