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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 34 (454) «17» դեկտեմբերի 2021 թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

667 «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-114-Ն օրենքը …………………............... 
 

 

. 

668 «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-115-Ն օրենքը ……………… 
 

 

. 

669 «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-116-Ն օրենքը …………………............... 
 

 

. 

670 «Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մա-

սին» ԱՀ ՀՕ-117-Ն օրենքը …………………........................................... 
 

 

. 

671 «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ ՀՕ-118-Ն օրենքը …………………..................................................... 
 

 

. 

672 «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ ՀՕ-119-Ն օրենքը …………………..................................................... 
 

 

. 

673 «Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ ՀՕ-120-Ն օրենքը …………………..................................................... 
 

 

. 

674 ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-121-Ն օրենքը …………………...................................... 
 

 

. 

675 ««Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-122-Ն օրենքը ………………….............. 
 

 

. 

676 ««Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների հա-

մար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-123-Ն օրենքը ………………….............. 
 

 

 

. 

677 ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

124-Ն օրենքը ………………….................................................................. 
 

 

 

. 

678 ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-125-Ն օրենքը ……………....... 
 

 

. 

679 ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մա-

սին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-126-Ն 

օրենքը ………………….............................................................................. 
 

 

 

. 

680 ««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-127-Ն 

օրենքը ………………………………………………………………….... 
 

 

 

. 

681 ««Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-128-Ն օրենքը ......... 
 

 

. 

682 ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարե-

լու մասին» ԱՀ ՀՕ-129-Ն օրենքը …………………………………….. 

 

. 
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683 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-130-Ն օրենքը …………………………… 
 

 

 

. 

684 ««Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-131-Ն օրենքը …… 
 

 

. 

685 ««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-132-Ն օրենքը …………………….... 
 

 

. 

686 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-133-Ն օրենքը ………………………………………… 
 

 

 

. 

687 ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-134-Ն օրենքը …………………………… 
 

 

. 

688 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-135-Ն օրենքը ………………………………………… 
 

 

 

. 

689 ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-136-Ն 

օրենքը........................................................................................................... 
 

 

 

. 

690 ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-137-Ն օրենքը ………………………………………… 
 

 

. 

691 ««Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-138-Ն 

օրենքը ………………………………………………………………….... 
 

 

 

. 

692 ««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-139-Ն օրենքը ………………......... 
 

 

. 

693 ««Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-140-Ն օրենքը ………………………………………… 
 

 

. 

694 ««Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-141-Ն օրենքը …………………………… 
 

 

 

. 

695 ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային 

բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-142-Ն օրենքը ………………………………………… 
 

 

 

. 

   

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

696 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1238-Ն որոշումը…………………......................... 
 

 

 

 

 

. 
 

697 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 
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կառավարության N 1347-Ն որոշումը…………………......................... . 
 

698 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի նոյեմբերի 27-ի N 812 որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1359-Ն որոշումը……. 

 

 

. 
 

699 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1361-Ն որոշումը…………………......................... 
 

 

 

 

 

. 

700 «Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետու-

թյան տարածք ներմուծվող և արտահանվող ապրանքանյու-

թական արժեքների հաշվառման քարտերի ձևերը հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1363-Ն որոշումը…………………… 

 

 

 

. 
 

701 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հունիսի 3-ի N 579-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1365-Ն 

որոշումը………………………………………………………………….. 

 

 

 

. 
 

702 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1369-Ն որոշումը…………………………………. 
 

 

. 

703 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1370-Ն որոշումը…………………………………. 
 

 

. 

704 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1371-Ն որոշումը…………………………………. 
 

 

. 

705 Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

1374-Ն որոշումը…………………......................... 

 

706 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 23-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1375-Ն որոշումը…… 

 

 

. 
 

707 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1378-Ն որոշումը…………………………………. 
 

 

. 

708 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1379-Ն որոշումը………………………………… 
 

 

. 

709 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1380-Ն որոշումը………………………………… 
 

 

. 

710 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 472 որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1382-Ն որոշումը……. 

 

 

. 
 

711 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի ապրիլի 26-ի N 285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 969-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1383-Ն որոշումը………………………………… 

 

 

 

 

 

. 
 

712 «Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած)  



4 
 

զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարե-

կարգման, տապանաքարերի  պատրաստման և տեղադրման հետ 

կապված ծախսերն Արցախի Հանրապետության պետական բյու-

ջեի միջոցների հաշվին հատուցելու կարգը և չափերը սահմա-

նելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1384-Ն որոշումը…………… 

 

 

 

 

. 
 

713 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի մայիսի 31-ի N 333-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1385-Ն որոշումը……. 

 

 

. 
 

714 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 1-ի N 209-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1386-Ն 

որոշումը…………………………… 

 

715 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հուլիսի 2-ի N 705-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1387-Ն 

որոշումը………………………………………………………………….. 

 

 

 

. 
 

 ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  

ԿՈՂՄԻՑ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 

ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

716 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0993/02/20 

որոշումը………………………………………………………………….. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քրեական 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 6-րդ հոդվածի 29-րդ 

կետից, 246-րդ հոդվածի 2-րդ և 529-րդ հոդվածի 4-րդ մասերից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարման մասին» 

բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-114-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 39-րդ հոդվածի 5-րդ, 

45-րդ հոդվածի 4-րդ, 63-րդ հոդվածի 4-րդ, 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասերում, 89-

րդ հոդվածում, 106-րդ հոդվածի  6-րդ, 147-րդ հոդվածի 3-րդ  և 269-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասերում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել 

«Հարկադիր կատարման մասին» բառերով: 

 

Հոդված 2.  Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «դատական 

ակտերի» բառերը:  

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 5-րդ կետից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-115-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 28-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել 

«հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 93.1-ին հոդվածի 6-րդ մասում «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարման մասին» 

բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 117.16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-116-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  2012 թվականի մարտի 29-ի Ընտանեկան օրենսգրքի 99-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 101-րդ հոդվածի 3-րդ մասերից հանել «դատական 

ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-117-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի 369-րդ 

հոդվածի վերնագրից, 1-ին մասից և 373-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-118-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2017 թվականի հուլիսի 21-ի Դատական օրենսգրքի 

(այսուհետ` Օրենսգիրք) 147-րդ հոդվածի 1-ին, 163-րդ հոդվածի 5-րդ, 170-րդ 

հոդվածի 3-րդ, 171-րդ և 173-րդ հոդվածների 1-ին մասերում ««Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության մասին» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 157-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն 

ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-119-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2019 թվականի հուլիսի 22-ի Ընտրական օրենսգրքի 

(այսուհետ` Օրենսգիրք) 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ, 41-րդ հոդվածի 2-րդ, 108-րդ 

հոդվածի 1-ին և 125-րդ հոդվածի 3-րդ մասերի «դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն 

ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-120-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 

օրենքի 30-րդ հոդվածի 15-րդ մասի 1-ին կետից և 50-րդ մասից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-121-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի 

ՀՕ-66 օրենքի 3-րդ հոդվածի`  

       1) 1-ին մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը. 

       2) 2-րդ մասում «Դատական ակտերի հարկադիր» բառերը փոխարինել 

«Հարկադիր» բառով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-122-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ  

ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների 

 համար պատասխանատվության մասին» 1999 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 

ՀՕ-73 օրենքի  21-րդ հոդվածից  հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-123-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 

10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող մարմինների» բառերը փոխարինել «հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության» բառերով: 

  

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 4-րդ կետում «դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինը» բառերը փոխարինել 

«հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 35-րդ հոդվածում «դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող մարմնի» բառերը փոխարինել «հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության»  բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում «դատական 

ակտերի կատարումն ապահովող մարմնի» բառերը փոխարինել «հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության»  բառերով: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-124-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 14-րդ հոդվածի 10-րդ 

մասի և 14.1-ին հոդվածի 4-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-125-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 

մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-78 օրենքի 19-րդ հոդվածի 6.1-ին 

մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-126-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 12-րդ հոդվածի 16-րդ 

մասի 3-րդ կետի «դատական, նախաքննական և դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մարմինների» բառերը փոխարինել «դատական, 

նախաքննական մարմինների և հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-127-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» 2004 

թվականի մարտի 10-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 32-րդ հոդվածի 1-

ին մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել 

«հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ և 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասերից 

հանել «հարկադիր կատարման» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 35.1-ին հոդվածում՝  

1) 1-ին մասի «կիրառմամբ հարկադիր կատարման ծառայության» 

բառերը փոխարինել «կիրառմամբ ծառայության» բառերով. 

2) 1-ին մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարման» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխա-

րինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 5.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-128-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-

104 օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժե» կետից հանել «դատական 

ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-129-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-170 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) վերնագրից հանել «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ» բառերը:  

 

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է դատական ակտերի, անբողոքարկելի 

վարչական ակտերի հարկադիր կատարման գործառույթներ իրականացնող 

պետական լիազոր մարմնի (այսուհետ` հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայություն)՝ որպես պետական ծառայության առանձին տեսակի 

առանձնահատկությունները:»: 

 

 Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 2. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը 

 

1. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ` 

հարկադիր կատարման ծառայություն) ապահովում է «Հարկադիր 

կատարման մասին» օրենքով նախատեսված դատական ակտերի, 

անբողոքարկելի վարչական ակտերի հարկադիր կատարումը: 

2. Հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայող քաղաքացին 

պետական ծառայող է: 

3. Ծառայությունը հարկադիր կատարման ծառայությունում 

իրականացվում է օրինականության, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու 

ազատությունները, պատիվն ու արժանապատվությունը հարգելու, 

մարդասիրության ու հրապարակայնության սկզբունքների պահպանմամբ՝ 

միանձնյա ու կենտրոնացված ղեկավարման միջոցով: 

4. Հարկադիր կատարման ծառայությունը գործում է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում՝ 

կենտրոնացված կառույցի ձևով և սպասարկում է Արցախի Հանրապետության 

ողջ տարածքը: 

5. Հարկադիր կատարման ծառայությունը կարող է ունենալ 

կենտրոնական և տարածքային մարմիններ: 

6. Հարկադիր կատարման ծառայության կառուցվածքը և հաստիքացու-

ցակը հաստատում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարը: 

7. Հարկադիր կատարման ծառայության առանձնահատկություններից 

ելնելով` ծառայությունում կարող են աշխատանքի ընդունվել նաև 
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քաղաքացիական ծառայողներ՝ քաղաքացիական ծառայության հարաբերու-

թյունները կարգավորող օրենսդրությանը համապատասխան:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 3. Հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենսդրությունը 

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենսդրությունը 

բաղկացած է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունից (այսուհետ՝ 

նաև Սահմանադրություն), Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերից (այսուհետ՝ միջազգային պայմանագրեր), սույն օրենքից, 

«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքից, «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» օրենքից, այլ օրենքներից և սույն օրենքին 

համապատասխան ընդունված իրավական այլ ակտերից: 

         2. Եթե միջազգային պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, քան 

նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 

պայմանագրերի նորմերը: 

         3. Հարկադիր կատարողների աշխատանքային հարաբերություններին 

վերաբերող հարցերը, որոնք կարգավորված չեն սույն օրենքով, 

կարգավորվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» և «Հանրային 

ծառայության մասին» օրենքներով: 

         4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված իրավական ակտերով այդ 

հարաբերությունները կարգավորված չլինելու դեպքում դրանք 

կարգավորվում են աշխատանքային օրենսդրությամբ:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածում՝ 

1) «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով. 

2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական ակտերի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով. 

3) 1-ին մասի 3-րդ կետում՝ 

ա. «- հարկադիր կատարող, տեսուչ:» պարբերությունը  շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«- հարկադիր կատարող,». 

բ. լրացնել նոր պարբերություն. 

«- տեսուչ:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասում ««Զինապարտության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «բ-դ» կետերով և  13-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել ««Զինվորական 

ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 21-րդ, 22-րդ և 

24-րդ հոդվածներով» բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Հարկադիր կատարման ծառայությունում առաջին անգամ որպես 

հարկադիր կատարող պաշտոնի նշանակվող անձինք, Արցախի 

Հանրապետության պետական դրոշի առջև, Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով, տալիս են հետևյալ 

բովանդակությամբ երդում. 

«Ես՝ (անուն, հայրանուն, ազգանուն), Արցախի Հանրապետության 

հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում պաշտոն ստանձնելով, 

երդվում եմ. 

հավատարմորեն ծառայել Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, 

խստագույնս պահպանել Սահմանադրությունը և օրենքները, մարդու և 

քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, աջակցել 
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սահմանադրական կարգի պահպանմանը, անվերապահորեն և բարեխղճորեն 

կատարել իմ պարտականությունները»:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«5. Հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն կամ գլխավոր 

խմբերի թափուր պաշտոններում նշանակում կատարելիս առաջնահերթու-

թյունը տրվում է հարկադիր կատարման ծառայության, այնուհետև՝ զինված 

ուժերի, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, դատախազության, 

փրկարարական ծառայության և քննչական կոմիտեի այն ծառայողներին (այդ 

թվում՝ նախկին ծառայողներին), ովքեր բավարարում են տվյալ պաշտոնին 

նշանակվելու համար հարկադիր կատարողներին ներկայացվող 

պահանջները: 

Այլ մարմնում ծառայություն անցած և հարկադիր կատարման 

ծառայության գլխավոր խմբի թափուր պաշտոնի նշանակված հարկադիր 

կատարողին ավելի բարձր պաշտոնի նշանակելիս հաշվի է առնվում նաև այլ 

մարմնում ծառայության ժամկետը: 

Զինված ուժերում, ազգային անվտանգությունում, ոստիկանությունում, 

դատախազությունում, փրկարարական ծառայությունում և քննչական 

կոմիտեում պաշտոնների համապատասխանությունը հարկադիր կատարման 

ծառայության պաշտոններին սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 12.1-ին հոդվածում՝ 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հարկադիր կատարման ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

համար    անցկացվող մրցույթը, թափուր պաշտոնն արտամրցութային կարգով 

զբաղեցնելը». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս. 

«3. Հարկադիր կատարման ծառայությունում առաջատար խմբի 

հարկադիր կատարողի և տեսուչի թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում 

մեկշաբաթյա ժամկետում, մինչև տվյալ պաշտոնի համար մրցույթ 

հայտարարելը, Արցախի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարողի 

ներկայացմամբ Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարը կարող է տվյալ թափուր պաշտոնում արտամրցութային կարգով 

նշանակել հարկադիր կատարման ծառայության այն ծառայողին կամ տվյալ 

պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող այն 

անձին, ով բավարարում է տվյալ պաշտոնին նշանակվելու համար հարկադիր 

կատարողներին ներկայացվող պահանջները:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 19-րդ հոդվածում 1-ին մասի 7-րդ կետն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) ապահովում է սույն օրենքի, «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքի,  

իրավական այլ ակտերի պահանջների և Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի ցուցումների կատարումը.». 

2) 9-րդ և 13-րդ կետերից հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

        «3) իրականացնում է սույն օրենքի, «Հարկադիր կատարման մասին» 

օրենքի, իրավական այլ ակտերի պահանջների, Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի և գլխավոր հարկադիր կատարողի 
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ցուցումների կատարումը, միջնորդություն է ներկայացնում գլխավոր 

հարկադիր կատարողին՝ բաժնի ծառայողներին խրախուսելու կամ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին:»: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 23-րդ հոդվածում՝ 

         1) վերնագրում «դատական ակտերի» բառերից հետո լրացնել «, անբողո-

քարկելի վարչական ակտերի» բառերը. 

         2) 1-ին և 2-րդ մասերում «Դատական ակտերի» բառերից հետո լրացնել «, 

անբողոքարկելի վարչական ակտերի» բառերը. 

         3) «կատարողական թերթի» և «կատարողական թերթում»  բառերից հետո 

համապատասխանաբար լրացնել «, անբողոքարկելի վարչական ակտի», «, 

անբողոքարկելի վարչական ակտում» բառերը. 

         4) 2-րդ մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

        «8) կատարողական թերթում կամ անբողոքարկելի վարչական ակտում 

նշված պահանջների պարզ չլինելու դեպքում դիմելու համապատասխանա-

բար կատարողական թերթ տված դատարան կամ անբողոքարկելի վարչական 

ակտ տված վարչական մարմին` պարզաբանելու դրա կատարման կարգը.»: 

 

Հոդված 14. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-

րդ կետը: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 43-րդ հոդվածի «աշխատավարձի» բառը փոխարինել 

«վարձատրության» բառով: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով» բառերը փոխարինել 

«Քաղաքացիական օրենսգրքով» բառերով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասից, 33-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասի երկրորդ պարբերությունից և 7-րդ մասից, 56-րդ հոդվածի 3-րդ մասից 

հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12.1-ին, 12.2-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 

17-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 33-րդ, 34-

րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 39-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 50-րդ և 51-րդ հոդվածներում 

«Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 19. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-130-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Սահմանադրական դատավարության մասին» 2009 

թվականի մայիսի 27-ի ՀՕ-18-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 38-րդ հոդվածի 4-

րդ մասում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարման 

մասին» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն 

ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-131-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի 

նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ  հոդվածի 3-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

համակարգում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

(այսուհետ` հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն) հարկադիր 

կատարողը:»: 

 

Հոդված 2.  Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասից, 41-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 5-րդ և  3-րդ մասի 6-րդ կետերից հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-132-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետում «և 

փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել «, փրկարարական 

ծառայության և Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության համակարգում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության (այսուհետ՝ հարկադիր կատարման ծառայություն)» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «և փրկարարական 

ծառայության» բառերը փոխարինել «, փրկարարական ծառայության և 

հարկադիր կատարման ծառայության»  բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «հարկադիր 

կատարողներին,» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերում «և 

փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել  «, փրկարարական 

ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերը փոխարինել «, ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերով: 

 

 Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածի՝ 

1) վերնագրում «և փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել 

«, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության» 

բառերով. 

2) 1-ին մասում «և փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել  

«, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության» 

բառերով, իսկ «կամ փրկարարական ծառայության» բառերից հետո լրացնել 

«կամ հարկադիր կատարման ծառայության» բառերը. 

3) 2-րդ մասում «N 5 հավելվածով» բառերից հետո լրացնել «, հարկադիր 

կատարման ծառայության ծառայողներինը՝  N 6 հավելվածով» բառերը. 

4) 4-րդ մասում «և փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել  

«, փրկարարական ծառայության և հարկադիր կատարման ծառայության» 

բառերով. 

5) 5-րդ մասում «և արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունում» բառերը փոխարինել «, արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայությունում և հարկադիր կատարման ծառայությունում» 

բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածից հանել «դատական ակտերի» 

բառերը: 



28 
 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-133-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ                  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ և 18-րդ 

կետերից հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-134-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 9-րդ 

հոդվածի  3-րդ մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-135-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Վարչարարության  հիմունքների և վարչական վարույթի 

 մասին» 2015 թվականի ապրիլի 20-ի ՀՕ-31-Ն օրենքի 88-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասից  հանել «դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-136-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Սնանկության մասին» 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-

29-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի և 

6-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «զ» և 29-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետի «զ» ենթակետերի «դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» 

բառերով: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-137-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի  մասին» 

2019 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-38-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 16-րդ 

հոդվածի 8-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը 

փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:  

 

Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության» բառերով:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-138-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2019 թվականի 

հունիսի 27-ի ՀՕ-65-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 35-րդ կետից հանել 

«դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-139-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» 2019 թվականի հունիսի 27-ի ՀՕ-92-Ն 

օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-140-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ  

ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների մասին» 2021 թվականի հունիսի 30-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի «դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն 

ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը.  

2) 2-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը 

փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-141-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի 

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 

օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն օրենքի հավելվածի: 

 

Հոդված 2. Օրենքի թիվ 4 հավելվածի «Ծանոթագրություններ» բաժինը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

« Ծանոթագրություններ 

1. *-ով նշված բնակավայրերը բռնազավթված են Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից 1991-1994 թվականների պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով. 

2. **-ով նշված բնակավայրերը բռնազավթված են Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով. 

3. ***-ով նշված  բնակավայրի տարածքի մի մասը բռնազավթված է 

Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով. 

4. ****-ով նշված բնակավայրերը ռազմական գործողություններից հետո 

դեռևս բնակեցված չեն. 

5. *****-ով նշված բնակավայրը ժամանակավորապես մտցված է 

վարչատարածքի մեջ:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. դեկտեմբերի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-142-Ն 
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       Հավելված     

                                                             ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում  

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի 

 

                                                                                                            «Հավելված թիվ 2                                                         

                                                          «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքի 

 

  

Ց Ա Ն Կ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 

 

2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

 

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Ասկերան 
Ասկերան քաղաք 

Քյաթուկ գյուղ 

2. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ** 

3. Այգեստան Այգեստան գյուղ 

4. Աստղաշեն Աստղաշեն գյուղ 

5. Ավետարանոց Ավետարանոց գյուղ** 

6. Արմենակավան Արմենակավան գյուղ** 

7. Պատարա Պատարա գյուղ 

8. Բերքաձոր Բերքաձոր գյուղ 

9. Դահրավ Դահրավ գյուղ 

10. Դաշուշեն Դաշուշեն գյուղ 

11. Իվանյան Իվանյան գյուղ 

12. Լուսաձոր Լուսաձոր գյուղ 

13. Խնապատ Խնապատ գյուղ 

14. Խանցք Խանցք գյուղ 

15. Խաչեն 
Խաչեն գյուղ 

Ուրախաչ գյուղ**** 

16. Խաչմաչ Խաչմաչ գյուղ 

17. Խնածախ Խնածախ գյուղ 

18. Խնձրիստան Խնձրիստան գյուղ 

19. Խրամորթ Խրամորթ գյուղ 

20. Ծաղկաշատ Ծաղկաշատ գյուղ 

21. Կարմիր գյուղ Կարմիր գյուղ 

22. Հարավ Հարավ գյուղ 

23. Հիլիս Հիլիս գյուղ 

24. Հովսեփավան Հովսեփավան գյուղ 

25. Մադաթաշեն Մադաթաշեն գյուղ** 

26. Մխիթարիշեն Մխիթարիշեն գյուղ 

27. Մոշխմհատ Մոշխմհատ գյուղ** 

28. Նախիջևանիկ Նախիջևանիկ գյուղ 

29. Նորագյուղ Նորագյուղ գյուղ 

30. Ներքին Սզնեք Ներքին Սզնեք գյուղ 

31. Շոշ Շոշ գյուղ 

32. Ջրաղացներ Ջրաղացներ գյուղ** 

33. Ռև Ռև գյուղ 

34. Սառնաղբյուր 
Սառնաղբյուր գյուղ 

Դահրազ գյուղ 

35. Սարդարաշեն Սարդարաշեն գյուղ 

36. Սարուշեն Սարուշեն գյուղ 

37. Սղնախ Սղնախ գյուղ** 
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38. Վարդաձոր 
Վարդաձոր գյուղ 

Վարազաբուն գյուղ 

39. Վերին Սզնեք Վերին Սզնեք գյուղ 

40. Ուղտասար Ուղտասար գյուղ** 

41. Փառուխ 
Փառուխ գյուղ 

Քարագլուխ գյուղ**** 

42. Քռասնի Քռասնի գյուղ 

  

2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. 

 

Հադրութ 

 

Հադրութ քաղաք** 

Վանք գյուղ** 

Տյաք գյուղ** 

2. Ազոխ Ազոխ գյուղ** 

3. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ** 

4. Այգեստան 
Այգեստան գյուղ** 

Մելիքաշեն գյուղ** 

5. Առաջամուղ 
Առաջամուղ գյուղ** 

Արաքսավան գյուղ** 

6. 

 

 

 

 

Առաքել 

 

 

 

 

Առաքել գյուղ** 

Ձորագյուղ գյուղ** 

Կարմրաքար գյուղ** 

Ջրաբերդ գյուղ** 

Սարալանջ գյուղ** 

Քարագլուխ գյուղ** 

7. Արևշատ Արևշատ գյուղ** 

8. Բանաձոր 
Բանաձոր գյուղ** 

Ցոր գյուղ** 

9. Դրախտիկ Դրախտիկ գյուղ** 

10. Թաղասեռ Թաղասեռ գյուղ** 

11. Թաղուտ Թաղուտ գյուղ** 

12. Խանձաձոր 
Խանձաձոր գյուղ** 

Հայկավան գյուղ** 

13. 

 

 

Խծաբերդ 

 

 

Խծաբերդ գյուղ** 

Արփագետիկ գյուղ** 

Պետրոսաշեն գյուղ** 

Սպիտակաշեն գյուղ** 

14. Ծակուռի Ծակուռի գյուղ** 

15. Ծամձոր 
Ծամձոր գյուղ** 

Սարինշեն գյուղ** 

16. Կարմրակուճ Կարմրակուճ գյուղ** 

17. Հարթաշեն Հարթաշեն գյուղ** 

18. Հակակու Հակակու գյուղ** 

19. Հին Թաղեր Հին Թաղեր գյուղ** 

20. Մարիամաձոր Մարիամաձոր գյուղ** 

21. Մեծ Թաղեր Մեծ Թաղեր գյուղ** 

22. Մոխրենես Մոխրենես գյուղ** 

23. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ** 

24. Պլեթանց 
Պլեթանց գյուղ** 

Ծաղկավանք գյուղ** 

25. Ջրակուս 
Ջրակուս գյուղ** 

Հողեր գյուղ** 

26. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ** 

27. Տող Տող գյուղ** 

28. Տումի Տումի գյուղ** 
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29. Ուխտաձոր Ուխտաձոր գյուղ** 

30. Քյուրաթաղ Քյուրաթաղ գյուղ** 

  

2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Մարտակերտ 

Մարտակերտ քաղաք 

Լևոնարխ գյուղ**** 

Մարալյան Սարով գյուղ* 

2. Աղաբեկալանջ Աղաբեկալանջ գյուղ 

3. Առաջաձոր 
Առաջաձոր գյուղ 

Հայադ գյուղ**** 

4. Գառնաքար Գառնաքար գյուղ 

5. Գետավան Գետավան գյուղ 

6. Դրմբոն Դրմբոն գյուղ 

7. Զագլիկ Զագլիկ գյուղ 

8. Զարդախաչ Զարդախաչ գյուղ 

9. Թալիշ Թալիշ գյուղ** 

10. Թբլղու Թբլղու գյուղ 

11. Խնկավան Խնկավան գյուղ 

12. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ 

13. Ծմակահող Ծմակահող գյուղ 

14. Կիչան Կիչան գյուղ 

15. Կոճողոտ Կոճողոտ գյուղ 

16. Կուսապատ Կուսապատ գյուղ 

17. Հաթերք Հաթերք գյուղ 

18. Հարությունագոմեր Հարությունագոմեր գյուղ 

19. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ** 

20. Ճանկաթաղ Ճանկաթաղ գյուղ 

21. Մատաղիս Մատաղիս գյուղ** 

22. Մաղավուզ 
Մաղավուզ գյուղ 

Քմքաձոր գյուղ 

23. Մեծ շեն Մեծ շեն գյուղ 

24. Մեհմանա Մեհմանա գյուղ 

25. Մոխրաթաղ Մոխրաթաղ գյուղ 

26. Ներքին Հոռաթաղ Ներքին Հոռաթաղ գյուղ 

27. Նոր Այգեստան 
Նոր Այգեստան գյուղ** 

Այգեստան գյուղ* 

28. Նոր Կարմիրավան 
Նոր Կարմիրավան գյուղ** 

Կարմիրավան գյուղ* 

29. 

 

 

Նոր Հայկաջուր 

 

 

Նոր Հայկաջուր գյուղ** 

Հայկաջուր գյուղ* 

Նոր Ջրաբերդ գյուղ** 

Ջրաբերդ գյուղ** 

30. Նոր Ղազանչի 
Նոր Ղազանչի գյուղ 

Ղազանչի գյուղ**** 

31. Նոր Մարաղա 

Նոր Մարաղա գյուղ** 

Լենինավան գյուղ* 

Մարաղա գյուղ* 

32. Նոր Սեյսուլան 

Նոր Սեյսուլան գյուղ** 

Սեյսուլան գյուղ* 

Հացավան գյուղ* 

33. Շահմասուր Շահմասուր գյուղ 

34. Չափար Չափար գյուղ 

35. Չլդրան Չլդրան գյուղ 

36. Պողոսագոմեր Պողոսագոմեր գյուղ 
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Ղազարահող գյուղ 

37. Վաղուհաս Վաղուհաս գյուղ 

38. Վանք 

Վանք գյուղ 

Անձավներ գյուղ 

Դաշտագլուխ գյուղ 

Ծաղկունք գյուղ 

Ճրագ գյուղ 

Նարեշտար գյուղ 

39. Վարդաձոր Վարդաձոր գյուղ 

40. Վարնկաթաղ Վարնկաթաղ գյուղ 

41. Վերին Հոռաթաղ Վերին Հոռաթաղ գյուղ 

42. Տոնաշեն 
Տոնաշեն գյուղ 

Դաստակերտ գյուղ**** 

43. Քոլատակ Քոլատակ գյուղ 

  

2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Մարտունի 

Մարտունի քաղաք 

Կաքավաձոր գյուղ 

Քաջավան գյուղ 

2. 

 

Ճարտար Ճարտար քաղաք 

 
Ներքին Ճարտար քաղաք** 

3. Աշան Աշան գյուղ 

4. Ավդուռ Ավդուռ գյուղ 

5. Բերդաշեն Բերդաշեն գյուղ 

6. Գիշի Գիշի գյուղ 

7. Եմիշճան Եմիշճան գյուղ 

8. Զարդանաշեն Զարդանաշեն գյուղ** 

9. Թաղավարդ Թաղավարդ գյուղ*** 

10. Խերխան Խերխան գյուղ 

11. Խնուշինակ Խնուշինակ գյուղ 

12. Ծովատեղ Ծովատեղ գյուղ 

13. Կաղարծի Կաղարծի գյուղ 

14. Կարմիր Շուկա 
Կարմիր Շուկա գյուղ 

Սխտորաշեն գյուղ 

15. Կոլխոզաշեն Կոլխոզաշեն գյուղ 

16. Հաղորտի Հաղորտի գյուղ 

17. Հացի Հացի գյուղ 

18. Հերհեր Հերհեր գյուղ 

19. Կավահան Կավահան գյուղ 

20. Մաճկալաշեն Մաճկալաշեն գյուղ 

21. Մյուրիշեն Մյուրիշեն գյուղ 

22. Մսմնա Մսմնա գյուղ 

23. Մուշկապատ Մուշկապատ գյուղ 

24. Ննգի Ննգի գյուղ 

25. Նորշեն Նորշեն գյուղ 

26. Շեխեր Շեխեր գյուղ** 

27. Պառավաթումբ Պառավաթումբ գյուղ 

28. Ջիվանի Ջիվանի գյուղ** 

29. Սարգսաշեն Սարգսաշեն գյուղ** 

30. Սոս Սոս գյուղ 

31. Սպիտակաշեն Սպիտակաշեն գյուղ 

32. Վազգենաշեն Վազգենաշեն գյուղ** 

33. Վարանդա Վարանդա գյուղ 

34. Քարահունջ Քարահունջ գյուղ 
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35. Քերթ Քերթ գյուղ 

 
2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

 

ՀՀ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Քարվաճառ Քարվաճառ քաղաք** 

2. Շահումյան Շահումյան ավան* 

3. Վերին շեն Վերին շեն ավան* 

4. Ակնաբերդ Ակնաբերդ գյուղ ***** 

5. Բուզլուխ Բուզլուխ գյուղ* 

6. Գաղթուտ Գաղթուտ գյուղ* 

7. Գետաշեն Գետաշեն գյուղ* 

8. Գյուլիստան Գյուլիստան գյուղ* 

9. Գյուրզալար Գյուրզալար գյուղ* 

10. Դադիվանք Դադիվանք գյուղ** 

11. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ** 

12. 

Զուար 

Զարկունի գյուղ** 

Թութխուն գյուղ** 

Խոզենեկ գյուղ** 

Զուար գյուղ** 

Հավախաղաց գյուղ** 

Ասրիկ գյուղ** 

Ապահեն գյուղ** 

13. Զառալյուր Զառալյուր գյուղ** 

14. Զեյվա Զեյվա գյուղ* 

15. Էրքեջ Էրքեջ գյուղ* 

16. Թոդան Թոդան գյուղ* 

17. Իշխանիկ Իշխանիկ գյուղ** 

18. Խարխափուտ Խարխափուտ գյուղ* 

19. Խոփեր Խոփեր գյուղ** 

20. Ծավալք Ծավալք գյուղ** 

21. Ծար Ծար գյուղ** 

22. Կարաչինար Կարաչինար գյուղ* 

23. Կորեկնեկ Կորեկնեկ գյուղ** 

24. Հայ Պարիս Հայ Պարիս գյուղ* 

25. Հավսաթաղ 

Հավսաթաղ գյուղ** 

Եղցատեղ գյուղ** 

Ճումեն գյուղ** 

  Եղջերունիկ գյուղ** 

26. Հովվաշեն Հովվաշեն գյուղ** 

27. Մանաշիդ Մանաշիդ գյուղ* 

28. Մանասինշեն Մանասինշեն գյուղ* 

29. Նոր Բանանց Նոր Բանանց գյուղ** 

30. Նոր Բրաջուր 

Նոր Բրաջուր գյուղ** 

Եղցի գյուղ** 

Զովք գյուղ** 

31. Նոր Գետաշեն 
Նոր Գետաշեն գյուղ** 

Շիկաքար գյուղ** 

32. Նոր Էրքեջ Նոր Էրքեջ գյուղ** 

33. Նոր Խարխափուտ Նոր Խարխափուտ գյուղ** 

34. Նոր Կարաչինար Նոր Կարաչինար գյուղ** 

35. Նոր Մանաշիդ Նոր Մանաշիդ գյուղ** 

36. Նոր Վերինշեն 
Նոր Վերինշեն գյուղ** 

Մշենի գյուղ** 

37. Շաֆագ Շաֆագ գյուղ* 

38. Չարեքտար Չարեքտար գյուղ 

39. Ջերմաջուր Ջերմաջուր գյուղ** 

40. Ռուս Պարիս Ռուս Պարիս գյուղ* 
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41. 
Քնարավան 

Քնարավան** 

Չափնի գյուղ** 
 

 

2.6. Շուշիի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. 

 

Շուշի 

 

Շուշի քաղաք** 

Ղայբալիշեն գյուղ 

 Ձորագյուղ գյուղ 

2. Եղցահող 

Եղցահող գյուղ 

Կանաչ Թալա գյուղ 

Տասը վերստ գյուղ 

3. Լիսագոր Լիսագոր գյուղ 

4. Հին շեն 
Հին շեն գյուղ 

Հունանավ գյուղ 

5. Մեծ շեն Մեծ շեն գյուղ 

6. Քարին տակ Քարին տակ գյուղ** 

7. Քիրսավան Քիրսավան գյուղ** 

  

2.7. Ստեփանակերտ քաղաքի համայնք 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ քաղաք 

  

2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը 

  

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 

1. Բերձոր Բերձոր քաղաք 

2. Կովսական Կովսական քաղաք** 

Դիցմայրի գյուղ** 

 Քարատակ գյուղ** 

3. Միջնավան Միջնավան քաղաք** 

4. 

Որոտան 

Որոտան քաղաք** 

Անդոկաբերդ գյուղ** 

Բարկուշատ գյուղ** 

Դողար գյուղ** 

Վանանդ գյուղ** 

5. Ալաշկերտ Ալաշկերտ գյուղ** 

6. Աղաձոր Աղաձոր գյուղ** 

7. Աղանուս Աղանուս գյուղ** 

Ապարան գյուղ** 

Մեղվաձոր գյուղ** 

8. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ** 

Խաչգետիկ գյուղ** 

Հարար գյուղ** 

9. Աղավնո Աղավնո գյուղ 

10. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ** 

Լճաշեն գյուղ** 

11. Այգեկ Այգեկ գյուղ** 

12. Արախիշ Արախիշ գյուղ** 

Աղբրաձոր գյուղ** 

Գահանիստ գյուղ** 

Հայթաղ գյուղ** 

Մովսեսաշեն գյուղ** 

Վազգենաշեն գյուղ** 

Քարաբակ գյուղ** 

13. Արծվաշեն Արծվաշեն գյուղ** 

Մխանց գյուղ** 
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14. Արտաշավի Արտաշավի գյուղ** 

15. Գանձա Գանձա գյուղ** 

Բազմատուս գյուղ** 

16. Գետամեջ Գետամեջ գյուղ** 

17. Գետափ Գետափ գյուղ** 

18. Գողթանիկ Գողթանիկ գյուղ** 

19. Լեռնահովիտ Լեռնահովիտ գյուղ** 

Շրվական գյուղ** 

Սպիտակջուր գյուղ** 

20. Երիցվանք Երիցվանք գյուղ** 

Ամիրյան գյուղ** 

Երվանդակերտ գյուղ** 

Կրմեն գյուղ** 

21. Իշխանաձոր Իշխանաձոր գյուղ** 

22. Դրախտաձոր Դրախտաձոր գյուղ** 

Անի գյուղ** 

23. Ծաղկաբերդ Ծաղկաբերդ գյուղ** 

Մարաթուկ գյուղ** 

24. Ծիծեռնավանք Ծիծեռնավանք գյուղ** 

Մելիքաշեն գյուղ** 

Արահուծ գյուղ** 

Տանձուտ գյուղ** 

25. Ծոբաձոր Ծոբաձոր գյուղ** 

Որդուակ գյուղ** 

26. Կերեն Կերեն գյուղ** 

Գրհամ գյուղ** 

Սպիտակաշեն գյուղ** 

27. Կումայրի Կումայրի գյուղ** 

Շիրակ գյուղ** 

28. Հակ Հակ գյուղ** 

29. Հակարի Հակարի գյուղ** 

30. Հայկազյան Հայկազյան գյուղ** 

Ջանֆիդա գյուղ** 

Սահառ գյուղ** 

Դարբնոց գյուղ** 

31. Հոչանց Հոչանց գյուղ** 

32. Ձորափ Ձորափ գյուղ** 

33. Ղազարապատ Ղազարապատ գյուղ** 

34. Մամարք Մամարք գյուղ** 

Հալե գյուղ** 

35. Մարտունաշեն Մարտունաշեն գյուղ** 

36. Միրիկ Միրիկ գյուղ** 

37. Մշենի Մշենի գյուղ** 

Արվական գյուղ** 

38. Մոշաթաղ Մոշաթաղ գյուղ** 

Հերիկ գյուղ** 

Բերդիկ գյուղ** 

39. Մուշ Մուշ գյուղ** 

40. Նորաշենիկ Նորաշենիկ գյուղ** 

Վարդուտ գյուղ** 

41. Շալուա Շալուա գյուղ** 

Հիմնաշեն գյուղ** 

Վերին շեն գյուղ** 

Քարուտ գյուղ** 

42. Սարատակ Սարատակ գյուղ** 
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43. Սոնասար Սոնասար գյուղ** 

Մարգիս գյուղ** 

44. Ներքին Սուս Սուս գյուղ** 

Գիհուտ գյուղ** 

Ներքին Սուս գյուղ 

Ուրմիա գյուղ** 

45. Վակունիս Վակունիս գյուղ** 

Խաչինտափ գյուղ** 

Չորմանք գյուղ** 

Շամք գյուղ** 

46. Վաղազին Վաղազին գյուղ** 

Մարտիրոս գյուղ** 

47. Վան Վան գյուղ** 

48. Վարդաբաց Վարդաբաց գյուղ** 

Քարոտան գյուղ** 

49. Վուրգավան Վուրգավան գյուղ** 

50. Տիգրանավան Տիգրանավան գյուղ** 

51. Ուռեկան Ուռեկան գյուղ** 

52. Փակահան Փակահան գյուղ** 

53. Քաշունիք Քաշունիք գյուղ** 

Մորաջուր գյուղ** 

Վերին Քաշունիք գյուղ** 

54. Քարեգահ Քարեգահ գյուղ 

                                                                                                                                                          »: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 նոյեմբերի 2021թ.                                                              N 1238-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  26-Ի  N 145-Ն   

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին»  օրենքի 9-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 3.2 և 3.3 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն 

որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի NN 1, 3.2 և 3.3 աղյուսակների 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1238-Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  

26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -    -    

  2     Տարրական, հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն  -   -   -    (67 031,5) 

    1   Տարրական,  հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն  -   -   -  (67 031,5) 

      01 Պետական աջակցություն ԱՀ  պե-

տական հանրակրթական ուսում-

նական հաստատություններին  -   -   -  8 732,0  

        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  8 732,0  

      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շր-

ջանների պետական հանրակր-

թական ուսումնական հաստա-

տությունների տնօրենություններին  -   -   -  (75 763,5) 

        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ       (50 000,0) 

        Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  (37 763,5) 

        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  12000,0 

  4     Բարձրագույն կրթություն  -   -   -  67031,5 

    1   

Բարձրագույն մասնագիտական 

կրթություն  -   -   -  67031,5 

      

02 «Արցախի պետական համալսա-

րան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կրթության 

գծով ուսանողական նպաստների 

և կրթաթոշակների տրամադրում 

 -  

 

 

 

 -  

 

 

 

 -  

 

 

 

67031,5 

 

 

 

      

  ԱՀ կրթության, գիտության, մշա-

կույթի և սպորտի նախարարու-

թյուն  -   -   -  67031,5 
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Աղյուսակ N 2 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ   N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

26-Ի N145-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Բ

ա
ժ

ի
ն

 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 
Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 
- 

  
8 732,0 

      

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 

- 
  

8 732,0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 
  

8 732,0 

 

 

Աղյուսակ N 3 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի 

N145-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 Ասկերանի շրջանի վարչակազմ        (50 000,0) 

      

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթա-

կան ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      (50 000,0) 

      Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ       (37 763,5) 

      

«Մարտակերտի շրջանի հանրակր-

թական ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      (37 763,5) 

      Շահումյանի շրջանի վարչակազմ       12 000,0 

      

«Շահումյանի շրջանի հանրակր-

թական ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      12 000,0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -     (75 763,5) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

14 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1347-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1347–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

01    
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-

ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - (4000,0) 

 6   

Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - (4000,0) 

  1  

Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - (4000,0) 

   05 

Տիեզերական հանույթի տվյալների 

կոնվերտացիայի, արդյունքների 

նախնական մշակման և 1:100000 

մասշտաբի բազային հիմքով 

ֆոտոպլան ստանալու ծրագիր 

- - - (4000,0) 

    
ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե 
   (4000,0) 

11    ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- - - 4000,0 

 1   Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 
- - - 4000,0 

  1  Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- - - 4000,0 

   01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- - - 4000,0 

    ԱՀ կառավարություն - - - 4000,0 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1359-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N812 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի նոյեմբերի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, 

առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների կրթաթոշակների չափերը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

մարտի 29-ի թիվ 154 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 

N812 որոշման 1-ին կետում «30 000 (երեսուն հազար)», «25 000 (քսանհինգ 

հազար)» և «20 000 (քսան հազար)» բառերը համապատասխանաբար փոխա-

րինել «65 000 «վաթսունհինգ հազար»», «60 000 «վաթսուն հազար»» և «55 000 

«հիսունհինգ հազար»» բառերով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

նոյեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա։

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1361-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1361–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ  

N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 

1 

 

 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

- - - - 

 

 

1 

 

 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ 
- - - - 

 

  

 

 

03 

Պետական աջակցություն «Ստան-

դարտացման, չափագիտության և 

սերտիֆիկացման կենտրոն» պե-

տական ոչ առևտրային կազմա-

կերպություն 

- - - 4 532,4 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
- - - 4 532,4 

 

2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - - 

  1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

11 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր 
- - - (4 532.4) 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
- - - (4 532.4) 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1363-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ 

ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ  

ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-

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

1) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետության 

տարածք ներմուծվող բենզինի և դիզելային վառելիքի հաշվառման քարտի 

ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետության 

տարածք ներմուծվող թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

(կիսաֆաբրիկատների) հաշվառման քարտի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետության 

տարածք ներմուծվող ապրանքանյութական արժեքների (բացառությամբ 

բենզինի, դիզելային վառելիքի և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 

իրերի (կիսաֆաբրիկատների)) հաշվառման քարտի ձևը` համաձայն N 3 

հավելվածի. 

4) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից արտահանվող ապրանքա-

նյութական արժեքների հաշվառման քարտի ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հաշվառման 

քարտերի հաշվառումն ու տրամադրումն իրականացվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1363-Ն որոշման  
Ձև 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ  N _______ 

 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲԵՆԶԻՆԻ ԵՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ  

 

 

«____» ______________ 20  թ. ժամը   :     _____________________ 

         (վայրը) 

Կազմակերպության անվանումը  

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը  

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

        

Գտնվելու (բնակության) վայրը  

Հեռախոսահամարը  

 

 
 

Քանակը 

Հաշվարկային 

փաստաթղթի 

(բեռնամաքսային 

հայտարարագրի) 

Իրացման 

համար  

(ՀՀ դրամ) 

Ներտնտեսա-

կան կարիք-

ների համար  

(ՀՀ դրամ) 

տ
ո

ն
ն

ա
 

լի
տ

ր
 համարը և 

ամսա-

թիվը** 

Գումա-

րը (ՀՀ 

դրամ) 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Արցախի Հանրապետու-

թյան տարածք ներմուծվող 

բենզին, այդ թվում` ըստ 

մատակարարում իրակա-

նացնող տնտեսավարող 

սուբյեկտների 

  

X 

   

   

   

   

   

Արցախի Հանրապետու-

թյան տարածք ներմուծվող 

դիզելային վառելիք, այդ 

թվում` ըստ մատակարա-

րում իրականացնող տնտե-

սավարող սուբյեկտների 

  

 

X 

   

   

   

   

   

Տրանսպորտային միջոցի Տարայի տարողու-

թյունը (տոննա) 
Ներմուծվող ապրանքատեսակ 

մակնիշը պետհամարանիշը 
 

բենզին* դիզելային վառելիք 
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Հարկային մարմնի  

ներկայացուցիչ                  ______________________________ 
                                                                     (ստորագրությունը)                                                                      (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)   

Բեռը փոխադրող                 ______________________________ 
                                                                     (ստորագրությունը)                                                                       (անունը, ազգանունը)  

 

*Լրացվում է ըստ բենզինի մակնիշի` ռեգուլյար (ԱՏԳ ԱԱ 2710 12 410), նորմալ 

(ԱՏԳ ԱԱ 2710 12 410), պրեմիում (ԱՏԳ ԱԱ 2710 12 450), սուպեր (ԱՏԳ ԱԱ 2710 12 490, 

2710 19 420): 

**Առանց հաշվարկային փաստաթղթի ներմուծման դեպքում կատարվում է «գնման 

ակտ» նշումը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1363-Ն որոշման  
Ձև 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ  N _______ 

 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ  

ԻՐԵՐԻ (ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐԻ)* 
 

Փաստաթղթի հերթական համարը 

N  ______________________ 

«_______» _______________________ 20  թ. 
             (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

 

Կազմակերպության անվանումը  

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը  

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

        

Գտնվելու (բնակության) վայրը  

Հեռախոսահամարը  

* Ներկայացվում է արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվառման և հսկողության 

վարչություն (շրջաններում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների 

մասով` նաև հաշվառման վայրի հարկային մարմին)` մինչև ապրանքանյութական արժեքների 

վաճառքի հանելը, բայց ոչ ուշ, քան մինչև ներմուծման օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

** Առանց հաշվարկային փաստաթղթի ներմուծման դեպքում կատարվում է «գնման ակտ» 

նշումը: 

 

Տնօրեն (փոխարինող պաշտոնատար անձ),  

անհատ ձեռնարկատեր  

 

__________________ 
(ստորագրությունը) 

______________________ 
(անունը, ազգանունը) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

Հ/Հ 

Հաշվարկային 

փաստաթղթի Ապրանքանյու-

թական արժեքի 

անվանումը 

Չափի 

միա-

վորը 

Քա-

նակը 

Միավորի վա-

ճառքի գինը  

(ՀՀ դրամ) 

Ընդհանուր 

գումարը 

(ՀՀ դրամ) 
համարը 

և ամսա-

թիվը** 

ընդհանուր 

գումարը  

(ՀՀ դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1363–Ն որոշման  
Ձև 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ  N _______ 

 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ 

ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ 

ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ 

ԻՐԵՐԻ (ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐԻ)) 

 

ՄԱՍ 1 

ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

 

 

«____» ______________ 20  թ. ժամը   :     _____________________ 

         (վայրը) 

 

ՏՐՎԱԾ Է   ____________________________________________________________________ 
  (բեռը փոխադրող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 

_______________________________________________________________________________ 
անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամարը) 

ՓՈԽԱԴՐՎՈՒՄ Է  _____________________________________________________________ 

                 (բեռի քանակը, ընդհանուր գումարը, 

_______________________________________________________________________________ 
փաթեթավորման տեսակը) 

ԲԵՌԻ ՏԵՐԸ     _________________________________________________________________ 
                          (կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը),  

_______________________________________________________________________________ 
                       հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գտնվելու վայրը (բնակության հասցեն)) 

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ  __________________________________________________ 
                                                                             (անվանումը, սերիան, համարը, ամսաթիվը) 

_______________________________________________________________________________ 

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ ____________________________________________________ 

     (տեսակը, մակնիշը, պետհամարանիշը) 

ԿԱՊԱՐԱԿՆՔՎԱԾ Է ___________________________________________________________ 

     (կապարակնիքների համարները, քանակը) 

Տնտեսավարող սուբյեկտը պարտավորվում է. 

- առանց հարկային մարմնի ներկայացուցչի չվնասել կապարակնիքները և 

բեռնային գործողություններ չկատարել.  

- չկապարակնքված տրանսպորտային միջոցով ապրանքանյութական 

արժեքներ ներմուծելիս ապրանքանյութական արժեքները սահմանված կարգով 

հայտարարագրել հսկիչ կետում կամ ներմուծման օրվանից հետո երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվառման 

և հսկողության վարչությունում (շրջաններում գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտը` նաև հաշվառման վայրի հարկային մարմնում): 

 

Հարկային մարմնի 

ներկայացուցիչ               

__________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________________________ 
  (անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

 

Բեռը փոխադրող   

 

__________________ 
(ստորագրությունը) 

 

________________________________ 
  (անունը, ազգանունը) 
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ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

ՄԱՍ 2 

ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ* 

 

Հաշվառման քարտի  N _________    «______»  ___________________ 20____թ. 

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը, մակնիշը, պետհամարանիշը ____________________ 

Կազմակերպության անվանումը _________________________________________________ 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը ____________________________________ 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)  

 
        

Գտնվելու (բնակության) վայրը ________________   Հեռախոսահամարը ______________ 

Հաշվառումը իրականացնելու վայրը _____________________________________________ 

*Լրացվում է կապարակնքված տրանսպորտային միջոցներով ապրանքանյու-

թական արժեքների ներմուծման դեպքում: 

**Լրացվում է հարկ վճարողի հայտարարությամբ: 

***Առանց հաշվարկային փաստաթղթի ներմուծման դեպքում կատարվում է «գնման 

ակտ» նշումը: 

 
 Տնօրեն (փոխարինող պաշտոնատար 

անձ), անհատ ձեռնարկատեր  

 

__________________ 
(ստորագրությունը) 

___________________ 
  (անունը, ազգանունը)   

Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ               __________________ 
(ստորագրությունը) 

__________________ 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

ՄԱՍ 3 

ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ* 

 
Փաստաթղթի հերթական համարը 

N  ______________________ 

«______» ________________________ 20  թ. 
                                                                                                                                                                                        (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

Հաշվառման քարտի  N _________    «______»  ___________________ 20____թ. 

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը, մակնիշը, պետհամարանիշը ____________________ 

Կազմակերպության անվանումը _________________________________________________ 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը ____________________________________ 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)  

 
        

Գտնվելու (բնակության) վայրը ________________   Հեռախոսահամարը ______________ 

 

Հ/Հ 

Հաշվարկային 

փաստաթղթի** 

Ապրանքանյու-

թական արժեքի 

անվանումը 

Չափի 

միա-

վորը 

Քա-

նակը 

 

Միավորի վա-

ճառքի գինը  

(ՀՀ դրամ) 
Ընդհանուր 

գումարը 

(ՀՀ դրամ) համարը 

և ամսա-

թիվը*** 

ընդհանուր 

գումարը  

(ՀՀ դրամ) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Հ/Հ 

Հաշվարկային 

փաստաթղթի 

Ապրանքանյու-

թական արժեքի 

անվանումը 

Չափի 

միա-

վորը 

Քա-

նակը 

Միավորի վա-

ճառքի գինը  

(ՀՀ դրամ) 

Ընդհանուր 

գումարը 

(ՀՀ դրամ) 
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* Լրացվում է չկապարակնքված տրանսպորտային միջոցներով ապրանքանյու-

թական արժեքների ներմուծման դեպքում: 

** Առանց հաշվարկային փաստաթղթի ներմուծման դեպքում կատարվում է «գնման 

ակտ» նշումը: 

 

 
 Տնօրեն (փոխարինող պաշտոնատար 

անձ), անհատ ձեռնարկատեր  

 

__________________ 
(ստորագրությունը) 

___________________ 
  (անունը, ազգանունը)   

Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ               __________________ 
(ստորագրությունը) 

__________________ 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1363-Ն որոշման  
Ձև 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ  N _______ 

 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 

ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 

 

«____» ______________ 20  թ. ժամը   :     _____________________ 

         (վայրը) 

ՏՐՎԱԾ Է   ____________________________________________________________________ 
  (բեռը փոխադրող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 

_______________________________________________________________________________ 
անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամարը) 

ՓՈԽԱԴՐՎՈՒՄ Է  _____________________________________________________________ 

                 (բեռի քանակը, ընդհանուր գումարը, 

_______________________________________________________________________________ 
փաթեթավորման տեսակը) 

ԲԵՌԻ ՏԵՐԸ     _________________________________________________________________ 

համարը 

և ամսա-

թիվը** 

ընդհանուր 

գումարը  

(ՀՀ դրամ) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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                          (կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը),  

_______________________________________________________________________________ 
գտնվելու վայրը (բնակության հասցեն), հարկ վճարողի հաշվառման համարը) 

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ  __________________________________________________ 
                                                                             (անվանումը, սերիան, համարը, ամսաթիվը) 

_______________________________________________________________________________ 

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ ____________________________________________________ 

     (տեսակը, մակնիշը, պետհամարանիշը) 

ԿԱՊԱՐԱԿՆՔՎԱԾ Է ___________________________________________________________ 

     (կապարակնիքների համարները, քանակը) 

Տնտեսավարող սուբյեկտը պարտավորվում է առանց հարկային մարմնի 
ներկայացուցչի չվնասել կապարակնիքները և բեռնային գործողություններ չկատարել: 
 

Հարկային մարմնի 

ներկայացուցիչ               

__________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________________________ 
  (անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

 

Բեռը փոխադրող   

 

__________________ 
(ստորագրությունը) 

 

________________________________ 
  (անունը, ազգանունը) 

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1365-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

 ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի N 579-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հունիսի 3-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական 

ֆինանսական աջակցության միջոցառման իրականացման կարգը հաստա-

տելու մասին» N 579-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի`   

1) 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել.  

2) 3-րդ  կետի  1-ին ենթակետի «նյութական վնաս կրած» բառերը 

փոխարինել  «ֆիզիկական» բառով, իսկ «և ամուսնության վկայականի 

պատճենները կամ քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցում (այսուհետ՝ ՔԿԱԳ) իրականացնող մարմնի կողմից տեղեկանք՝ 

ամուսնության ակտի գրանցման բացակայության մասին» բառերը 

փոխարինել «պատճենները» բառով. 

3) 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «մարմնի ղեկավարի» բառերից հետո 

լրացնել «(լիազորված անձի միջոցով դիմումը ներկայացնելու դեպքում՝ նաև 

լիազորվածի անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ 

սոցիալական քարտի պատճենները և լիազորագիրը)» բառերը, իսկ «և 

իրավաբանական անձի մասնակիցների (բաժնետերերի) անձնագրերի և 

հանրային ծառայությունների համարանիշների կամ սոցիալական քարտերի 

և ամուսնության վկայականների պատճենները կամ ՔԿԱԳ իրականացնող 

մարմնի կողմից տեղեկանքներ` ամուսնության ակտի գրանցման բացակայու-

թյան մասին (բացառությամբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

չհանդիսացող անձանց)» բառերը փոխարինել «անձնագրի և հանրային 

ծառայությունների համարանիշի կամ սոցիալական քարտի պատճենները» 

բառերով. 

4) 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետի «սեփականության» բառից հետո լրացնել 

«կամ տիրապետման» բառերը. 

5) 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նախադասություն. «5-րդ ենթակետին վերաբերվող 

տեղեկանքի համար ելակետային տվյալներ են հանդիսանում 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հաշվառված տեղեկությունները:». 

6) 8-րդ կետի 4-րդ ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

«ե» պարբերությամբ.                                                                                                                                            

«ե. սույն ենթակետի «ա»-«գ» պարբերություններով նախատեսված ժա-

մանակահատվածներից հետո հարկային մարմնում հաշվառված՝ բացառա-

պես Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 

համայնքներում փաստացի գործունեություն իրականացրած և «Պատերազ-

մական գործողություններով պայմանավորված հարկային արտոնություններ 

սահմանելու մասին» օրենքով հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացնելու 

պարտավորություն չկրող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատե-

րերի մասով տեղեկանքը կազմվում է հարկային մարմնի տեղեկատվական 
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բազայում առկա` երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հիման 

վրա:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1369-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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 «ՍԱՎՎԱ» փակ բաժնետի-

րական ընկերության սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական 

նպատակային նշանակության 6,5925 հեկտար վարելահողը փոխադրել 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության` արդյունաբերական օբյեկտների հողերի:    

 2. Առաջարկել Ասկերանի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝ 

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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1370-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 599 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնածախի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 3,0889 հեկտար 

անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության՝ 

արոտավայրի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1371-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,10433 հեկ-

տար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Դաշուշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապա-

հովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպա-

տակային 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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1374-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N1 հավելվածի NN1, 3.3, 3.4, 3.6 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն 

որոշման N 2 հավելվածի NN 3.3, 3.4, 3.6 աղյուսակների ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N1374–Ն որոշման 

 
Աղյուսակ N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգ-

ման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմին-

ների 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`   -   -   -   -  

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -  - 

  2     Տարրական,հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն  -   -   -  12 345,0 

    

1 

  Տարրական,հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն  -   -   -  12 345,0 

    

  03 

Պետական աջակցություն 

ԱՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսում-

նական հաստատություն-

ների տնօրենություններին 

 -   -   -  

12 345,0 

    
  

  Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  77 345,0 

    
  

  Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  (60 000,0) 

        Շուշիի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  20 000,0 

  

  
  

  

Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  (25 000,0) 

  

3 

  

  

Նախնական մասնագի-

տական (արհեստագործա-

կան) և միջին մասնագի-

տական կրթություն  -   -   -  (54 000,0) 

  

  

1 

  

Նախնական մասնագի-

տական (արհեստագոր-

ծական)  կրթություն  -   -   -  (54 000,0) 

  

  
  01 

Արհեստագործական 

ուսումնարաններ  -   -   -  (54 000,0) 

  

  

  

  ԱՀ կրթության, 

գիտության,մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն  -   -   -  (54 000,0) 

  4     Բարձրագույն կրթություն  -   -   -  65 000,0 

    
1 

  Բարձրագույն մասնագի-

տական կրթություն  -   -   -  65 000,0 

    

  03 

«Շուշիի տեխնոլոգիական 

համալսարան» հիմնադրամի 

կրթության գծով ուսանողա-

կան նպաստների և կրթաթո-

շակների տրամադրում  -   -   -      65 000,0  

  

  

  

  

ԱՀ կրթության,գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   -  65 000,0 

  

5 
  

  Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն  -   -   -  4 000,0 
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1 

  Արտադպրոցական 

դաստիարակություն  -   -   -  4 000,0 

  

  
  02 

Պետական աջակցություն 

արվեստի դպրոցներին  -   -   -  4 000,0 

  

  
  

  Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  4 000,0 

  

6 
  

  Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -   -  (27 345,0) 

  

  
1 

  Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -   -  (27 345,0) 

  

  
  08 

Օլիմպիադաներ, 

մրցույթներ և փառատոներ  -   -   -  (13 813,0) 

  

  

    

ԱՀ կրթության,գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   -  (13 813,0) 

  

  
  14 

Ներառական կրթության 

միջոցառումներ  -   -   -  (3 532,0) 

  

  

    

ԱՀ կրթության,գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   -  (3 532,0) 

  

  

  15 

Դպրոցական բարձր դասա-

րանների աշակերտների և 

ուսանողների կրակային 

պատրաստում  -   -   -  (10 000,0) 

    

  

  ԱՀ կրթության,գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   -  (10 000,0) 

 
Աղյուսակ N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 Հադրութի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  77 345,0 

      

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ  -   -   -  

77 345,0 

      Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  (60 000,0) 

      

«Մարտակերտի շրջանի հանրակր-

թական ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ  -   -   -  

(60 000,0) 

      Շուշիի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  20 000,0 

      

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ  -   -   -  

20 000,0 

      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  (25 000,0) 

      

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթա-

կան ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ  -   -   -  

(25 000,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   -   -  12 345,0 
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Աղյուսակ N 3 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 3 1 

ԱՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   -  

   (54 000,0) 

      

«Ստեփանակերտի արհես-

տագործական ուսումնարան» 

ՊՈԱԿ  -   -   -  

      (54 000,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   -   -    (54 000,0) 

 

 

 
Աղյուսակ N4 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 Ծրագրերի և 

կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 5 1 
Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ - - - 
4 000,0 

   

«Հադրութի արվեստի 

դպրոց» ՊՈԱԿ - - - 
4 000,0 

   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 4 000,0 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1375-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի N 121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետր-

վարի 23-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2021 թվականի գործու-

նեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 121-Ն որոշման հավելվածի 30-

րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1378-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 589 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հան-

րապետության Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,216 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1379-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 629 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գետավանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 2,24 

հեկտար, 0,082 հեկտար, 0,15 հեկտար, 0,15 հեկտար, 0,31 հեկտար, 0,048 հեկ-

տար, 0,098 հեկտար և 0,021 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել էներգետի-

կայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության՝ էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1380-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

  Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական 

նպատակային նշանակության 0,19 հեկտար, 0,68 հեկտար, 0,058 հեկտար, 1,23 

հեկտար, 0,66 հեկտար և 1,55 հեկտար արոտավայրերը, համաձայն 

հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության՝ էներգետիկայի 

օբյեկտների հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1382-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 472 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի ««Ազատ Արցախ» փակ բաժնետիրական ընկերու-

թյուն ստեղծելու մասին» N 472 որոշման 8-րդ կետը շարադրել նոր խմբագ-

րությամբ. 

«8. «Ազատ Արցախ» փակ բաժնետիրական ընկերության պետական 

սեփականություն հանդիսացող 15 բաժնետոմսերի կառավարման լիազորու-

թյունները վերապահել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատա-

կազմ», «Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկներին և ««Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի 

կառավարչություն»» առանձնացված ստորաբաժանմանը, յուրաքանչյուրին՝ 5 

բաժնետոմս:»:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1383-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 285-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 969-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի ապրիլի 26-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 

կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության 

ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 285-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝ 

ա. 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ 

նախարարություն) աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունում 

(այսուհետ՝ գործակալություն)» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետու-

թյան աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

(այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական 

ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ գործակալություն)  տարածքային 

բաժիններում (այսուհետ՝ տարածքային բաժին)» բառերով, 

բ. 7-րդ կետից հանել «՝ մասնավորապես» բառը և «,» կետադրական 

նշանը, 

գ. 9-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1)  ապահովում է ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անձին 

որպես գործազուրկ  հաշվառվելու գործընթացը.», 

դ. 14-րդ և 19-րդ կետերում «Գործակալությունը» բառը փոխարինել 

«Տարածքային բաժինը» բառերով, 

ե. 15-րդ և 16-րդ կետերում «գործակալություն» բառը փոխարինել 

«տարածքային բաժին» բառերով, 

զ. 14-րդ կետում Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալա-

կան և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրա-

պետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերով, 

է. 18-րդ կետում «վերացնելու և» բառերից հետո «գործակալություն» 

բառը փոխարինել «տարածքային բաժին» բառերով, 

ը. 19-րդ կետում «նախարարության աշխատակազմ» բառերը 

փոխարինել «գործակալության միջոցով նախարարություն» բառերով, 

թ. 20-րդ կետում «Նախարարության աշխատակազմը 

գործակալությունից» բառերը փոխարինել «Նախարարությունն» բառով, 

ժ. 21-րդ կետում «նախարարության աշխատակազմը» բառերը 

փոխարինել «նախարարությունը» բառով, 

ժա. 23-րդ կետում «նախարարությունը Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է մոնիթորինգ և 



77 
 

գնահատում» բառերը փոխարինել «նախարարությունն իրականացնում է 

մոնիթորինգ» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

կենսաթոշակային ապահովության վարչությունը Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության «Մի-

ասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության վերակազմակեր-

պելու և գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու 

մասին» N969-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և 

լրացումները. 

1) որոշման վերնագրում և որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 

հավելվածների վերնագրերում «ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ» բառից առաջ լրացնել 

«ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ» բառով. 

2) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

3) որոշման 1-4-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 

1-ին կետում, 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում  «Միասնական» բառից առաջ 

լրացնել «աշխատակազմի» բառով. 

4) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) ռուսերեն լրիվ՝ Агентство «Единая социальная служба» аппарата 

министерства труда, социальных и миграционных вопросов Республики 

Арцах:». 

5) որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի՝   

ա. 1-ին կետում «սոցիալական ապահովության բնագավառում» բառերը 

փոխարինել «սոցիալական ապահովության և զբաղվածության 

բնագավառներում» բառերով, իսկ «կազմում գործող Արցախի 

Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է» 

բառերը՝ «աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է» բառերով, 

բ. 8-րդ կետում 2-րդ երթակետից հետո լրացնել 2.1-ին ենթակետ.  

«2.1) զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման 

ապահովումը.», 

գ. 9-րդ կետում 14-րդ երթակետից հետո լրացնել 14.1-14.8-րդ 

ենթակետեր. 

«14.1) զբաղվածության ամենամյա ծրագրի իրականացմանն ուղղված 

աշխատանքների կատարումը. 

14.2) զբաղվածության ամենամյա ծրագրի մոնիթորինգի ու գնահատման 

իրականացման աշխատանքներին մասնակցությունը. 

14.3) աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման 

և փոխանակման ապահովման նպատակով տեղեկատվական շտեմարանի 

ձևավորումը. 

14.4) աշխատանք փնտրող անձին հաշվառելը, գործազուրկի կարգավի-

ճակ տալը, գործազուրկի կարգավիճակ կասեցնելը, վերականգնելը, դադարե-

ցնելը և հաշվառումից հանելը. 

14.5) աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպություն-

ների կամ անհատ ձեռնարկատերերի հետ համագործակցությունը. 

14.6) զանգվածային լրատվության միջոցներով և նախարարության 

պաշտոնական կայքէջում նոր ստեղծվող և թափուր աշխատատեղերի մասին 

տեղեկատվության հրապարակումը. 

14.7) զբաղվածության ամենամյա ծրագրին հատկացված ֆինանսական 

միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման ապահովումը. 

14.8) աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման 

վերաբերյալ խորհրդատվությամբ ապահովումը:»: 
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3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

օգոստոսի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1384-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐԻ 

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ  

ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

ԵՎ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Սահմանել զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահա-

ցած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, 

տապանաքարերի  պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերն 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

հատուցելու կարգը և չափերը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարությանը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 

հետո տասնօրյա ժամկետում, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայություն և Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարու-

թյան կառավարման ոլորտում գործող Արցախի Հանրապետության ոստի-

կանություն ներկայացնել զոհված (մահացած) զինծառայողի կամ ծինվորա-

կան ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված և հետագայում 

մահացած զինծառայողի, որի մահվան պատճառը զինվորական ծառայության 

ընթացքում ստացած հիվանդությունն է, վնասվածքը կամ խեղումը կամ 

հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող և մահա-

ցած  հուղարկավորության, գերեզմանի բարեկարգման, տապանաքարի պատ-

րաստման և տեղադրման ծախսերի հատուցում ստացած անձանց տվյալները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1384–Ն որոշման 

 
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐԻ 

ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐՆ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ 

ՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՉԱՓԵՐԸ 

 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են զինվորական ծառայության ժամանակ 

զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարե-

կարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերն 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցելու 

(այսուհետ՝ ծախսերի հատուցում) գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգի իմաստով զինծառայողներ են համարվում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, ազգային 

անվտանգության և ոստիկանության համակարգերում ծառայության մեջ գտնվող 

անձինք. 

2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություն-

ների մասնակցի կարգավիճակ ունեցող անձինք. 

3) պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներին մասնակցող անձինք: 

3. Ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունք ունի զինվորական ծառայության 

ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողի կամ զինվորական ծառայությունից 

սահմանված կարգով արձակված և հետագայում մահացած զինծառայողի, որի 

մահվան պատճառը զինվորական ծառայության ընթացքում ստացած հիվանդությունն 

է, վնասվածքը կամ խեղումը կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի 

իրավունք ունեցող և մահացած զինծառայողի (այսուհետ՝ զոհված (մահացած) 

զինծառայող)   ընտանիքի անդամները՝  

1) ամուսինը (այդ թվում՝ անձը, որի փաստական ամուսնական հարաբերու-

թյունների մեջ գտնվելու փաստը հաստատվել է դատական կարգով), զավակները, 

ծնողները. 

2) եղբայրները, քույրերը՝ սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված անձանց 

բացակայության դեպքում: 

4. Ծախսերի հատուցում ստանալու  նպատակով  սույն կարգի  3-րդ կետում 

նշված անձանցից (այսուհետ՝ նաև շահառուներ) մեկը ներկայացնում է դիմում` 

համաձայն NN 1 և 2 ձևերի, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կամ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 

կառավարման ոլորտում գործող Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

(այսուհետ` համապատասխան մարմին) սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

իրականացնող ստորաբաժանում: Դիմումը ներկայացվում է համապատասխան այն 

մարմնին, որտեղ նախկինում ծառայության մեջ է գտնվել զոհված (մահացած) 

զինծառայողը (սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված 

զինծառայողների դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարություն): Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են` 

1) զինծառայողին հաշմանդամություն ունեցող ճանաչելու մասին 

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու մարմնի տված 

տեղեկանքն ու ստացած հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառական 

կապի մասին համապատասխան պետական մարմնի կենտրոնական 

ռազմաբժշկական հանձնաժողովի փորձաքննական ակտը. 

2) համապատասխան մարմնում ծառայությունից արձակվելուց հետո մահացած 

զինծառայողի՝ զինվորական ծառայության հետ մահվան պատճառական կապի մասին 

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի 

տված տեղեկանքը. 

3) շահառուների անձնագրերը (կամ նույնականացման քարտերը), հանրային 

ծառայությունների համարանիշները կամ սոցիալական քարտերը կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքները, ինչպես նաև 

բնակության հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկանքները` տրված բնակչության 
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պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, ամուսնության, 

մահվան և ծննդյան վկայականները կամ դատական ակտերը (առկայության դեպքում). 

4) շահառուի(ների) համաձայնությունը` ծախսերի հատուցումը շահառուներից 

մեկի անունով՝ «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում բացված 

բանկային հաշվին (այսուհետ՝ բանկային հաշիվ) փոխանցելու կամ շահառուների 

ցանկությունը` ծախսերի հատուցումը շահառուների միջև բաժանելու և նրանցից 

յուրաքանչյուրի բանկային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ: Սույն ենթակետի 

ապահովման նպատակով յուրաքանչյուր շահառու համապատասխան գրառում է 

կատարում սույն կարգի NN 1 և 2 ձևերում նշված դիմումներում: Եթե սույն ենթակետի 

համաձայն շահառու հանդիսացող անձինք չեն ներկայացնում համաձայնություն` 

ծախսերի հատուցումը շահառուներից մեկի անունով բացված բանկային հաշվին 

փոխանցելու կամ շահառուները չեն հայտնում ցանկություն` ծախսերի հատուցումը 

շահառուների միջև բաժանելու և նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին վճարելու 

վերաբերյալ, ապա սույն կարգի 7-րդ և 8-րդ կետերում նշված համապատասխան 

գումարները ենթակա են հավասարաչափ բաժանման՝ շահառուների միջև: 

5. Համապատասխան մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

իրականացնող ստորաբաժանումը դիմումը և կից փաստաթղթերն ստանալու օրվանից 

հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 

1) պարզում է, թե` 

ա.  ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունքի առումով ով է հանդիսանում 

շահառու (շահառուներ), 

բ. որքան է կազմում ծախսերի հատուցման չափը. 

2) սույն կարգով սահմանված անհրաժեշտ ոչ բոլոր փաստաթղթերը 

ներկայացնելու կամ կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթղթեր ներկայացնելու կամ շահառու 

չհանդիսանալու կամ զոհված (մահացած) անձի՝ սույն կարգի պայմաններին 

չհամապատասխանելու դեպքում դիմումատուին է վերադարձնում դիմումը և կից 

փաստաթղթերը՝ գրավոր տեղեկացնելով հետ վերադարձման հիմքերի մասին. 

3) ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների 

անվանացանկը` համաձայն NN 3 և 4 ձևերի, փաստաթղթային ու էլեկտրոնային 

եղանակով ուղարկում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարություն (այսուհետ՝ նախարարություն). 

4) մահվան վկայականի բնօրինակի դարձերեսին կատարում է 

«Հուղարկավորության ծախսերի հատուցման դիմումն ընդունված է» և (կամ) 

«Գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման 

հետ կապված ծախսերի հատուցման դիմումն ընդունված է» գրառումը և ստորագրում: 

6. Նախարարությունը, սույն կարգի 5-րդ կետի համաձայն համապատասխան 

շահառուների անվանացանկը ստանալու օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, հասանելիք գումարը բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով վճարում է 

շահառուին և դրա մասին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում 

է համապատասխան մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող 

ստորաբաժանմանը: 

7. Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողի 

ընտանիքին զոհված (մահացած) զինծառայողի հուղարկավորության ծախսերի 

հատուցման նպատակով տրվում է 700 000 ՀՀ դրամ: 

8. Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողի 

ընտանիքին, զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված և 

հետագայում մահացած զինծառայողների, որոնց մահվան պատճառը զինվորական 

ծառայության ընթացքում ստացած հիվանդությունն է, վնասվածքը կամ խեղումը կամ 

հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող և մահացած 

զինծառայողների ընտանիքներին զոհված (մահացած) զինծառայողի գերեզմանի 

բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման ծախսերի 

հատուցման նպատակով տրվում է 1 400 000 ՀՀ դրամ: 

9. Սույն կարգի 8-րդ կետում սահմանված գումարը տրվում է նաև օրենքով 

սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով զինվորական 

ծառայության ժամանակ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների 

անդամներին` խորհրդանշական գերեզման կառուցելու համար: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



82 
 

Ձև N 1 

_______________________________________________ 
 (համապատասխան մարմնի սոցիալական 

 _______________________________________________ 
ապահովության խնդիրներ իրականացնող 

______________________________________________ 
ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

   

ԴԻՄՈՒՄ 

 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ  

ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ ___________________________________________________ 
     (զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) 

_______________________________________________________________________________ 
զինծառայողի ծառայության տեսակը, կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, 

_______________________________________________________________________________ 
Տարեթիվը, հաշվառման հասցեն) 

_______________________________________________________________________________ 
(ծառայության վայրը, զոհվելու (մահանալու) օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

_______________________________________________________________________________ 
(զոհվելու (մահանալու) վայրը և պատճառը, մահվան վկայականի տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը, համարը) 

    

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Դիմումի դարձերես 

 

3. Հուղարկավորության ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող 

շահառուներն են. 

 

Շահառու 

(ազգակ-

ցական 

կապը) 

Շահառուի անունը, 

հայրանունը, ազգա-

նունը, ծննդյան օրը, 

ամիսը, տարեթիվը, 

հաշվառման հաս-

ցեն, հեռախոսահա-

մարը (էլեկտրո-

նային հասցեն) 

Շահառուների համաձայ-

նությունը` հուղարկավորու-

թյան ծախսերի հատուցումը 

շահառուներից մեկին 

հատկացնելու կամ 

ցանկությունը` ծախսերի 

հատուցման գումարը 

բաժանելու վերաբերյալ 

Գումարը ստա-

ցողի «Արցախ-

բանկ» ՓԲԸ-ում 

բացված բան-

կային հաշվի 

համարը 

Շահառուի 

(շահառու-

ների) 

ստորագ-

րությունը 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

1) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են` 

ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ շահառուի 

անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ, 

բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ». 

2) աղյուսակի 5-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ ստորագրում է 

իր մասի դիմաց: 

 

Դիմող     ___________________         _____________________________ 

                             (ստորագրությունը)                                               (անունը, ազգանունը) 

 

______ ____________________  20   թ. 
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Ձև N 2 

_______________________________________________ 

 (համապատասխան մարմնի սոցիալական 

 _______________________________________________ 
ապահովության խնդիրներ իրականացնող 

_______________________________________________ 
ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

 

ԴԻՄՈՒՄ 

 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, 

ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ  

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ 

____________________________________________________ 
(զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) 

_______________________________________________________________________________ 
կամ օրենքով սահմանված կարգով մահացած ճանաչված կամ զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված և զինվորական 

ծառայության ընթացքում ստացած հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառով հետագայում մահացած կամ հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող և մահացած զինծառայողի ծառայության տեսակը, 

_______________________________________________________________________________ 
կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, հաշվառման հասցեն) 

_______________________________________________________________________________ 
(ծառայության վայրը, զոհվելու (մահանալու) օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

_______________________________________________________________________________ 
(զոհվելու (մահանալու) վայրը և պատճառը, մահվան վկայականի տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը, համարը,  

_______________________________________________________________________________ 
զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված և զինվորական ծառայության ընթացքում ստացած հիվանդության, 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով հետագայում մահացած զինծառայողի դեպքում՝ պատճառական կապի վերաբերյալ ԿՌԲՀ 

փորձաքննական ակտի, իսկ օրենքով սահմանված կարգով 

_______________________________________________________________________________ 
մահացած ճանաչված լինելու դեպքում՝ դրա մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը) 

 

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Դիմումի դարձերես 

 

3. Գերեզմանի բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման 

ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են. 

 

Շահա-

ռու 

(ազգակ-

ցական 

կապը) 

Շահառուի անունը, 

հայրանունը, ազգա-

նունը, ծննդյան օրը, 

ամիսը, տարեթիվը, 

հաշվառման հաս-

ցեն, հեռախոսահա-

մարը (էլեկտրոնա-

յին հասցեն) 

Շահառուների համաձայնու-

թյունը` գերեզմանի բարեկարգ-

ման, տապանաքարերի պատ-

րաստման և տեղադրման ծախսե-

րի հատուցումը շահառուներից 

մեկին հատկացնելու կամ ցանկու-

թյունը` ծախսերի հատուցման 

գումարը բաժանելու վերաբերյալ 

Գումարը 

ստացողի 

«Արցախ-

բանկ» ՓԲԸ-

ում բացված 

բանկային 

հաշվի 

համարը 

Շահառուի 

(շահա-

ռուների) 

ստորագ-

րությունը 

1 2 3 4 5 

     

 

1) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են` 
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ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ շահառուի 

անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ, 

բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ». 

2) աղյուսակի 5-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ ստորագրում է 

իր մասի դիմաց: 

 

Դիմող   ___________________            ______________________________________ 

                            (ստորագրությունը)                                        (անունը, ազգանունը) 

 

______ ______________________ 20   թ. 

 

 

Ձև N 3 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ 

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

 

 

Համապատասխան պետական մարմնի 

սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար  ______________ 

_______________________ 

               (ստորագրությունը)                             (անունը, ազգանունը) 

______ ______________________ 20  թ. 

 

Կ.Տ. 

 

Ձև N 4 

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, 

ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

 

 

Հ/Հ Զոհված  

(մահացած)  

զինծառայողի 

անունը,  

հայրանունը,  

ազգանունը 

Մ
ա

հ
վ

ա
ն

 վ
կ

ա
յա

կ
ա

ն
ի

 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 

Հատուցման ծախսերը ստանալու իրավունք ունեցող 

շահառուներ 

հ
ա

տ
ո

ւց
մ

ա
ն

 ծ
ա

խ
-

ս
ե

ր
ը

 ս
տ

ա
ցո

ղ
ի

 

ա
ն

ո
ւն

ը
, հ

ա
յր

ա
-

ն
ո

ւն
ը

, ա
զ

գ
ա

ն
ո

ւն
ը

 

շա
հ

ա
ռ

ո
ւ 

(ա
զ

գա
կ

-

ցա
կ

ա
ն

 կ
ա

պ
ը

) 

 
հ

ա
ն

ր
ա

յի
ն

 ծ
ա

ռ
ա

-

յո
ւթ

յո
ւն

ն
ե

ր
ի

 

հ
ա

մ
ա

ր
ա

ն
ի

շը
 

«Ա
ր

ցա
խ

բա
ն

կ
» 

Փ
Բ

Ը
-ո

ւմ
 բ

ա
ցվ

ա
ծ 

 

բա
ն

կ
ա

յի
ն

 հ
ա

շվ
ի

 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 

հ
ա

տ
ո

ւց
մ

ա
ն

 

ծա
խ

ս
ե

ր
ի

 չ
ա

փ
ը

  

Ծ
ա

ն
ո

թ
ո

ւթ
յո

ւն
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Հ/Հ Զոհված  

(մահացած)  

զինծառայողի 

անունը,  

հայրանունը,  

ազգանունը 

Մ
ա

հ
վ

ա
ն

 վ
կ

ա
յա

կ
ա

ն
ի

 

հ
ա
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Համապատասխան պետական մարմնի 

սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար ________________  ____________________ 

                                            (ստորագրությունը)                        (անունը, ազգանունը) 

 

______ ______________________ 20  թ. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1385-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի N 333-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 31-ի «Զինվորական ծառայության 

ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, 

գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և 

տեղադրման հետ կապված ծախսերը հատուցելու կարգը և չափերը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 256 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 333-Ն որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1386-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի N 209-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 1-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն 

գները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի N 44-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 209-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի աղյուսակը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ`   

« 

ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) 

Հ/Հ 
Ծառատեսակների  

անվանումը 

Խոշոր 

տրամագիծը 

25 սմ և ավելի 

Միջին տրամա-

գիծը 13սմ 

 մինչև 25 սմ 

Փոքր 

տրամագիծը 

մինչև 13 սմ 

1 2 3 4 5 

1. Գործափայտ 

(խտացված խորանարդ մետր) 

Ներքին  

շուկայի և արտահանման համար 

1) Հաճարենի, թխկի, թեղի 32 000 28 000 23 000 

2) Կաղնի, հացենի, լորենի 60 000 53 000 47 000 

3) Բոխի 20 000 18 000 15 000 

 

 

2. 

Տեխնոլոգիական՝ մինչև 2 մետր երկարություն և 13 

սանտիմետրից ավելի տրամագիծ ունեցող բնափայտ, 

որի վերամշակումից ստացվում են գործափայտային 

տեսականի կամ կիսաֆաբրիկատ (խտացված 

խորանարդ մետր) 

Տվյալ տեսակի գործափայտի 

(ծառատեսակի) 1 խ.խ.մ 

սահմանված գնի 50 տոկոսի չափով, 

բայց ոչ պակաս, քան 

10 000 ՀՀ դրամ 

3. Վառելափայտ (դարսված խորանարդ մետր) Ներքին շուկայի 

համար 

Արտահանման 

համար 

1) Ինքնամթերում (արմատի վրա) ֆիզիկական անձանց 

համար 

2000 10 000 

2) Ինքնամթերում (արմատի վրա) իրավաբանական 

անձանց համար 

 

3000 

 

10 000 

3) Ինքնամթերում (թափուկից) 750 10 000 

4) Մնացորդներ (ցախ) 240  

 »: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1387-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒԼԻՍԻ 2-Ի N 705-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հուլիսի 2-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց 

ընտանիքների, 1-ին խմբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) 

անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագիրը 

հաստատելու մասին» N 705-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) վերնագրում և 

Որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի վերնագրում «1-ԻՆ ԽՄԲԻ 

ԱՆԺԱՄԿԵՏ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ» բառերը փոխարինել «ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲԻ 

ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ» բառերով: 

2. Որոշման 1-ին կետում և Որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 1-

ին կետում «1-ին խմբի անժամկետ հաշմանդամ» բառերը փոխարինել 

«առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ» բառերով: 

3. Որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) 3-րդ կետի` 

ա. 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«2) լիազոր մարմին՝ Արցախի Հանրապետության բնակարանային 

հարցերի կոմիտե.»,  

բ. 3-րդ ենթակետում «՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող» 

բառերը հանել, 

գ. 6-րդ ենթակետում «հարմարություններով» բառից հետո «օժտված» 

բառը հանել, 

դ. 8-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«8) բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձ կամ ընտանիք, 

որի՝ 

ա. սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի ընդհա-

նուր մակերեսով ապահովվածությունը մեկ անձի կամ երկու անձից կազմված 

ընտանիքի դեպքում պակաս է 28 քառակուսի մետրից, իսկ երկուսից ավելի 

անդամներից կազմված ընտանիքների դեպքում՝ յուրաքանչյուր անդամի 

հաշվով պակաս է 12 քառակուսի մետրից, 

բ. ինը տարեկանից բարձր տարբեր սեռի անձինք, բացի ամուսիններից, 

բնակվում են մեկ սենյակում և բնակտարածքի ընդհանուր մակերեսով 

ապահովվածությունը պակաս է 48 քառակուսի մետրից, 

գ. անդամը տառապում է Արցախի Հանրապետության առողջապահու-

թյան նախարարի 2019 թվականի փետրվարի 18-ի «Անձին առանձին սենյակի 

կամ լրացուցիչ բնակելի մակերեսի իրավունք վերապահող հիվանդություն-

ների ցանկը հաստատելու մասին» N44-Ն հրամանով հաստատված 

հիվանդություններից որևէ մեկով, որի դեպքում նրա համար պահանջվում է 

առանձին սենյակ կամ լրացուցիչ բնակելի մակերես, և որը հաշվի առնելու 
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դեպքում ընտանիքի մյուս անդամներից յուրաքանչյուրին կմնա  12 

քառակուսի մետրից պակաս մակերես.», 

ե. 9-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«9) բնակարանային ֆոնդ` Ծրագրի շրջանակում կառուցված, լիազոր 

մարմնի և պետական մարմինների կողմից ձեռք բերված (առուվաճառքի, 

նվիրատվության, նվիրաբերության, փոխանակության պայմանագրերով, այդ 

թվում՝ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամից կամ բարեգործական այլ 

սուբյեկտներից որպես նվիրատվություն ստացված) բնակտարածք.», 

զ.  11-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«11) բնակարանային հաշվառում` բնակարանային ապահովման նպա-

տակով շահառուի ընդգրկում հերթացուցակում` հերթական համարի տակ.», 

է. 12-րդ ենթակետում «հաշվառման» բառից առաջ լրացնել «բնակարա-

նային» բառը, 

ը. 12-րդ ենթակետից հետո լրացնել նոր 12.1-ին ենթակետ՝ 

«12.1) բնակության համար ոչ պիտանի բնակտարածք` բնակտարածք, 

որն ունի վերանորոգման կամ վերակառուցման կարիք և (կամ) օժտված չէ 

կոմունալ հարմարություններով:», 

թ. 13-րդ ենթակետն ուժը կոցրած ճանաչել. 

2) 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«5. Ծրագրի շահառուներն են՝ 

1) պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին 

մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական 

հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ կամ 

հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով զոհված 

(մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված զինծառայողի՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքը.  

2) պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին 

մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական 

հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ կամ 

հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով առաջին խմբի 

անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված՝ բնակարանային 

ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը.   

3) պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրա-

պետության բռնազավթված համայնքներում, այդ թվում` Մարտունու շրջանի 

Ճարտար քաղաքային համայնքի և Թաղավարդ գյուղական համայնքի 

բռնազավթված հատվածներում և Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր, Քարեգահ և 

Ներքին Սուս համայնքներում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ` 

ա. հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի 

բնակված՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա 

ընտանիքը,  

բ. առնվազն վերջին երեք տարիներին սեփականության իրավունքով 

իրեն պատկանող բնակտարածքում փաստացի բնակված՝ բնակարանային 

ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը.  

4) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին 

փաստացի բնակված և պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված քաղաքացիական անձի՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքը.  

5) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի Հանրապե-

տությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի 

բնակված և պատերազմական գործողությունների պատճառած ավերածու-

թյունների հետևանքով սեփականության իրավունքով բնակտարածք 
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կորցրած՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա 

ընտանիքը. 

6) սույն կետով սահմանված անձը կամ ընտանիքը, որը Ծրագրի 

իմաստով չունի բնակարանային ապահովման կարիք, սակայն ունի 

բնակության համար ոչ պիտանի բնակտարածք:». 

3) 6-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«6. Շահառուի փաստացի բնակության, ինչպես նաև բնակարանային 

ապահովման ժամանակ ընտանիքի կազմի հետ կապված առանձնահատ-

կությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության 

կողմից սահմանված կարգով:». 

4) 8-րդ կետում «ընդհանուր ու արտոնյալ» բառերը հանել. 

5) 9-րդ և 10-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

6) 12-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  

«3) Ստեփանակերտ քաղաքի բնակարանների առաջնային շուկայից 

մոտ 1000 և երկրորդային շուկայից ավելի քան 500 բնակտարածքի գնմամբ, 

այլ քաղաքային համայնքների առաջնային շուկայից մոտ 70 բնակարանի 

գնմամբ, ինչպես նաև այլ քաղաքային և գյուղական համայնքների 

երկրորդային շուկաներից շուրջ 1000 միավոր բնակտարածքի գնմամբ և 

վերանորոգմամբ (վերակառուցմամբ): Բնակտարածքի 1 քառակուսի մետրի 

գնման, վերանորոգման և վերակառուցման առավելագույն գները 

սահմանվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

հաստատված կարգով:». 

7) 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

8) 16-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  

«16. Բնակտարածքը շահառուին է տրամադրվում անհատույց օգտա-

գործման իրավունքով՝ բնակտարածքի նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման ամսաթվից մինչև 2030 թվականի սեպտեմբերի 27-ն ընկած 

ժամկետով, բացառությամբ Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով 

սահմանված շահառուների, ում բնակտարածքը տրամադրվում է անհատույց 

օգտագործման իրավունքով 1 տարի ժամկետով, որից հետո նույն 

բնակտարածքը նրանց տրամադրվում է անհատույց սեփականության 

իրավունքով: Անհատույց օգտագործման պայմանագրի գործողության 

ժամկետը լրանալուց հետո բնակտարածքը նույն շահառուին է տրամադրվում 

անհատույց սեփականության իրավունքով:». 

9)  18-րդ կետում «շուրջ 16 քառ. մետր» բառերը փոխարինել 

«նվազագույնը 16, առավելագույնը 20 քառակուսի մետր» բառերով. 

10)  20-րդ կետում «դեպքում» բառից հետո լրացնել «` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:» բառերը. 

11)  21-րդ կետում «պայմաններով» բառը փոխարինել «կարգով» բառով: 

4. Որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի աղյուսակի 4-րդ կետում 

«ընդհանուր ու արտոնյալ» բառերը հանել:  

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում Քաղաքացիական գործԸԻԴ/0993/02/20 

ՔաղաքացիականգործԸԻԴ/0993/02/20  

Նախագահողդատավոր`   Կ.Սաղյան 

Դատավորներ`                    Մ.Ավանեսյան 

Հ.Գրիգորյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                               30-ին նոյեմբերի 2021 թվականի 

 

   

ԱՀԳերագույնդատարանը /այսուհետ` Գերագույնդատարան/ վճռաբե-

կությանկարգով.                      

 

 նախագահությամբ` դատավոր       Հ.Աբրահամյանի 

 ասնակցությամբ` դատավորներ      Հ.Խաչատրյանի 

                                                   Ա.Աբրահամյանի   

                                      Գ.Գրիգորյանի 

            Ի.Կարապետյանի 

    

դռնբաց դատական նիստում, քննելովըստհայցիԻշխան Իգնատի 

Թովմասյանի ընդդեմ Անուշ Ալեքսանդրի Աղամյանի, Լուսինե Ալեքսանդրի 

Ավանեսյանի և Քնարիկ Ալեքսանդրի Աղամյանի՝ անհիմն ձեռք բերած գույքը 

վերադարձնելուն, իսկ անհնարինության դեպքում՝ ձեռքբերման պահին այդ 

գույքին համաչափ արժեքը հատուցելուն պարտավորեցնելու պահանջների 

վերաբերյալ ԸԻԴ/0993/02/20 քաղաքացիական գործովԱՀվերաքննիչդատա-

րանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-իորոշմանդեմ պատասխանող Անուշ 

Ալեքսանդրի Աղամյանի ներկայացուցիչ Ռոման Երիցյանի վճռաբեկբողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործիդատավարականնախապատմությունը. 

2020 թվականի ապրիլի 30-ին Իշխան Իգնատի Թովմասյանն (այսուհետ, 

նաև՝ Հայցվոր) իր ներկայացուցիչ Էլադա Ղահրամանյանի միջոցով հայցադի-

մում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև՝ Առաջին ատյանի դատարան) 

ընդդեմ Անուշ Ալեքսանդրի Աղամյանի (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող)՝ 

անհիմն ձեռք բերած գույքը վերադարձնելուն, իսկ անհնարինության դեպքում՝ 

ձեռքբերման պահին այդ գույքին համաչափ արժեքը հատուցելուն 

պարտավորեցնելու պահանջներով: 

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Մ.Ստեփանյան) 2020 

թվականի մայիսի 04-ի որոշմամբ հայցադիմումը վերադարձվել է: 

Նշված որոշման դեմ 2020 թվականի մայիսի 05-ին Հայցվորի ներկա-

յացուցիչ Է.Ղահրամանյանը կրկին հայցադիմում է ներկայացրել Առաջին 

ատյանի դատարան ընդդեմ Անուշ Աղամյանի՝ անհիմն ձեռք բերած գույքը 

վերադարձնելուն, իսկ անհնարինության դեպքում՝ ձեռքբերման պահին այդ 

գույքին համաչափ արժեքը հատուցելուն պարտավորեցնելու պահանջների 

մասին: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մայիսի 08-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ 

հրավիրվել է նախնական դատական նիստ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 03-ի որոշմամբ 

Լուսինե Ալեքսանդրի Ավանեսյանը և Քնարիկ Ալեքսանդրի Աղամյանը 

գործով ներգրավվել են որպես պատասխանողներ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 03-ի որոշմամբ 

հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին Հայցվորի ներկայացուցչի 

միջնորդությունը մերժվել է: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի սեպտեմբերի 04-ի 

որոշմամբ քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատաքննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի դեկտեմբերի 02-ի 

որոշմամբ՝ 2021 թվականի հունվարի 18-ին հրավիրվել է դատական նիստ: 

 2021 թվականի հունվարի 11-ին քաղաքացիական գործը մակագրվել է 

դատավոր Ն.Առաքելյանին: 

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Ն.Առաքելյան) 2021 

թվականի հունվարի 15-ի որոշմամբ քաղաքացիական գործն ընդունվել է 

վարույթ և նշանակվել դատաքննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 02-ի որոշմամբ 

բավարարվել է Հայցվորի միջնորդությունը և գործով նշանակվել դատաշինա-

րարատեխնիկական և ապրանքագիտական համալիր փորձաքննություն, իսկ 

մեկ այլ որոշմամբ գործի վարույթը կասեցվել՝ մինչև փորձագետի եզրակա-

ցությունը ստանալը: 

2021 թվականի մայիսի 31-ին քաղաքացիական գործը մակագրվել է 

դատավոր Կ.Մելքումյանին: 

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Կ.Մելքումյան) 2021 

թվականի հունիսի 08-ի որոշմամբ քաղաքացիական գործն ընդունվել է 

վարույթ, վերսկսվել և նշանակվել դատաքննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի վճռով 

հայցը բավարարվել է մասնակիորեն: 

Նշված վճռի դեմ պատասխանող Անուշ Աղամյանի ներկայացուցիչ 

Ռոման Երիցյանը՝ 2021 թվականի օգոստոսի 13-ին, իսկ հայցվոր Իշխան 

Թովմասյանի ներկայացուցիչ Էլադա Ղահրամանյանը 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 09-ին ներկայացրել են վերաքննիչ բողոքներ: 

ՔաղաքացիականգործնԱրցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի (այսուհետ, նաև՝ Վերաքննիչ դատարան) 

դատականկազմինէհանձնվել 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին: 

Վերաքննիչդատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքներն ընդունվել են վարույթ և նշանակվել դատական 

քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ի որոշմամբ 

վերաքննիչբողոքներըմերժվել են:  

Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմի դատավոր Հ.Գրիգորյանը 

ներկայացրել է հատուկ կարծիք: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել պատասխանող Անուշ 

Աղամյանի ներկայացուցիչ Ռոման Երիցյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

ԱՀ Գերագույն դատարանի 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է 

նյութական և դատավարական իրավունքների նորմերի խախտումներով: 
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Ստորադասդատարաններըխախտելեն «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ, 13-րդ հոդվածները, ԱՀ Սահմանադրության 63-րդ 

հոդվածը, ԼՂՀքաղաքացիականօրենսգրքի63-րդ գլխի պահանջները, անտեսել 

են ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ԵԱՔԴ/3780/02/17, ԱՐԴ1/1065/02/15 և 

ԵԱՔԴ/0455/02/08 քաղաքացիական գործերով կայացված նախադեպային 

դիրքորոշումները, իսկ ԼՂՀքաղաքացիականօրենսգրքի 1100-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի կիրառումը և նույն օրենսգրքի 1107-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառումից 

ձեռնպահ մնալը հանգեցրել են գործի սխալ լուծման, ինչի արդյունքում էլ 

կայացվել է սխալ դատական ակտ:  

Շարադրելովվկայակոչվածնորմերիօրենսդրականձևակերպումները՝ 

բողոքաբերընշել է, որՎերաքննիչդատարանն իր որոշման մեջ շարադրել է, որ 

հայցի հիմքում Հայցվորը վկայակոչել է այն փաստերը, որ Ստեփանակերտ 

քաղաքի Րաֆֆի փողոցի թիվ 1 բնակելի տունն ընդհանուր բաժնային 

սեփականության իրավունքով պատկանում է նաև Ա.Աղամյանին, որի հետ 

2017-2020թթ. գտնվել է փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ: 

Նշված տունը չուներ բավարար կոմունալ ու կենցաղային հարմարություններ 

և համատեղ ապրելու ժամանակահատվածում որոշել է կապիտալ 

վերանորոգել այն: Նշված տան վրա Հայցվորն իր միջոցների հաշվին 

կատարել է հիմնական վերանորոգման, վերակառուցման, 

վերասարքավորման և կահավորման աշխատանքներ: Փաստացի 

բաժանվելուց հետո ամբողջ գույքը մնացել է Ա.Աղամյանին և տան մյուս 

ընդհանուր բաժնային սեփականատերերին՝ նրա ընտանիքի անդամներին: 

Այսինքն, իր կատարած ծախսի չափով, որը կազմում է 8.947.000 ՀՀ դրամ, 

պատասխանող Ա.Աղամյանը և գործով մյուս պատասխանողներն անհիմն 

հարստացել են: 

Հայցի բավարարման հիմքում ստորադաս դատարանները դրել են ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ գլխի իրավական հիմնավորումները, 

սակայն նշյալ իրավական նորմերի վերլուծությունները սույն գործով 

արձանագրված փաստերի համատեքստում միանշանակ հանգեցնում են 

հայցը մերժելու և, ըստ այդմ, վերաքննիչ բողոքը բավարարելու հետևանքին: 

Այսպես, Հայցվորը՝ իր հայցադիմումի իրավական հիմքում, ի թիվս 

այլոց, դրել է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի «Առանցհանձնարարության, 

իշահուրիշիգործողություններ» վերտառությամբ 61-րդգլխինորմերը և 

առաձնացրել նույն օրենսգրքի 1059-րդ (ըստ հայցի շարադրանքի՝ 1056-րդ, 

սակայն շարադրվել է 1059-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան) հոդվածի իրավական 

կարգավորումնայնմասին, որ եթե անմիջականորեն այլ անձի շահերի 

ապահովմանը չուղղված գործողությունները`ներառյալ այն դեպքում, երբ 

դրանք կատարող անձը սխալմամբ ենթադրել է, որ գործում է ի շահ իրեն, 

հանգեցրել են այլ անձի անհիմն հարստացման, կիրառվում են նույն 

օրենսգրքի 63-րդ գլխով նախատեսված կանոնները: 

Ըստ բողոքաբերի՝ առնվազն անհեթեթություն է այն փաստարկը, 

համաձայն որի՝ Հայցվորը բնակելի տունը վերանորոգել է՝ կարծելով, որ այն 

իրենն է, քանզի նույնիսկ գրանցված ամուսնության պարագայում Հայցվորը 

նման կարծիք ունենալ չէր կարող այն պարզ պատճառով, որ բնակելի տունը 

սկզբնապես էլ պատկանում էր Պատասխանողներին: 

Բացի այդ՝ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի «Առանց հանձնարարու-

թյան, ի շահ ուրիշի գործողություններ» վերտառությամբ 61-րդ գլխի նորմերով 

կարգավորվող իրավահարաբերությունները միակողմանի գործողություննե-

րից ծագող արտապայմանագրային պարտավորություններ են, որոնց 

գործողության պայմանները նշված են նույն գլխի 1051-րդ հոդվածում: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ բոլոր դեպքերում, ի շահ ուրիշի 

գործողություններ կատարողը, գործելով կամավորապես և իր նախաձեռ-

նությամբ, պետք է հաստատապես իմանա, որ գործում է ուրիշի օգտին՝ զուտ 

մարդասիրական և բարոյական նկատառումներով, և քանի որ Հայցվորը չի 
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վկայակոչել և Դատարանին ապացույցներ չի ներկայացրել, որ իր գործողու-

թյուններն ուղղված են եղել կանխելու Պատասխանողների գույքին պատճառ-

վելիք վնասը, ուստի, տվյալ նորմը նույնպես այս գործով կիրառելի չէ։ 

Ինչ վերաբերում է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի «Անհիմն հարս-

տացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ» վերտառությամբ 63-րդ 

գլխի իրավական հիմնավորումների կիրառելիությանը, ապա բողոքաբերը 

նշել է, որ նույն օրենսգրքի 1100-րդ հոդվածի համաձայն՝ անձը, ով առանց 

օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված հիմքերի 

ուրիշ անձի (տուժողի) հաշվին ձեռք է բերել գույք կամ խնայել է այն (ձեռք 

բերողը), պարտավոր է տուժողին վերադարձնել անհիմն ձեռք բերած կամ 

խնայած գույքը (անհիմն հարստացումը), բացառությամբ նույն օրենսգրքի 

1107-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի: 

Բողոքաբերի կարծիքով, եթե Հայցվորը բավարարված հայցապահանջի 

չափով ապացուցել է Անուշ Աղամյանի մոտ գույքի ավելացման փաստը, ապա 

միևնույն է վերջինս ընդհանրապես չի ներկայացրել որևէ վերաբերելի ու 

թույլատրելի ապացույց առ այն, որ Ա.Աղամյանը, առանց օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված հիմքերի, այսինքն` 

անօրինական ձևով, Հայցվորի հաշվին ձեռք է բերել կամ խնայել գույք, 

մինչդեռ քննարկվող պարագայում անհիմն հարստացման առկայության 

փաստի ապացուցման բեռը, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, պետք է կրեր 

հենց ինքը՝ Հայցվորը, ինչն ընդունվել է նաև Վերաքննիչ դատարանի կողմից։ 

Բնակելի տունը, որտեղ ի կատար են ածվել ենթադրյալ բարելավում-

ները, սեփականության իրավունքով պատկանում է Պատասխանողներին, 

որտեղ սեփականատերերի բաժինները չնայած որոշված են, բայց 

առանձնացված չեն, ուստի, եթե ենթադրվի, որ պատասխանող Ա.Աղամյանից 

Հայցվորը ստացել է համաձայնություն՝ որոշակի բարելավումներ կատարելու 

հարցում, ապա մյուս սեփականատերի համաձայնությունը վերջինս 

միանշանակորեն չի ունեցել, ինչպիսի պայմաններում ի հայտ է գալիս մի 

իրավիճակ, երբ Դատարանի վճռի համատեքստում ցանկացած անձ իրավունք 

ունի առանց սեփականատիրոջ համաձայնության և որևէ իրավական հիմքի 

վերջինիս բնակարանում կատարել բարելավումներ և հետո պահանջել 

կատարած ծախսերի հատուցում: 

Բացի այդ, և՛ Հայցվորը, և՛ պատասխանող Ա.Աղամյանը վկայակոչել են, 

որ վերանորոգողական աշխատանքների ժամանակահատվածում գտնվել են 

փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ, վարել են համատեղ 

տնտեսություն և ընդհանուր միջոցների հաշվին կատարել են ծախսեր, ինչից 

էլ հետևում է, որ նույնիսկ ենթադրյալ կատարված աշխատանքները և ներ-

դրված գույքը Հայցվորի հաշվին իրականացնելու փաստի հավաստիության 

դեպքում այն իրականացվել է ոչ թե առանց օրենքով, այլ իրավական ակտով 

կամ գործարքով սահմանված հիմքի, այլ օրինական հիմքով, այն է` Հայցվորի 

կամքով և ցանկությամբ: 

Բողոքաբերը նշում է նաև, որ եթե նույնիսկ ընդունվի, որ 

վերանորոգման ողջ ծախսերը հոգացել է Հայցվորը, ապա վերը նշված 

փաստերի համատեքստում առնվազն կարելի է արձանագրել, որ՝ 

1. Պատասխանողի կողմից բնակելի տան ենթադրյալ վերանորոգումը 

կատարվել է ոչ թե սխալմամբ, այլ գիտակցաբար։ 

2. Բնակելի տան վերանորոգումը Հայցվորի հաշվին իրականացվել է 

առանց որևէ մեկի հանձնարարության, իր կամքով և ցանկությամբ։  

3. Գույքի բոլոր սեփականատերերի համաձայնությունը՝ բնակելի տան 

վերանորոգման հարցում Հայցվորը չի ունեցել։ 

4. Իրավական որևէ հիմք չի եղել, որը թույլ կտար Հայցվորին 

համոզվելու, որ նա բնակելի տունը վերանորոգում է որպես իրենը։ 

5. Հայցվորի հետ օրինական ամուսնություն չի եղել, այսինքն՝գույքի 

նկատմամբ որևէ այլ ակնկալիք վերջինս ունենալ չի կարող։ 
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Հայցվորի կողմից Պատասխանողներին պատկանող բնակելի տան 

վերանորոգումն անհիմն հարստացում համարվել չի կարող, քանի որ 

բացակայում են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1100-րդ հոդվածով 

սահմանված անհիմն հարստացման պարտադիր հատկանիշները, մինչդեռ 

Առաջին ատյանի դատարանը, դրա հակառակի մասին եզրահանգում 

կատարելով, չի պատճառաբանել, թե փաստական կամ իրավական որ 

հիմքերի առկայության պայմաններում է հանգել նման հետևության և 

հաստատված համարել անհիմն հարստացման պայմանի՝ հարստացումն 

անօրինական ձևով, այսինքն՝ առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ 

գործարքով սահմանված հիմքերի տեղի ունեցած լինելու առկայությունը։ 

Շարադրելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի մի շարք քաղաքացիական 

գործերով արտահայտված իրավական դիրքորոշումները՝ բողոքաբերը նշել է, 

որ տվյալ դեպքում Առաջին ատյանի դատարանը՝ առանց բավարար հիմքերի, 

նախ՝ գտել է, որ առկա են անհիմն հարստացման օրենսդրական տարրերը, և 

երկրորդ՝ գույքը պետք է վերադարձվի, մինչդեռ հայցի շարադրանքով և գործի 

քննության ընթացքում Հայցվորն ընդունել է ի սկզբանե իր կամքով և 

ցանկությամբ գործելու փաստը, ինչպես նաև այն, որ կողմերի միջև 

պարտավորական իրավահարաբերություններն ի սկզբանե բացակայել են: 

Պարտավորական իրավահարաբերությունների ի սկզբանե բացակայե-

լու փաստի ընդունման վերաբերյալ բողոքաբերի եզրահանգումը պայմանա-

վորված է այն պարզ պատճառով, որ ըստ Հայցվորի՝ վեճի առարկա բնակելի 

տան վերանորոգումը վերջինս կատարել է սեփական ցանկությամբ` ելնելով 

բնակելի տան կենցաղային անբավարարվածության փաստից և սեփականա-

տերերից մեկի հետ ունեցած փաստական ամուսնական հարաբերություն-

ներից: 

Վերոգրյալի հիման վրա վերանում է նաև Պատասխանողի կողմից 

պարտավորական իրավահարաբերությունների բացակայության հիմնավոր-

ման հարցը։ Ավելին՝ Առաջին ատյանի դատարանը նման ապացուցման բեռ 

պատասխանող կողմի վրա չի դրել, և առհասարակ նախնական դատական 

նիստերում այդ հարցը քննարկման առարկա չի դարձվել: 

Վճռաբեկբողոքըվարույթընդունելըբողոքաբերըհիմնավորելէբողոքումբ

արձրացվածհարցիվերաբերյալԳերագույնդատարանիորոշման՝օրենքիմիատե

սակկիրառությանհամար էականնշանակությունունենալու, ինչպես 

նաևստորադասդատարանիկողմիցառերևույթդատականսխալ թույլտրված 

լինելու հիմքով, որըկարողէառաջացնելկամառաջացրելէծանր հետևանքներ 

/ԼՂՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի 247-րդհոդված/:  

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ի որոշումը՝ կայացնելով նոր 

դատական ակտ՝ հայցը մերժելու մասին կամ գործն ուղարկել ստորադաս 

դատարան՝ նոր քննության՝ սահմանելով նոր քննության ծավալը: 

 

3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. Իշխան Թովմասյանը և Անուշ Աղամյանը 2017թ. մինչև 2020թ. մարտ 

ամիսը վարել են համատեղ կյանք՝ առանց ամուսնության գրանցման և 

բնակվել են Ստեփանակերտ քաղաքի Րաֆֆի փողոցի թիվ 1 բնակելի տանը: 

2. ԱՀ Ստեփանակերտ քաղաքի Րաֆֆի փողոցի թիվ 1 բնակելի տունն 

ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանում է սույն 

գործով պատասխանողներ Անուշ Աղամյանին՝ 7/15, Լուսինե Ավանեսյանին՝ 

4/15 և Քնարիկ Աղամյանին՝ 4/15 բաժնեմասերի չափով: 

3. Հմ՝ 0471316/21 առ 20.05.2021թ. փորձագետի եզրակացության 

համաձայն՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Րաֆֆի 1 հասցեում գտնվող բնակելի 

տանը կատարված շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են 2017թ., 
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որի արժեքը՝ ֆիզիկական մաշվածության հաշվառմամբ, կազմում է 6.525.939 

ՀՀ դրամ: Բնակարանում կատարված աշխատանքները համարվում են 

ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, որոնք համարվում են անհրաժեշտ 

ծախսեր և որպես բարելավումներ, դրանք ապահովում են նշված անշարժ 

գույքի շուկայական արժեքի ավելացումն ու նրա շահութաբերությունը՝ 

համապատասխան նպատակային օգտագործման դեպքում: Հետազոտելի 

բնակելի տան վրա կատարված շինարարական աշխատանքները 

հիմնականում՝ ցեմենտավազյա հարթեցման շերտի, սալիկապատման, 

հարդարման ու ներկման, պատերի և միջնորմերի շարման, 

պաստառապատման, լարերի անցկացման և այլ աշխատանքներ են, որոնք 

հնարավոր չէ առանձնացնել՝ առանց այդ գույքին վնաս պատճառելու: 

Հայցվորի կողմից հայցադիմումում վկայակոչված գույքը լրիվությամբ առկա 

չէր տվյալ բնակարանում, վերոնշված բնակելի տան մեջ առկա գույքը 

համարվում է բաժանելի, որոնց բաժանման կամ առանձնացման դեպքում 

շինությանը և գույքին վնաս չի պատճառվում: Նշված բնակելի տան մեջ առկա 

ապրանքատեսակների (գույքի) շուկայական արժեքը առկա ապրանքային 

վիճակում ընդամենը կազմում է 1.365.000 ՀՀ դրամ: 

4. Հայցվորը հաստատում է, որ ինչպես կատարված վերանորոգման 

աշխատանքները, այնպես էլ գույքի ձեռք բերումը կատարվել է իր կամքով և 

ցանկությամբ:  

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական 

ակտը վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է ինչպես օրենքի միատեսակ 

կիրառության ապահովման, այնպես էլ իրավունքի զարգացման Գերագույն 

դատարանի գործառույթներից: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն քաղաքացիական գործով 

անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ իրավական հարցադրմանը. արդյոք 

Իշխան Թովմասյանի կողմից սեփական ցանկությամբ Անուշ, Լուսինե և 

Քնարիկ Աղամյաններին համատեղ սեփականության իրավունքով պատկա-

նող գույքի նկատմամբ բարելավումներ կատարելու և նոր կենցաղային գույք 

ձեռք բերելու արդյունքում, վերջիններս անհիմն հարստացել են: 

Նշված հարցին պատասխանելու համար Գերագույն դատարանն 

անհրաժեշտ է համարում վերլուծության ենթարկել ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի /այսուհետ, նաև՝ Օրենսգիրք/ անհիմն հարստացմանը վերաբերող 

իրավանորմերը: 

Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի համաձայն` քաղաքա-

ցիական իրավունքները և պարտականությունները ծագում են օրենքով ու այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված հիմքերից, ինչպես նաև քաղաքացիների 

և իրավաբանական անձանց այն գործողություններից, որոնք թեև օրենքով 

կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված չեն, սակայն, ըստ 

քաղաքացիական օրենսդրության սկզբունքների` առաջացնում են 

քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ: Դրան 

համապատասխան, քաղաքացիական իրավունքները և 

պարտականություններըծագումենանհիմն հարստացմանհետևանքով: 

Վերը նշված հոդվածով նախատեսված իրավակարգավորման վերլու-

ծությունից հետևում է, որ քաղաքացիական իրավունքներ և պարտակա-

նություններ կարող են ծագել քաղաքացիական շրջանառության 

սուբյեկտների ինչպես իրավաչափ, այնպես էլ ոչ իրավաչափ 

գործողություններից: Այդպիսին է, մասնավորապես, անհիմն հարստացման 

արդյունքում ծագած պարտավորությունը, որը թեև օրենքով կամ այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված չէ, սակայն, ըստ քաղաքացիական 

օրենսդրության սկզբունքների` առաջացնում է քաղաքացիական 

իրավունքներ և պարտականություններ: Անհիմն հարստացումն առաջանում 
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է, երբ առանց իրավական հիմքի ձեռք է բերվում կամ խնայվում ուրիշի գույքը, 

այդ թվում` աշխատանք, ծառայություն և այլն: Ընդ որում՝ հարստացման 

անհիմն լինելու հանգամանքով էլ պայմանավորված՝ կոնդիկցիոն 

պարտավորությունները դասվում են արտապայմանագրայինների շարքին: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ անհիմն հարստացման քաղա-

քացիաիրավական ինստիտուտի նպատակը քաղաքացիական շրջանառու-

թյան մասնակիցների գույքային իրավունքների պաշտպանության իրականա-

ցումն ապահովելն ու դրան նպաստելն է՝ գույքի սխալ բաշխման արդյունքում 

քաղաքացիաիրավական շրջանառության մասնակիցների խախտված իրա-

վունքները դրանց ճիշտ վերաբաշխման միջոցով վերականգնելու եղանակով: 

Ինստիտուտի մյուս կարևոր առանձնահատկությունը դրա սուբսիդիար 

բնույթն է, որի շնորհիվ շատ հաճախ կոնդիկցիոն հայցը խախտված գույքային 

իրավունքների պաշտպանության միակ հնարավոր միջոցն է: 

Օրենսգրքի 1100-րդ հոդվածի 1-ին մասով ամրագրվել է, որ անձը, ով 

առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ 

գործարքովսահմանվածհիմքերիուրիշանձի (տուժողի) 

հաշվինձեռքէբերելգույքկամխնայելէայն (ձեռքբերողը), 

պարտավորէտուժողինվերադարձնելանհիմնձեռքբերածկամխնայածգույքը 

(անհիմնհարստացումը), բացառությամբնույնօրենսգրքի 1107-

րդհոդվածովնախատեսվածդեպքերի: 

Նույնհոդվածի 2-րդմասիհամաձայն` նույնգլխիկանոններըկիրառ-

վումենանկախայնբանից, անհիմնհարստացումըձեռքբերողի, տուժողի, 

երրորդանձանցգործելակերպիհետևանքէեղել, 

թեկատարվելէնրանցկամքիցանկախ: 

Վերոգրյալիրավանորմիվերլուծությունիցհետևումէ, 

որանհիմնհարստացմանվերաբերյալխոսքկարողէգնալմիայնհետևյալպայման

ներիմիաժամանակյաառկայությանդեպքում. 

1. անձը (ձեռքբերողը) այլանձի (տուժողի) 

հաշվինպետքէձեռքբերիկամխնայիգույք, 

այսինքն՝ձեռքբերողիմոտգույքիավելացումըպետքէպայմանավորվածլինիտու

ժողիմոտգույքիպակասեցմամբ, 

2. գույքիձեռքբերումըկամխնայումըտեղիէունեցելառանցօրենքով, 

այլիրավականակտերովկամգործարքովսահմանվածհիմքերի, այսինքն` 

հարստացումնանօրինականձևով:  

Գերագույնդատարաննարձանագրումէ, 

որՕրենսգիրքըտարբերումէանհիմնհարստացմաներկուտեսակ` 

ա/ առանցբավարարհիմքիգույքիձեռքբերում, 

բ/ առանցբավարարհիմքիգույքիխնայում: 

Գույքիձեռքբերումըոչմիայնգույքիփաստացիստանալը, 

իրտնտեսությունումունենալնէ, այլևգույքայինիրավունքձեռքբերելը:  

Այսդեպքումտեղիէունենումձեռքբերողիգույքիավելացում: 

Խնայողությանդեպքումանձըպետքէիրգույքիհաշվինկատարերորոշակիծախս

եր, սակայնդաչիանում` իհաշիվտուժողիծախսերի, 

որիարդյունքումանհիմնհարստացողիգույքիծավալայինփոփոխությունտեղիչ

իունենում: 

Սակայնգույքիձեռքբերումըկամխնայողությունըկարողենորակվելորպեսանհի

մնհարստացումմիայնայնպարագայում, 

երբկատարվելենանօրինականեղանակով, այնէ՝առանցօրենքով, 

այլիրավականակտերովկամգործարքովսահմանվածհիմքերի: Հետևաբար, 

կոնդիկցիոն պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ վեճ քննելիս 

դատարանների խնդիրն է պարզել, թե արդյոք անձի մոտ առկա է գույքի 

ձեռքբերում կամ խնայում, իսկ դրական պատասխանի դեպքում, թե արդյոք 

դա կատարվել է անօրինական եղանակով: Ընդ որում, նշվածների 

առկայության վերաբերյալ ապացույցները պետք է ներկայացնի հայցվոր 

կողմը: 
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ԼՂՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի 44-

րդհոդվածիհամաձայն` 

«1.Գործինմասնակցողյուրաքանչյուրանձպետքէապացուցիիրվկայակոչ

ածփաստերը:  

2. 

Գործիլուծմանհամարէականնշանակությունունեցողապացուցմանենթակափ

աստերըորոշումէդատարանը` 

գործինմասնակցողանձանցպահանջներիևառարկություններիհիմանվրա: 

(…):  

6. 

Եթեբոլորապացույցներիհետազոտումիցհետովիճելիէմնումփաստիառկայությ

ունըկամբացակայությունը, 

ապադրաբացասականհետևանքներըկրումէայդփաստիապացուցմանպարտա

կանությունըկրողկողմը: 

(...)»:  

ԼՂՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի 45-րդհոդվածի 1-

ինմասիհամաձայն`ապացույցներըներկայացնումենգործինմասնակցողանձին

ք:  

Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հայցվորը պահանջում է  Պատաս-

խանողներից բռնագանձել իր հաշվին նրանց կողմից անհիմն ձեռք բերված 

գույքը, իսկ անհնարինության դեպքում՝ դրա արժեքը: Որպես պահանջի 

փաստական հիմնավորում Հայցվորը նշում է իր և պատասխանողներից 

Անուշ Աղամալյանի միջև 2017-2020թթ. փաստական ամուսնության մեջ 

լինելու փաստը, որի ընթացքում ինքը՝ իր կամքով և ցանկությամբ, 

վերանորոգել և կահավորել է Պատասխանողներին սեփականության 

իրավունքով պատկանող սեփական տունը՝ այն համարելով իրենը: Իսկ հայցի 

իրավական հիմքում վկայակոչել է անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած 

պարտավորություններին վերաբերող Օրենսգրքի 63-րդ գլխի 

կարգավորումները: 

Առաջին ատյանի դատարանը հաստատված է համարել անհիմն հարս-

տացման փաստը և հայցը բավարարել մասնակիորեն, պատճառաբանելով. 

«…պատասխանող Անուշ Ալեքսանդրի Աղամյանի միջոցով գործով մյուս 

պատասխանողները հայցվորից ստանալով միջոցներ՝ արտահայտված իրենց 

պատկանող անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված բարելավումներով, 

դրանով իսկ հայցվորի հաշվին ձեռք են բերել գույք՝ առանց օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով  կամ գործարքով սահմանված հիմքերի, քանի որ պա-

տասխանողների՝ որպես անշարժ գույքի բաժնային սեփականատերերի 

համար օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված 

պահանջներով հայցվորի կողմից ներդրված միջոցների նկատմամբ իրա-

վունքներ չեն ծագել, իսկ Անուշ Ալեքսանդրի Աղամյանի մասով պետք է 

փաստել, որ օրենսդիրը ճանաչում է միայն գրանցված ամուսնությունը, 

համատեղ կյանք վարելը չի առաջացնում ամուսնաընտանեկան իրավահա-

րաբերությունից բխող իրավունքներ և (կամ) պարտականություններ, հե-

տևաբար գործով հաստատված փաստերի ծավալով Դատարանը ԼՂՀ քաղա-

քացիական օրենսգրքի 1100-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումներով, 

հաշվի առնելով վերոգրյալ պատճառաբանությամբ նույն օրենսգրքի 1107-րդ 

հոդվածով սահմանված բացառությունների փաստը չարձանագրվելու հետև-

անքը, գտնում է, որ անշարժ գույքից անբաժանելի բարելավումների մասով 

բոլոր պատասխանողների մոտ առկա է հայցվորի հաշվին անհիմն 

հարստացման հիմքը՝ հայցվորի ներդրված, սակայն անշարժ գույքից 

անբաժանելի հանդիսացող գույքի արժեքի չափով, որը կազմում է 926.200 

(446.200+480.000)  ՀՀ դրամ և ենթակա է վերադարձման հայցվորին»: 

Վերաքննիչ դատարանը հիմնավոր է համարել Առաջին ատյանի 

դատարանի կողմից անհիմն հարստացման մասին քաղաքացիաիրավական 

ինստիտուտի վերաբերյալ կատարած իրավական վերլուծությունը և այն՝ 
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սույն գործով կիրառման ենթակա լինելու մասին եզրահանգումը և վճիռը 

թողել օրինական ուժի մեջ: 

 Մինչդեռ, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Հայցվորի կողմից 

Պատասխանողներին բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող 

բնակելի տանը կատարված վերանորոգման աշխատանքները և գույքի ձեռք 

բերումը կատարվել է Հայցվորի ազատ կամքով և ցանկությամբ: Այսինքն՝ 

Հայցվորի կողմից առկա է միակողմանի գործարքի կատարում, որից էլ 

հետևում է, որ բացակայում է վերը վկայակոչված՝ Օրենսգրքի 1100-րդ 

հոդվածով սահմանված անհիմն հարստացման փաստը հաստատող 

վավերապայմաններից մեկը՝ գույքի ձեռք բերումը կամ խնայումը տեղի է 

ունեցել առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ գործարքով 

սահմանված հիմքերի, այսինքն` հարստացման անօրինական ձևը: 

Գերագույն դատարանը քննարկվող բողոքի շրջանակներում հարկ է 

համարում անդրադառնալ նաև Օրենսգրքի 1107-րդ հոդվածին, որով օրենս-

դիրն ամրագրել է չվերադարձվող անհիմն հարստացման հիմքերը: Մասնա-

վորապես` նշված հոդվածի համաձայն` ‹‹Որպես անհիմն հարստացում 

ենթակա չեն վերադարձման` 

1) այն գույքը, որը տրվել է ի կատարումն պարտավորությունների, 

մինչև դրանց կատարման ժամկետի վրա հասնելը, եթե պարտավորությամբ 

այլ բան նախատեսված չէ. 

2) վաղեմության ժամկետի ավարտից հետո ի կատարումն պարտա-

վորության տրված գույքը. 

3) քաղաքացու մոտ անբարեխղճության բացակայության դեպքում, 

նրան` որպես գոյության միջոց տրված աշխատավարձը և դրան հավասարեց-

ված վճարները, կենսաթոշակները, կրթաթոշակները, նպաստները, կյանքին 

ու առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը, ալիմենտը և այլ 

դրամական գումարներ. 

4) ի կատարումն գոյություն չունեցող պարտավորության տրված 

դրամական գումարները և այլ գույքը, եթե ձեռքբերողն ապացուցում է, որ 

գույքը վերադարձնելու պահանջով դիմած անձը գիտեր պարտավորության 

բացակայության մասին կամ գույքը տրամադրել է բարեգործական 

նպատակներով››: 

Վերոգրյալ իրավանորմով, անհիմն հարստացման առկայության 

պայմաններում, սահմանվում են նաև անհիմն հարստացման չվերադարձման 

դեպքերը: Մասնավորապես` օրենսդիրն ամրագրել է, որ որպես անհիմն 

հարստացում ենթակա չեն վերադարձման` ի կատարումն գոյություն 

չունեցող պարտավորության տրված դրամական գումարները և այլ գույքը, 

եթե ձեռքբերողն ապացուցում է, որ գույքը վերադարձնելու պահանջով դիմած 

անձը գիտեր պարտավորության բացակայության մասին կամ գույքը 

տրամադրել է բարեգործական նպատակներով: Այսինքն` անգամ, եթե առկա 

են անհիմն հարստացման` օրենքով նախատեսված հիմքերը, այնուամենայ-

նիվ` անհիմն հարստացման արդյունքում ի կատարումն գոյություն չունեցող 

պարտավորության ձեռքբերված դրամական գումարները և /կամ/ այլ գույքը 

ձեռքբերող անձն օրենքի ուժով իրավունք ունի չվերադարձնելու, եթե 

ապացուցի, որ այն անձը, ով դիմել է նշված գույքը վերադարձնելու 

պահանջով` գիտեր այդ պարտավորության բացակայության մասին կամ 

վիճելի գույքը տրամադրվել է բարեգործական նպատակներով: 

Քննարկվող պարագայում, գործի նյութերով հիմնավորվում է, որ 

հայցվոր Իշխան Թովմասյանը պատասխանողների բնակարանում վերանորո-

գում կատարելիս և գույք ձեռք բերելիս գիտեր, որ այն իրեն չի պատկանում և 

ինքը որևէ իրավունք չունի տան և գույքի նկատմամբ, քանի որ իր և 

պատասխանող Անուշ Աղամյանի միջև բացակայում է օրենքով 

նախատեսված գրանցված ամուսնության փաստը և ինքը, բնակվելով 

պատասխանողների տանը, որևէ պարտավորություն չունի այն 
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վերանորոգելու կամ կահավորելու, այլ նշված գործողությունները կատարել է 

կամովին:  

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Օրենսգրքի 1107-րդ հոդվածով 

նախատեսված կարգավորման կիրառելիության հարցը ենթակա է քննության 

միայն անհիմն հարստացման փաստի առկայության հիմնավորվածության 

պայմաններում, մինչդեռ սույն գործով դրա բացակայության դեպքում արդեն 

իսկ միանշանակ է, որ այդ նորմը կիրառվել չի կարող: 

Գերագույն դատարանը նշվածները դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի ուժով բողոքարկված 

դատական ակտը բեկանելու համար: Վերոգրյալների արդյունքում, 

Գերագույնդատարանըգտնումէ, 

որսույնգործովանհրաժեշտէկիրառելԼՂՀքաղաքացիականդատավարությանօ

րենսգրքի 253-րդհոդվածի 1-ինմասի 4-րդկետովսահմանված ստորադաս 

դատարանի դատական ակտը փոփոխելու Գերագույն դատարանի 

լիազորությունը և մերժել Հայցվորի հայցադիմումը՝ անհիմն ձեռք բերած 

գույքը վերադարձնելուն, իսկ  անհնարինության դեպքում ձեռք բերման 

պահին այդ գույքին համաչափ արժեքը հատուցելուն  պարտավորեցնելու 

պահանջների վերաբերյալ,  հետևյալհիմնավորմամբ. 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի 

ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության իրավունք։ Սույն քաղաքացիական 

գործով վեճի լուծումն էական նշանակություն ունի գործին մասնակցող 

անձանց համար։ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ 

ժամկետում քննելը հանդիսանում է Կոնվենցիայի վերոգրյալ հոդվածով 

ամրագրված` անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր։ Հետևաբար, 

գործի անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի 

խախտման տեսանկյունից։ Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից 

ստորադաս դատարանի դատական ակտը փոփոխելը բխում է արդարա-

դատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով 

վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք 

հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ 

Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է 

ընդունում սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր 

քննության անհրաժեշտության բացակայությունը։ 

 

5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ. 

Անդրադառնալովդատականծախսերիհարցին՝Գերագույնդատարաննա

րձանագրումէ, որԼՂՀքաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի 69-

րդհոդվածիհամաձայն՝ «1. 

Դատականծախսերըգործինմասնակցողանձանցմիջևբաշխվումենբավարարվ

ածհայցապահանջներիչափինհամամասնորեն: … 3. 

Վերաքննիչկամվճռաբեկբողոքբերելուհետկապվածդատականծախսերըգործի

նմասնակցողանձանցմիջևբաշխվումենսույնհոդվածիկանոններինհամապատ

ասխան»: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը 

ենթակա է բավարարման՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

պատասխանող Անուշ Աղամյանի օգտին պետք է գանձել վերաքննիչ և 

վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի, 

ինչպես նաև փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումարները:  

Պատասխանողի անունից վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար 
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վճարվել է համապատասխանաբար 37.800 /երեսունյոթ հազար ուր հարյուր/ և 

27.900 /քսանյոթ հազար իննը հարյուր/ ՀՀ դրամ՝ ընդհանուրը՝ 65.600 

(վաթսունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումար: Իր 

հերթին, Գերագույն դատարանի գնահատմամբ, սույն գործով Պատասխա-

նողին մատուցված փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումարը 

կազմում է 80.000 (ութսուն հազար) ՀՀ դրամ: Այսինքն, Հայցվորից Անուշ 

Աղամյանի օգտին գանձման ենթակա գումարը կկազմի 145.600 (հարյուր 

քառասունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

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

հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել 

ԸԻԴ/0993/02/20 քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի 

օգոստոսի 12-ի վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ի 

որոշումը: Իշխան Իգնատի Թովմասյանի ներկայացրած հայցը մերժել: 

2. Իշխան Իգնատի Թովմասյանից հօգուտ Անուշ Աղամյանի գանձել 

145.600 (հարյուր քառասունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որպես 

կատարված դատական ծախսերի փոխհատուցման գումար: 

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

լիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


